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SKATĪJUMS UZ LATVIJU: VĒSTURE, TAGADNE, 
TUVĀKĀ NĀKOTNE
(Ievads akadēmiskajam rakstu krājumam “Latvija un latvieši”)

Akadēmiskais divsējumu rakstu krājums “Latvija un latvieši” ir izveidots 2015.–
2017. gadā Latvijas Zinātņu akadēmijas pārraudzībā. Tas tapis Latvijas Republikas 
valsts pētījumu programmas “Letonika: Latvijas vēsture, valoda, kultūra un vērtības” 
ietvaros. Šis krājums iecerēts citvalstu akadēmisko aprindu iepazīstināšanai ar būtis
kām Latvijas vēstures un attīstības problēmām, un tas tiek izdots angļu, krievu un arī 
latviešu valodā. 

Latvija (angļu val. Latvia, vācu val. Lettland, franču val. Lettonie, krievu val. 
Латвия) ir viena no trim Baltijas valstīm, kuras visas neatkarību guvušas 1918. gadā, 
sabrūkot Vācijas un Krievijas impērijai Pirmā pasaules kara rezultātā. Igaunija (Eesti, 
Estonia, Estland) un Latvija tolaik bija kļuvušas neatkarīgas valstis pirmoreiz savā ilgajā 
attīstības vēsturē. Savulaik to teritorijas veidojušas viduslaiku Livonijas konfederatīvo 
valsti Romas pāvesta un Vācu impērijas tiešā pakļautībā (Terra Mariana), pēc tam at
radušās Polijas, Zviedrijas un kopš 18. gadsimta – Krievijas impērijas sastāvā. Lietuva 
savukārt kopš 13. gadsimta bijusi neatkarīga dižkunigaitija (lielkņaziste), kas 1569. gadā 
apvienojās ar Poliju kopīgā valstī. 1795. gadā gan Polija, gan lielākā daļa Lietuvas teri
torijas (tai kopš 1561. gada formāli bija pakļauta Kurzemes un Zemgales hercogiste un 
līdz 1772. gadam arī Latvijas austrumu daļa – Latgale, ko tolaik dēvēja par Inflantiju) 
arī tika pievienotas Krievijas impērijai, kuras sastāvā tās atradās līdz Brestļitovskas 
miera līgumam 1918. gada februārī. 

Līdz pat Pirmajam pasaules karam tagadējā Igaunijā un Latvijā kopš vācu krust
nešu invāzijas 13. gadsimtā Baltijas vāciešiem izdevās saglabāt šī reģiona (Остзейские 
jeb Прибалтийские губернии) relatīvo nošķirtību un savu kultūru tajā. Vācu izcel
smes muižnieki un pilsētnieki bija privileģētas kārtas, vācu valoda – privileģēta valoda, 
luterticība – valdošā reliģiskā konfesija. Vienīgi kādreizējās Livonijas austrumu no
stūrī, kas vairākus gadsimtus bija ietilpis Polijas sastāvā, sabiedrības augstākie slāņi 
pārgāja katoļticībā un polonizējās. Latgale, līdzīgi Lietuvai, nokļuva katoliskās poļu 
kultūras sfērā, kamēr trijās Baltijas guberņās (Vidzemē, Kurzemē un Igaunijā) domi
nēja Vācijas un Skandināvijas protestantiskais dzīvesveids. Iedzīvotāju lielum lielais 
vairums – latviešu un igauņu zemnieki un trūcīgie pilsētu iedzīvotāji – saglabāja savu 
etnisko identitāti un veidoja īpatnēju kultūru, kas īpaši sāka izpausties pēc dzimtbūša
nas atcelšanas 19. gadsimta sākumā. 
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Sabrūkot Krievijas impērijai un izveidojoties Padomju Krievijai, trīs Baltijas re
publikas 1918.–1920.  gadā izcīnīja neatkarību sarežģītu brīvības cīņu rezultātā. Tās 
starptautiski atzina 1921. gada 26. janvārī (Lietuvu – nedaudz vēlāk, 1923. gadā). Līdz 
1940. gadam tās saglabāja neatkarīgu valstu statusu un pilsonisko brīvību, iekļaujoties 
Eiropas valstu saimē un sasniedzot vērā ņemamus panākumus kultūrā un ekonomis
kajā dzīvē. Visas šīs nelielās valstis izrādījās pārsteidzoši dzīvotspējīgas, ar labām nā
kotnes izredzēm, lai gan 1926.–1934. gadā tajās visās izveidojās autoritāri režīmi, kas 
pretrunīgi ietekmēja dzīvi Baltijā kopumā.

Taču pēc hitleriskās Vācijas un staļiniskās Krievijas negaidītās vienošanās ar Molo
tova–Ribentropa paktu un tam pievienoto slepeno protokolu par interešu sfēru sadali 
Eiropā (1939. gada 23.  augustā) PSRS interešu lokā tika iekļautas arī Baltijas valstis, 
sākotnēji – Igaunija un Latvija, mēnesi vēlāk – Lietuva. Šīs vienošanās būtībā determi
nēja Igaunijas, Latvijas un Lietuvas okupāciju 1940. gada jūnijā, kam sekoja šo valstu 
drīza prettiesiska aneksija PSRS sastāvā. Otrā pasaules kara gaitā 1941.–1944.  gadā 
Baltijas republikas okupēja hitleriskā Vācija, iedibinot tur t.s. Ostlandi (Reichskommis-
sariat Ostland). Par neatkarības atjaunošanu Hitlera Vācijas patronāžā reāli nevarēja 
būt ne runas. 

Otrā pasaules kara gaitā PSRS 1944.–1945.  gadā no hitleriskās Vācijas atkaroja 
Baltijas republikas un nostiprināja tajās savu kundzību vēl uz 45 gadiem. Lai gan Rie
tumvalstis (ASV, Lielbritānija u.c.) formāli de iure neatzina Baltijas valstu iekļaušanu 
PSRS sastāvā, taču jau Teherānas un Jaltas konferencē F. D. Rūzvelts un V. Čērčils fak
tiski neapstrīdēja Baltijas inkorporāciju PSRS, un šo valstu iedzīvotājiem bija jāsamie
rinās ar dzīvi pilnīga vai daļēja totalitāra nebrīves režīma apstākļos. Vismaz divas bal
tiešu paaudzes pretēji savai gribai bija pakļautas sociālistiskam eksperimentam un 
atpalicībai. Lai gan Latvija, Lietuva un Igaunija tika ietvertas PSRS kompleksā kā for
māli neatkarīgas padomju sociālistiskās republikas ar savām valdībām un valstiskuma 
atribūtiku, tautsaimniecība reāli bija pakārtota vienotai darba dalīšanai un resursu sa
dalei Vissavienībā. PSRS sastāvā izveidojās trīs Baltijas padomju republikas ar savām 
īpatnībām, kur pārvērtības ietekmēja (īpaši jau Latvijas gadījumā) spēcīga imigrācija 
no Krievijas u.c. PSRS republikām, un tas samērā būtiski mainīja iedzīvotāju sastāvu. 
Baltijas republiku identitāti papildus iedragāja padomju režīma īstenotās brutālās re
presijas pret Baltijas tautu pamatvērtībām, režīma pretinieku masveida deportācijas uz 
Sibīriju, kas tiešā vai netiešā veidā skarbi skāra pamatiedzīvotāju prāvu daļu.

Visas šīs pārmaiņas daļēji ir apcerētas arī mūsu akadēmiskā krājuma rakstos, taču 
ne līdz galam. Vispār jau Baltijas valstu simtgade 2018. gadā jāuztver nosacīti, jo tikai 
pusi no šī laika Baltija varēja patiešām nodzīvot relatīvā brīvībā, pārējais tai bija jāpa
vada svešā kundzībā. Tieši šis nebrīves pusgadsimts akadēmiskajā krājumā aplūkots 
nepilnīgi, jo tā objektīvs izvērtējums vēl joprojām nav sniegts un vēstures pētnieku 
viedokļi par šī laikmeta norisēm ir diezgan pretrunīgi.

Baltijas republikas Padomju Savienības sastāvā bija pirmās, kas izmantoja Mihaila 
Gorbačova ļoti pretrunīgi iecerēto pārbūves procesu savas suverenitātes pakāpeniskai 
atgūšanai nevardarbīgas pretestības ceļā, jau sākot ar 1987.–1988. gadu, lietpratīgi un 
secīgi atbrīvodamās no sovetizācijas. 1990. gadā Lietuva, Igaunija un Latvija deklarēja 
savu neatkarību atbilstoši pirmskara laikā iedibinātajām nostādnēm (Latvija savas 
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 neatkarības atjaunošanu saista ar 1990. gada 4. maiju), taču reāli tās atguva neatkarīgu 
valstu statusu pēc puča izgāšanās Maskavā 1991. gada 21. augustā. Šo pakāpeniskas 
neatkarības atgūšanas posmu (1987–1991) dēvē par “trešo atmodu” – par “pirmo 
 atmodu” atzīta jaunlatviešu darbība (1855. gads – 19. gs. 80. gadi), bet par “otro at
modu” – politiskās neatkarības idejas tapšana (1905–1919).

1991. augustā–septembrī visu Baltijas valstu, arī Latvijas, neatkarība tika atzīta 
starptautiskā līmenī. Baltijas valstis tika uzņemtas Apvienoto Nāciju Organizācijā. Tās 
nekļuva par NVS dalībvalstīm, bet jau pirms PSRS galīgā sabrukuma pamazām sāka 
aktīvu virzību uz Rietumiem, 1994. gadā atbrīvojoties arī no Krievijas militārās okupā
cijas. Pakāpeniski Latvija līdz ar pārējām Baltijas valstīm kļuva par NATO un Eiropas 
Savienības (ES) loceklēm (2004), pēc tam – par eirozonas dalībvalsti (2014), pēdīgi – 
2016. gadā arī par OECD locekli.

Tādā veidā Latvija iekļuvusi attīstītās pasaules “zelta miljardā” un savā atjaunotajā 
statusā būtībā guvusi vērā ņemamus panākumus. Tiek izteikts viedoklis, ka dzīves līme
nis Latvijā pašreiz esot augstāks nekā jebkad agrāk sasniegtais (vērtējot pēc nacionālā 
kopprodukta), taču Latvijā joprojām ir sociāli ļoti noslāņojusies sabiedrība ar visai dziļu 
ienākumu plaisu starp turīgajiem un trūcīgajiem iedzīvotājiem. Skaudras ir arī pretru
nas uz zināšanām balstītajos sektoros. No vienas puses, Latvijā kļuvis ievērojami vairāk 
cilvēku ar augstāko izglītību un angļu valodas zināšanām, pēc atkopšanās no 2009. gada 
krīzes ātros tempos aug eksports, galvenokārt uz attīstītajām Rietumvalstīm. Taču Lat
vijas uzņēmumi mazāk nekā 2004. gadā pelna ar inovācijām, zinātnē tiek investēts 
ļoti maz un tālākizglītībai mūža garumā pievēršas mazāk pieaugušo nekā 2004. gadā. 
Nemainīgi palikuši ļoti zemie uzticēšanās rādītāji dažādām valsts institūcijām, sākot ar 
parlamentu (Saeimu) un valdību un beidzot ar Eiropas Parlamentu – tā ir raksturīga 
Baltijas valstu iezīme un īpaši spilgti vērojama Latvijā. Pat Latvijas iesaistīšanos ES pozi
tīvi vērtē tikai 45% aptaujāto – tas ir ievērojami mazāk nekā Igaunijā un Lietuvā (2017). 

Latvijas Republika ir neliela valsts Ziemeļeiropā (platība 64 589 km2, iedzīvotāju 
skaits 2016. gada 1. janvārī – 2 144 763, reāli gan tas ir stipri mazāks). Latvija robežojas 
ar Igauniju, Krieviju, Baltkrieviju un Lietuvu, un to apskalo Baltijas jūra. Apmēram 
60% iedzīvotāju ir latvieši, bet no pārējiem iedzīvotājiem lielāko daļu veido krievi. Lat
viešu valoda ir oficiālā valsts valoda, dominējošā reliģija ir kristietība (luterisms, katoļ
ticība un pareizticība). Pēc 2017. gada socioloģiskās aptaujas datiem, sevi par ticīgiem 
kristiešiem atzinuši 45% iedzīvotāju. 

Saskaņā ar Latvijas Satversmi (tās pamats pieņemts 1922. gadā, un tā ir viena no vecā
kajām pašreiz funkcionējošām konstitūcijām Eiropā) valsts teritoriju veido četri kultūr
vēsturiski apgabali: Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale (pēdējās sastāvā kā kultūr
vēsturiska sastāvdaļa tiek aplūkota arī Sēlija). Tie savus nosaukumus guvuši no senajām 
baltu maztautām jeb etniskajām grupām – latgaļiem, kuršiem, zemgaļiem un sēļiem – un 
somugru cilmes maztautas – lībiešiem (līviem). No tām jau Livonijas ordeņvalsts beigu 
posmā pakāpeniski sāka veidoties latviešu nācija. Latvijā mīt daudz slāvu izcelsmes ma
zākumtautu pārstāvju, un Latvijas teritorijā joprojām līdzās latviešiem par pamattautību 
teorētiski tiek uzlūkota arī somugru izcelsmes maztauta lībieši (pie tās 2015. gadā sevi 
pieskaitīja tikai 160 cilvēki, kuru vairākums savā dzimtajā valodā runāt gan neprata). 
Taču, neapstrīdami, daudzi Vidzemes un Kurzemes iedzīvotāji ir cēlušies no lībiešiem 
un protofiniskais elements īpatnēji izgaismojas latviešu (un arī latviešu valodas) ģenēzē. 
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Kā vispārpieņemts vienotas latviešu tautas apdzīvotās zemes apzīmējums Latvijas 
vārds ir samērā jauns. Latviešu valodā to 19. gadsimta vidū ieviesa nacionāli noskaņotie 
dzejnieki un atmodas laikmeta publicisti Juris Alunāns, Auseklis un Atis Kronvalds. 
Gan viņu lirikas, gan vairāk jau politiskās situācijas pakāpeniskās maiņas dēļ latviešu 
zemju apzīmējumam tolaik lietotais vārds “Baltija” pamazām tika aizstāts ar vārdu “Lat
vija”. Taču jāpiekrīt enciklopēdista Arveda Švābes un mūsdienu erudītākā senvēstur
nieka Ēvalda Mugurēviča viedoklim, ka jēdziens “Latvija” ir daudz senāks par pašu 
vārdu – to nav ieviesuši tikai jaunlatvieši 19. gadsimtā. Jau kopš 13. gs. 20. gadiem 
(Livo nijas Indriķa hronika) vācieši latviešu apdzīvotos novadus Austrumlatvijā dēvēja 
par Lettland un pašus latviešus (galvenokārt latgaļus) par Letten, kamēr Rietumlatviju 
sauca par Kurland un tās iedzīvotājus par Kuren. Izpētot atsevišķus apgabalus tagadējās 
Latvijas teritorijā, 16.–17. gadsimtā vācu mācītāji izdibināja, ka Kurzemē, Zemgalē un 
Vidzemē pamatiedzīvotāju vairākums runā vienotā latviešu valodā. Vārdu Lothavia 
visu latviešu apdzīvoto zemju apzīmēšanai pirmais lietoja Vilandes katoļu prāvests 
Dionīsijs Fabrīcijs savā hronikā (pabeigta ap 1611. gadu). Arī luterāņu mācītāji – va
lodnieki Georgs Mancelis, vēlāk Jākobs Lange un Gothards Frīdrihs Stenders – jau mi
nēja teicienus: Latviska zeme, Latviešu zeme, Latvju zeme. 2016. gadā klajā laists Pareiz
ticīgās baznīcas “Latvieša evaņģēlijs”, kuru jau 1270. gadā sarakstījis Georgijs “latvieša 
dēls”, tajā Pareizticīgā baznīca saskata pašu pirmo etnonīma “latvietis” pieminējumu. 

Šī atkāpe sniedz nelielu ieskatu jēdzienu “Latvija” un “latvieši” agrīnajā tapšanā, 
taču kļūt par realitāti Latvija varēja tikai 20. gadsimtā. Spēcīgu impulsu deva 1905. gada 
revolūcija, tad Pirmais pasaules karš, latviešu strēlnieku pulku izveidošana 1915. gadā 
un īpaši 1917. gada revolucionārās norises, kas sākumā aprobežojās ar autonomijas 
ideju (“brīva Latvija brīvā Krievijā”), bet samērā drīz – arī ar valstiskas neatkarības ap
jausmu. 1918. gada novembrī Rīgā tika proklamēta neatkarīga Latvijas valsts. Neatka
rības izcīnīšanas sākumus pašreiz Latvija atzīmē savas valstiskās neatkarības 100 gadu 
jubilejas ciklā no 2017. gada līdz 2021. gadam. Tas aizsākās 2017. gada pavasarī, atce
roties Latgales kongresu, kas notika 1917. gada 26.–27. aprīlī (9.–10. maijā), – pirmo 
demokrātiski ievēlēto Latgales latviešu pārstāvju sanāksmi Franča Trasuna vadībā, 
kurā nolēma, ka Vidzemes, Latgales un Kurzemes latvieši ir viena tauta un Latgalei 
(toreiz – Vitebskas guberņas trim apriņķiem) jāapvienojas ar Vidzemes guberņu un 
pārējiem iecerētās Latvijas novadiem, kurus tolaik bija okupējusi Vācija. 100 gadu ju
bilejas svinību kulminācija būs 2018. gada 18. novembris, bet noslēgums iecerēts 
2021. gadā, kad pirms 100 gadiem Latvija guva starptautisku tiesisku atzīšanu un tika 
uzņemta Tautu Savienībā (Nāciju līgā).

***

Par Latvijas valsts un latviešu nācijas izveidošanās vēsturi aptverošu pētījumu ir 
samērā maz, un interese par šīm problēmām pasaulē diemžēl nav īpaši liela. Pat akadē
miskajā Eiropā Latviju nereti joprojām jauc ar Lietuvu (līdzīgi kā Slovākiju ar Slovē
niju), un tādēļ mūsu iecerētais izdevums ir viens no pirmajiem tik izvērstiem pētīju
miem par Latviju un latviešiem. Tas kļūs pieejams ārzemniekiem Latvijas simtgades 
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reizē, lai gan, neapšaubāmi, tas nav vis
aptverošs. 

Šis krājums ir izaudzis kā izvērsums 
(turpinājums) 2011.–2013. gadā izvei
dotajam četrsējumu akadēmiskajam 
rakstu krājumam “Latvieši un Latvija”, 
kas iznāca 2014. gada februārī latviešu 
valodā un izraisīja plašu atbalsi Latvijas 
sabiedrībā. Ar minēto 2013. gada rakstu 
krājumu 83 Letonikas programmas 
 autori bija darbojušies četrus gadus. Tajā 
bija summēti Latvijas zinātnieku jaunā
kie atzinumi par latviešiem kā nāciju 
(etnosu) un Latviju kā valsti, par Latvi
jas kultūru, literatūru, mākslu, mūziku, 
teātri un kino, arhitektūru un sportu, kā 
arī par zinātni, izglītību un citām būtis
kām jomām starpdisciplinārā līmenī. 

Pirmā akadēmiskā krājuma autori 
lielākoties bija Latvijas Universitātes un 
tās institūtu, Rīgas Tehniskās universitā
tes, Rīgas Stradiņa universitātes, Biznesa 
augstskolas “Turība”, tāpat kā Latvijas 
Kul tūras akadēmijas, Mākslas akadēmijas un Mūzikas akadēmijas, vairāku Latvijas mu
zeju vadošie speciālisti un arī citi piesaistītie zinātnieki, kultūras un sabiedriskie darbi
nieki. No pēdējiem īpaši būtu jāizceļ Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis Dr.  iur. h.  c. 
Egils Levits, kurš 2013. gada krājumā juridiski skaidri un izvērsti pamatoja ideju par 
Latviju kā nacionālu latviešu tautas valsti. Šo Dr. Levita atzinumu 2014. gada jūnijā ar 
īpašu Latvijas Republikas Saeimas lēmumu iekļāva Valsts Satversmes preambulā. 

Minētais četrsējumu krājums aptuveni 2400 lappušu apjomā ir aptverošākais pētī
jums par Latviju, ko veikuši latviešu humanitāro un daļēji sociālo zinātņu pētnieki pēc 
Latvijas neatkarības atgūšanas. 

I sējumā “Latvieši” skaidrota latviešu un Latvijas vārda cilme, baltu tautu ģenēze, 
latviešu pakāpeniska evolūcija līdz nācijai, latviešu valodas rakstības attīstība, etniskā 
simbolika, tradicionālais uzturs, apģērbs, folklora, mitoloģija. II sējums “Valstiskums 
Latvijā un Latvijas valsts – izcīnītā un zaudētā” un III sējums “Atjaunotā Latvijas valsts” 
vēstī par Latvijas valstiskuma vēsturi, turklāt II sējums – par laikmetu līdz 1988.–
1991. gadam, bet III sējums – par atjaunoto Latvijas valsti pēc 1991. gada. Pēdīgi, vis
apjomīgākais – IV sējums “Latvijas kultūra, izglītība, zinātne” izgaismo šīs Latvijai 
 būtiskās jomas. Daudzos rakstos pozitīvā aspektā skartas nacionālās identitātes, latvie
tības problēmas, citos objektīvi vēstīts arī par Latvijai visai nozīmīgajām nacionālajām 
minoritātēm un to būtisko devumu Latvijas vēsturē un mūsdienās. 

Akadēmiskais rakstu krājums “Latvieši un Latvija” nāca klajā ar vietējo mecenātu 
finansiālu atbalstu. Pirmais metiens tika ļoti ātri izpirkts, un tika sagādāti līdzekļi 

1. att. Akadēmisko rakstu “Latvieši un Latvija” četrsējumu 
izdevums. 2013. Jāņa Brenča foto

Jānis Stradiņš    IEVADS
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 papildu tirāžai. Krājums nonāca Latvijas bibliotēkās un ģimnāzijās, kļuva par izziņas 
avotu turpmākajiem pētījumiem un zināmā mērā aizstāja universālu pilnvērtīgu lat
viešu enciklopēdiju, kuras virtuālo versiju un iespiestu sējumu tieši par Latviju iecerēts 
sākt laist klajā 2018. gadā. 

Iznākušais krājums latviešu valodā izraisīja ievērību gan Latvijā, gan ārvalstu spe
ciālistu vidū. Par to tika publicētas vairāk nekā 20 dažāda rakstura recenzijas, kas satu
rēja gan atzinīgus vērtējumus, gan arī pārmetumus par rakstu nevienmērīgo kvalitāti, 
dažu opusu pārlieku akadēmiskumu. Krājums pārsvarā bija iecerēts kā objektīvs infor
mācijas un uzziņu avots. Ievērojām principu, ka līdzās nacionālajai pašapziņai, dažviet 
pat apoloģētikai, jāveicina arī veselīga nacionāla paškritika un Latvijas skatījumam 
jābūt līdzsvarotam. Krājums tika prezentēts ne tikai dažādās Latvijas pilsētās, bet arī 
Maskavā, Monreālā, Stokholmā, Sidnejā, Minskā un citur, izpelnoties visumā pozitīvas 
atsauksmes. 

2014. gada nogalē akadēmiskā rakstu krājuma “Latvieši un Latvija” redakcijas ko
lēģijai par būtisku devumu starpnozaru disciplīnas – letonistikas – izveidē un šī četr
sējumu rakstu krājuma klajā laišanu tika piešķirta Latvijas Republikas Ministru kabi
neta balva. Krājums tika iekļauts arī LZA atzīto Latvijas nozīmīgāko zinātnisko 
sasniegumu sarakstā (2014). 

No ārzemēs publicētajām atsauksmēm krājuma autorus gandarīja Polijas Zinātņu 
akadēmijas Slāvu studiju institūta pētnieka Miroslava Jankovjaka recenzija rakstu krā
jumā “Acta Baltico-Slavica”,1 kurā izdevums nosaukts par “monumentālu studiju”: 
““Latvieši un Latvija” ir pētījums ar sevišķi svarīgu nozīmi pirmkārt pašiem latviešiem 
un Latvijas tautai, un tādējādi viņi ir pētījuma paredzamie lasītāji latviešu valodā. Pa
rādot nācijai, nacionālajai identitātei un valstij svarīgo, šī publikācija top par tādu kā 
specifisku Bībeli, kurai jābūt mājās un kuru savās mājās gribēs katrs latvietis un katrs, 
kurš identificē sevi ar Latvijas valsti. [..] Autori plāno 2014.–2017. gada laikā sagatavot 
un izdot šo pētījumu viena sējuma apjomā angļu valodā, tas tematiski nedaudz atšķir
sies no izdevuma latviešu valodā. Šai publikācijai būs liela nozīme Eiropas lasītāju 
vidū. Zināšanas par Latviju, Latvijas tautu un tās kultūru ir niecīgas – arī tādēļ, ka nav 
pieejamas publikācijas citās valodās kā vien latviešu. Lasītāji vairs nebūs spiesti lasīt 
novecojušas publikācijas (vācu, poļu un angļu valodā) vai arī neuzticamas un bieži 
vien ideoloģijas pārpilnas (kā daudzi teksti krievu valodā). Šī neapšaubāmi būs publi
kācija, kura nepieciešama katram, kurš interesējas par šo valsti un Baltijas valstīm.”2

***

2014. gada nogalē pēc izdevuma “Latvieši un Latvija” visumā pozitīvā novērtējuma 
tika atzīts, ka šāda tipa krājumu vajadzētu izdot arī angļu un krievu valodā. Šādas 
ievir zes jautājumiem 2014. gada 14. novembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā tika veltīta 
īpaša konference “Kas latviešiem stāstāms citām tautām par sevi, savu valodu, kultūru 

1 Acta Baltico-Slavica, No. 38, 2014, pp. 315–322.
2 Turpat, 321. lpp. 
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un vēsturi”, kur uzstājās bijusī Latvijas Valsts prezidente prof. Vaira VīķeFreiberga, ES 
attīstības komisārs Andris Piebalgs, Latvijas Institūta toreizējā vadītāja Karina Pēter
sone un daudzi kolēģi, kuri bija līdzdarbojušies četrsējumu rakstu krājuma veidošanā. 
Kopā nonācām pie atziņas, ka izdevums angļu un krievu valodā būtu gluži nepiecie
šams, gaidot Latvijas Republikas proklamēšanas simtgadi 2018. gada 18. novembrī un 
IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresu 2018. gada jūnijā. Vienlaikus nācām pie slē
dziena, ka latviešu valodā izdotā četrsējumu krājuma tieša tulkošana nebūtu vēlamais 
risinājums. No daudziem rakstiem būtu jāatsakās un to vietā jāpiedāvā modificēti sa
cerējumi, kas pastāstītu ārzemju akadēmiskajam lasītājam pašu svarīgāko par Latviju 
un latviešiem gan mūsdienu, gan vēstures kontekstā, analizējot politikas, ekonomikas 
un kultūras jautājumus, pakārtojot rakstu tematiku un saturu ārzemnieku izpratnei un 
uztverei.

Līdz ar to iezīmējās nedaudz cits vēlamo tēmu saraksts un arī autoru loks. Ne visi 
iepriekšējā krājuma autori bija pārliecināmi būtiski mainīt savus rakstus, pielāgojot tos 
ārzemju lasītājiem. Turklāt daudzi autori bija atgājuši no aizsāktās tematikas. Vairākus 
iecerētos autorus no kaimiņvalstīm un ārzemju latviešu aprindām neizdevās iesaistīt 
arī tādēļ, ka 2015.–2016. gads finansiālā ziņā bija ļoti nelabvēlīgs valsts pētījumu pro
grammai “Letonika” un daudzas ieceres bija burtiski jāiesaldē. 

Nolēmām veidot būtiski pārstrādātu un papildinātu akadēmisko rakstu krājumu 
nedaudz citā ievirzē un īsinātā versijā divos sējumos. Pirmais sējums būtu veltīts gal
venokārt modernajai Latvijai un tās kultūrai (pārsvarā mūsdienām, taču ar atskatu 
vēsturē), bet otrais sējums – latviešu etnosam kopš senlaikiem līdz neatkarīgas valsts 
izveidošanai, kā arī Latvijas valstij laika posmā no 1918. gada līdz 1991. gadam. Jāatzīst 
un jāuzsver, ka Latvijas sabiedrība daudzus gadsimtus ir bijusi un joprojām lielā mērā 
ir multikulturāla (latvieši pārsvarā bija zemnieku tauta, bet pilsētnieku vidū dominēja 
cittautieši), tādēļ dziļāks atskats veltīts Baltijas vāciešiem Latvijas un Eiropas kultūrā 
un arī citu pašreiz pastāvošo mazākumtautību (krievu, poļu, ebreju, lietuviešu u.c.) 
kultūrai Latvijā. Šeit gan jāatzīmē vēl nepārvarētās un pietiekami dziļās pretrunas starp 
latviešiem un prāvu daļu vietējo krievu – to atšķirīgās mentalitātes un 20. gadsimta 
notikumu vērtējuma ziņā.

***

Pavisam jaunajā krājumā iekļauti 44 raksti (to 49 autori – atzīti savu jomu speciā
listi), no tiem 23 raksti veido 1. sējumu, bet 21 raksts – 2. sējumu. Līdz ar to salīdzinā
jumā ar četrsējumu akadēmisko krājumu (2013) šajā krājumā rakstu apjoms sarucis 
gandrīz uz pusi (~ 2000 datorsalikuma lappušu), turklāt pašu akadēmisko rakstu saturs 
daudzos gadījumos kļuvis manāmi atšķirīgs. Daudzi autori atkrituši, citi nākuši klāt 
vai arī paši būtiski pārveidojuši savus apcerējumus. Tādēļ galu galā redakcijas padome 
nolēma izdot rakstu krājumu ne tikai sākotnēji iecerētajās valodās – angļu un krievu, 
bet arī latviešu valodā kā pārstrādātu un papildinātu iepriekšējā izdevuma versiju. 
Katrā ziņā jaunajā izdevumā salīdzinājumā ar iepriekšējo neviens raksts nav saglabāts 
nepārveidotā, nemainīgā veidā – klāt nākušas jaunas tēmas un jauni autori. 

Jānis Stradiņš    IEVADS
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Mainīts akadēmisko rakstu krājuma nosaukums – tagad to sauc nevis “Latvieši un 
Latvija”, bet gan “Latvija un latvieši”, jo pirmajā sējumā kāpinām interesi par Latvijas 
valsti sakarā ar tās simtgades atzīmēšanu 2018. gadā, bet otrajā sējumā runājam par 
latviešiem no senlaikiem līdz valsts izveidošanai un arī tās pastāvēšanai 1918.–
1991. gadā. Protams, šis rakstu krājums nav iecerēts kā jubilejas izdevums, taču vairāki 
Latvijas valsts simtgadei būtiski momenti tajā ir izcelti. Arī krājuma ārējā apdare ir 
 citāda – tā vāku rotā gan tradicionālais Lielvārdes jostas3 simbolikas attēls, gan krā
juma nosaukums “Latvija un latvieši” QR kodā. 

Akadēmiskā krājuma 1. sējumu (1. daļa “Latvija un latvieši mūsdienu pasaulē”, 
2. daļa “Latvijas kultūra (mūsdienās ar atskatu vēsturē)”) ievada ilggadējās Latvijas Re
publikas Valsts prezidentes (1999–2007), LZA akadēmiķes profesores Vairas Vīķes
Freibergas plaša un nozīmīga ievadeseja “Latvija un latvieši – globalizācijas laikmeta 
eiropieši”. Tajā viņa vērtē Latvijas izredzes mūsdienu Eiropā, izceļot domu, ka “centieni 
apzīmogot jebkuru nacionālo interešu un identitātes aizstāvību kā ekstrēmismu un šo
vinismu ir bīstama kļūda. [..] Tādēļ rūpes par šīm jomām ir pilnīgi likumīgas un ne
drīkstētu tikt salīdzinātas ar aizspriedumiem, rasismu, ksenofobiju vai izolacionismu.”4 
Profesore V. VīķeFreiberga joprojām savieno savu pētniecisko darbību latviešu tautas
dziesmu pētniecībā ar aktīvu dalību dažādās starptautiskās domnīcās (piemēram, Pa
saules līderības aliansē “Madrides klubs”, ES nākotnes (2020–2030) Pārdomu grupā), 
viņa ir viena no visaugstāk vērtētajām latviešu politiķēm, kuras viedoklis pasaulē tiek 
uzskatīts par objektīvu un autoritatīvu. 

V. VīķesFreibergas apcerei šajā sējumā seko būtiski raksti par Latvijas neatkarības 
atgūšanu 1987.–1991. gadā (LZA akadēmiķis Tālavs Jundzis), par Latvijas valsts kon
stitucionālajiem pamatiem (LU docents Dr.  iur. Jānis Pleps), par demokrātiju Latvijā 
(LU asociētais profesors Dr. sc. pol. Ivars Ījabs), par Latvijas tautsaimniecību pēc neat
karības atjaunošanas (LZA akadēmiķe Raita Karnīte), par Latvijas iedzīvotājiem (LZA 
akadēmiķis profesors Pēteris Zvidriņš), par latviešu valodu 21. gadsimtā (LZA akadē
miķi profesori Ina Druviete un Andrejs Veisbergs), par izglītību Latvijā (LZA kores
pondētājloceklis LU profesors Andris Kangro), par zinātni Latvijā (LZA akadēmiķis 
profesors Jānis Stradiņš), par Latvijas kultūrainavu dabā (LZA akadēmiķis profesors 
Juris Urtāns un LLU profesore Māra Urtāne) un par Baltijas valstu sadarbību 1988.–
2015. gadā (Dr. sc. pol. Baltijas asamblejas ģenerālsekretāre Marika LaizāneJurkāne). 
Šo rakstu kopums visumā ļauj apjaust mūsdienu situāciju Latvijā.

1. sējuma otro daļu veido rakstu kopums par Latvijas daudzveidīgo kultūru, reliģi
jām un sportu mūsdienās. To ievada LU Filozofijas un socioloģijas institūta direktores, 

3 Lielvārdes josta – latviešu tautastērpu tradicionāls elements, rakstaina sarkanbaltu linu diegu un vilnas dzijas 
audene, kas pagātnē bija izplatīta Vidzemē, gar Daugavas ūdensceļu – Lielvārdes un kaimiņu pagastos. 
Lai gan arī citu novadu jostas izceļas ar rakstu variantu daudzveidību, tieši Lielvārdes josta izvēlēta par 
neatkarīgu, simbolizētu tēlu. Tās motīvus, īpaši kopš 20. gs. 80. gadiem – “trešās atmodas” gadiem, izmanto 
mūsdienu kultūrvidē, un šajā jostā saglabātajiem rakstiem (musturiem) ir lemts pārstāvēt Latviju pasaulē. 
Kā nozīmīga tradicionālās kultūras vērtība tā iekļauta Latvijas kultūras kanonā. Mūsdienu literatūrā izskan 
pieņēmumi par šīs jostas ļoti seno izcelsmi un tās ornamentos identificēto aizsargzīmju kopuma sakrālajiem 
noslēpumiem. 

4 Sk. V. VīķesFreibergas rakstu “Latvija un latvieši – globalizācijas laikmeta eiropieši” šī krājuma 1. sējumā 
(48. lpp.). 
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LZA akadēmiķes Maijas Kūles izvērstais raksts par Eiropas vērtībām Latvijā, kam seko 
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošās pētnieces Dr. Anitas Rožkalnes 
apcere par latviešu literatūras devumu pasaules kultūrā, LZA goda locekļa profesora 
 Arnolda Klotiņa raksts par latviešu mūziku pasaulē, Latvijas Mūzikas akadēmijas pro
fesores Ilmas Grauzdiņas un Dr. art. Ilzes ŠarkovskasLiepiņas raksts par koru dziedā
šanu un Vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem Latvijā, kas raksturo ļoti nozīmīgu 
pašreizējās Latvijas kultūras komponentu. Tālāk nāk LZA akadēmiķa Viktora Haus
maņa raksts par Latvijā tik iemīļoto teātra mākslu vēsturiskā un Eiropas kontekstā, 
Latvijas Kultūras akadēmijas profesores Ingas Pērkones raksts par Latviju un latviešiem 
pasaules kinomākslā, Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta vadošās 
pētnieces Dr. art. Stellas Pelšes raksts par Latvijas vizuālo mākslu pasaules kultūrā, 
LZA akadēmiķa un RTU profesora Jāņa Krastiņa raksts par Latvijas un Rīgas arhi
tektūru, LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošās pētnieces Dr. phil. Solveigas 
KrūmiņasKoņkovas un LU Sociālo un politisko pētījumu institūta pētnieces Dr. phil. 
 Agitas Misānes raksts par reliģijām Latvijā, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 
profesora un Senāta priekšsēdētāja Ulda Grāvīša raksts par Latvijas sportu un sportis
tiem pasaules kontekstā. Šo krājumu likumsakarīgi noslēdz divi ļoti būtiski raksti par 
nacionālajām minoritātēm Latvijā, proti, LZA akadēmiķes profesores Māras Grudules 
raksts “Vācbaltieši Latvijas un Eiropas kultūrā” un LZA goda doktora, LU Filozofijas 
un socioloģijas institūta vadošā pētnieka Leo Dribina un Latvijas Kultūras akadēmijas 
docenta Jura Goldmaņa raksts par nacionālo mino ritāšu kultūrām Latvijā – uz to sva
rīgumu šai krājumā jau norādīts. Ar šiem rakstiem tiek izcelta Latvijai piemītošā multi
kulturalitāte, kas ir ļoti būtiska mūsu valsts iezīme. 

2. sējums (3. daļa “Latvieši no senlaikiem līdz valsts izveidošanai”) ir Latvijas va
došo vēsturnieku un arheologu, kā arī valodnieku un folkloristu veikums, un tas rak
sturo latviešu tautas veidošanos nebrīves apstākļos. To ievada LU arheoloģijas profe
sora Andreja Vaska plašā apcere par Latvijas aizvēsturi un LU Latvijas vēstures institūta 
vadošās pētnieces Dr. hist. Antonijas Vilcānes apskats par baltiem un Baltijas somiem. 
Šiem rakstiem pieslienas LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieku 
Dr. habil. philol. Beatrises Reidzānes un Dr. philol. Sanda Laimes apcere par latviešu 
folkloristiku un mitoloģiju un nu jau mūžībā aizgājušā ievērojamā valodnieka Ojāra 
Buša un LZA akadēmiķes Ilgas Jansones ieskats latviešu valodas vēsturē (no pirmsāku
miem līdz 20. gadsimtam). LU Latvijas vēstures institūta pētnieks Dr.  hist. Muntis 
Auns sniedzis apceri par Livonijas latviešiem viduslaikos un savā otrajā rakstā apcerē
jis arī Latvijas tradicionālās kultūrvides veidošanos laikā no 16. gadsimta līdz 20. gad
simta pirmajai pusei. LU Latvijas vēstures institūta direktors LZA akadēmiķis Guntis 
Zemītis savukārt izsekojis agrīnā valstiskuma veidošanās problemātikai Latvijas terito
rijā (6.–13. gs.), piešķirot šai tēmai savu oriģinālu skatījumu. Šī paša institūta vadošā 
pētniece Dr. hist. Mārīte Jakovļeva apcerējusi valstiskumu Latvijas teritorijā – Kur
zemes un Zemgales hercogistē jauno laiku sākumā (1561–1795); tas ir svarīgs, vēstures 
literatūrā jau pamanīts, bet vēl ne gluži izvērtēts fenomens – lai pieminam kaut vai šīs 
hercogvalsts kolonijas Tobāgo salā un Gambijā. Dzimtbūšanas atcelšanu un pagasta 
sabiedrības organizāciju 19. gadsimtā aprakstījis LU Juridiskās fakultātes profesors 
Jānis Lazdiņš, bet LU Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļas 
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 profesore Vita Zelče apcerējusi būtisku Latvijas 19. gadsimta vēstures fenomenu – 
jaunlatviešus un viņu lomu modernā laikmeta tapšanā un nacionālās identitātes veido
šanā. Savukārt LU Latvijas vēstures institūta pētniece Dr. hist. Līga Lapa aptvērusi tik 
dramatiskās 1905. gada revolūcijas norises Latvijā, bet LZA akadēmiķis Valdis Bērziņš 
apcerējis latviešu strēlnieku sarežģītās likteņgaitas, sākot ar 1915. gadu, un viņu vēlāko 
iekļaušanos Sarkanajā armijā Krievijas pilsoņu kara apstākļos – tā būtiski ietekmējusi 
Padomju Krievijas vispārējo vēsturi. 

Savukārt 2. sējuma turpinājumā (4. daļa “Latvieši un Latvijas valsts (1918–1990)”) 
apskatīta komplicētā Latvijas valstiskuma izveidošanās pirmskara “pirmās Latvijas” 
apstākļos un tapušās valsts turpmākā sovetizācija pēc aneksijas PSRS. Arī šis sējums 
lielā mērā ir LU, īpaši tās Latvijas vēstures institūta, pētnieku iegūto rezultātu apkopo
jums. Latvijas valstiskuma izveidošanos, īpaši militārajās norisēs (1918–1920), un Lat
vijas vietu Baltijas valstu vidū – kopīgo un atšķirīgo (1918–1940) – divās apcerēs rak
sturojis profesors Ēriks Jēkabsons. Kārļa Ulmaņa autoritāro režīmu (1934–1940): 
politiku, ideoloģiju un saimniecību sev raksturīgā skatījumā aplūkojis LZA akadēmiķis 
profesors Aivars Stranga, bet LZA akadēmiķis profesors Inesis Feldmanis iezīmējis 
Latvijas komplicēto un pretrunīgo situāciju Otrajā pasaules karā (1939–1945). Savu
kārt profesore Daina Bleiere sīki apcerējusi Latvijas sovetizācijas gaitu Baltijas repub
liku kontekstā, parādot, ka daudzējādā ziņā tā bija dziļāka un izteiktāka nekā Igaunijā 
un Lietuvā. Latvijas Republikas Totalitārisma seku dokumentēšanas centra ilggadējais 
vadītājs Indulis Zālīte un šī centra pētnieks Aldis Bergmanis lietpratīgi apskatījuši 
LPSR VDK politiskās pārraudzības funkcijas 1940.–1991. gadā. Savukārt Tālavs 
 Jundzis (kopā ar LU Latvijas vēstures institūta pētnieku Zigmāru Turčinski) ir sniedzis 
analīzi par pretošanos padomju un nacistiskajam režīmam Latvijā 1940.–1985. gadā 

2. att. Akadēmisko 
rakstu krājuma “Latvija 
un latvieši” redakcijas 
padome Latvijas 
Zinātņu akadēmijā 
2017. gada 21. jūnijā. 
Pirmajā rindā no 
kreisās: Andrejs Vasks, 
Maija Kūle, 
Ilga Jansone, 
Tālavs Jundzis;  
otrajā rindā: 
Jānis Stradiņš, 
Ojārs  Spārītis, 
Guntis Zemītis, 
 Viktors Hausmanis.
Jāņa Brenča foto
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un otru apceri (kopā ar sabiedrisko aktīvistu Ilgoni Upmali) veltījis Latvijai kā PSRS 
karabāzei un padomju militārrūpnieciskā kompleksa sastāvdaļai. Ar optimistisku, nā
kotnē vērstu apceri par latviešiem pasaulē ārpus Latvijas (1918–1991) krājumu noslēdz 
Baltijas stratēģisko pētījumu centra pētniece Kristīne Beķere, kas vienlaikus bija arī 
aktīva šī izdevuma kārtotāja. 

Šo krājumu izveidojusi Latvijas Zinātņu akadēmija un tās Stratēģisko pētījumu 
centrs, vairums autoru ir LZA locekļi un atzīti speciālisti izvēlētajās nozarēs. Diemžēl 
akadēmiskajā krājumā nav aplūkoti tādi Latvijas vēsturē svarīgi jautājumi kā Jaunās 
strāvas darbība (19. gs. beigās) un Latvijas valstiskuma sākotnējā veidošanās 1917.–
1918. gadā, tāpat nav izgaismota Latvijas Sociāldemokrātijas veidošanās un tās pretru
nīgā loma Latvijas tapšanā, kā arī 1917. gadā dibinātās Latviešu zemnieku savienības 
nozīme. Nav detalizēti izvērtētas lielās personas Latvijas vēsturē (Rainis, K. Ulmanis, 
J.  Čakste, Z. A. Meierovics u.c.). Par krājumā aplūkotajām 44 tēmām ir rakstījuši 
17  autori, kuri nav piedalījušies krājuma “Latvieši un Latvija” tapšanā, taču vienai otrai 
tēmai autoru sameklēt neizdevās vai arī kvalitātes dēļ rakstu nevarēja akceptēt. Piemē
ram, rakstu par latviešu mentalitāti šim krājumam izveidot neizdevās, tāpat bija jāatsa
kās no tēmām par Latvijas pašreizējo ārpolitiku, tās vietu ES un NATO un daudzām 
citām aktuālām tēmām, kuru pietrūkst kopskatam uz Latviju. Līdz ar to jāatzīst, ka 
iece rēto plānu pilnā mērā īstenot neizdevās, taču daļēji esam centušies to paveikt atbil
stoši pašreizējām Latvijas humanitāro un sociālo zinātņu iespējām. 

***

Mūsdienu Latviju raksturo gan ievērības cienīgi sasniegumi, gan neatrisinātas 
problēmas. No vienas puses – tā ir pietiekami attīstīta un progresējoša valsts, no otras 
puses – ES dalībvalstu vidū viena no trūcīgākajām (IKP = 25 000 eiro/iedz.), tā ierin
dojas ES valstu ranga lejasgalā pirms Bulgārijas, Rumānijas, Kipras. Trūcīgo iedzīvotāju 
skaits, īpaši pensionāru un provinces iedzīvotāju vidū, ir ap 30%. Tiesa, nav iespējams 
droši definēt patieso ienākumu līmeni, jo aizvien samērā prāvs (virs 20,3%) ir t.s. pelē
kās ekonomikas sektors un statistiskie dati, iespējams, neataino reālo stāvokli. Džini 
koeficients Latvijā ir viens no augstākajiem ES, tātad pastāv ļoti izteikta iedzīvotāju 
nevienlīdzība materiālā stāvokļa ziņā. Turklāt ļoti dažāda ir situācija atsevišķos valsts 
apgabalos – trūcīgā Latgale ar saviem savdabības centieniem un daļēji arī Ziemeļ
vidzeme krasi atšķiras no visai dinamiskās un samērā turīgās Rīgas un Pierīgas nova
diem, pat no Zemgales un Kurzemes. Atšķirības starp atsevišķām iedzīvotāju grupām 
ir stipri iezīmējušās un nebūs viegli pārvaramas. Piemēram, Latgalē IKP uz iedzīvotāju 
bija 51,6% no Latvijas vidējā rādītāja un 29,1% salīdzinājumā ar Rīgu. 

Latvijas teritoriālajā sadalījumā ir izteiktas atšķirības – 11 prāvākas pilsētas un 28 
par perspektīviem atzīti novadi izceļas 119 novadu kopējā skaitā. Ir iecerēta sadrum
stalotās valsts teritorijas pārdalīšana vai vismaz sīko novadu apvienošana t.s. sadarbī
bas teritorijās. Pēc rūpnieciskās ražošanas sabrukuma, kas spilgti iezīmējās 20.  gs. 
90. gados, daudzi agrāk spēcīgi rūpnieciskie centri zaudējuši savu iepriekšējo nozīmi, 
 nīkuļo vai arī meklē jaunas ražošanas iespējas. Pēdējos gados sāk dominēt mazie un 
vidējie uzņēmumi un mikrouzņēmumi. 
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Latvija laimīgā kārtā ir kļuvusi par “zaļo valsti”, pēc Jeila Universitātes pētījuma 
“Enviromental Performance Index”, Latvija 2008. gadā atzīta par astoto zaļāko valsti 
pasaulē, bet 2012. gada pētījumā – pat par otro zaļāko valsti pasaulē. Mainot aprēķina 
metodoloģiju, 2014. gadā Latvija gan ierindota 40. vietā 178 valstu starpā. Patiešām, 
Latvija izceļas ar vides sakārtošanu, skaitliski daudzajiem mežiem un vērtīgiem pur
viem. Jāatzīmē iedzīvotāju iesaistīšanās “zaļajās talkās”, kas pēdējo 10 gadu laikā kļu
vusi par tradīciju. Dabas vērtības, sakoptā vide, vēstures pieminekļi Latviju pēdējos 
gadu desmitos darījuši pievilcīgu tūristiem, kas te ierodas ne tikai no Krievijas un Eiro
pas valstīm (galvenokārt no Vācijas, Lietuvas, Igaunijas), bet arī no Japānas, Ķīnas un 
citām Āzijas zemēm.

Līdz 1990. gadam Latvijas tautsaimniecība attīstījās Krievijas ietekmē, taču tagad 
saimniecisko sakaru ziņā Krievija vairs aizņem tikai 7,8–10% no Latvijas apgrozījuma, 
bet tā joprojām nosaka lielo ostu (Rīgas, Ventspils un Liepājas) kapacitāti un regulē arī 
dzelzceļa tranzītu, kas pēdējos gados gan sācis nedaudz sarukt. Kopš 2014. gada noti
kumiem Ukrainā iezīmējusies jauna ģeopolitiskā situācija attiecībās ar Krieviju. Lat
vijā, kā arī pārējās Baltijas valstīs un Polijā nostiprinājušās saites ar NATO, Latvijā iz
vietotas NATO militārās vienības, un jau 2018. gadā Latvija apņēmusies palielināt savu 
finansiālo ieguldījumu aizsardzības budžetā līdz 2% no IKP, kas jau sasniegts Igaunijā 
un ko grasās īstenot arī Lietuvā.

Latvija trīs Baltijas valstu vidū ieņem centrālo stāvokli. Tās galvaspilsēta Rīga ir 
Baltijas valstu lielākā pilsēta ar aptuveni 700 tūkstošiem iedzīvotāju, un pasaulē tā bieži 
tiek uzlūkota par Baltijas centru. Nelielās Baltijas valstis pasaulē parasti uztver kā vie
notu veselumu, un publiskā apziņā tās īpaši nediferencē. Taču uzsvērsim – starp tām ir 
būtiskas atšķirības gan valodu, gan iedzīvotāju mentalitātes ziņā. Pateicoties intensī
vākiem sakariem ar Ziemeļvalstīm, īpaši ar Somiju, kā arī pārdomātākiem attīstības 
scenārijiem, Igaunija neatkarības gados attīstījusies racionālāk nekā Latvija un pašreiz 
ieņem līderpozīcijas Baltijas valstu vidū. Lietuva savukārt attīstījusies saimnieciskā 
ziņā pārdomātāk un daudzos rādītājos pārspēj Latviju, lai gan vairumā rādītāju Latvija 
tomēr nav stādāma zemāk par Lietuvu. Latvijas īpatnība ir tā, ka no visām Baltijas val
stīm tā visintensīvāk cenšas uzturēt šo valstu kopību, īpaši uzsverot to; tā ir aktīvākā 
Baltijas vienotības uzturētāja. Lielā mērā tas izdodas, īpaši pateicoties Latvijas centrā
lajam stāvoklim Baltijā un vienotai Baltijas uztverei ārpasaulē. Mazāk noturīga ir 
 iecere par Baltijas un Ziemeļvalstu vienotību ES kopībā, ko visuzstājīgāk cenšas akcen
tēt Igaunija, bet vismazāk Lietuva, kas vairāk tiecas uz Centrāleiropas valstu pusi. 
Katrā ziņā savā ārpolitikā Baltijas valstis pašreiz ir vienotas un arī to savstarpējie eko
nomiskie sakari ir visciešākie, lai gan daudzējādā, īpaši saimnieciskajā, ziņā tās ir arī 
konkurentes, tādēļ visu triju Baltijas valstu vienotu un vienveidīgu uztveri pārspīlēt 
nevajadzētu. 

Latvijas būtiskākās sāpju problēmas pašreiz ir nodokļu sistēmas racionālāka sakār
tošana un sabiedrības nevienlīdzības mazināšana (tā pēdējā laikā kļuvusi par vienu no 
visvairāk diskutētajām problēmām), veselības aprūpes hroniski nepietiekamā finansē
šana, skolu stāvokļa un augstākās izglītības reformēšana, nesakārtotais satiksmes ceļu 
stāvoklis, prāvais nepilsoņu skaits un šīs problēmas nerisināšana, arī pretrunas Latvijas 
sabiedrībā starp latviešiem un krieviem. Plašas iedzīvotāju aprindas satrauc gan pār
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mērīgā un arvien uzblīstošā birokrātija, kas patvaļīgi diktē savus noteikumus, sabied
rībai nevarīgi noskatoties, gan bieži vien pārcentīga pakļautība Briseles institūciju dik
tātam, jaunu ideju trūkums no vienām vēlēšanām līdz nākamajām, paprāva korupcija 
(īpaši korupcijas indeksa vērtējums sabiedrības uztverē) un nodokļu nemaksāšana, 
kvalificēta darbaspēka trūkums daudzās nozarēs un vājas iniciatīvas jaunu inovāciju 
ieviešanā, tāpat ļoti lēni uzlabojamā demogrāfiskā situācija (arī straujā izceļošana uz 
ES valstīm un Lielbritāniju, kas pēdējo 10–12 gadu laikā pārsniegusi 270  tūkstošus). 
Patiešām, kopš Latvijas iestāšanās ES pārsteidzoši daudz latviešu ir pārcēlušies uz dzīvi 
Lielbritānijā, Īrijā, Vācijā, Zviedrijā, Norvēģijā (pat lielākā skaitā nekā 1944./1945. gadā, 
kaut arī mazāk, nekā Latvija zaudēja Pirmā pasaules kara gados). Šī tendence daļēji ir 
aplūkota demogrāfijas problēmām veltītajā akadēmiķa  Pētera Zvidriņa rakstā.

Kā pozitīvi momenti savukārt vērtējami sasniegumi kultūrā (izpildītājmāksla pa
saulē, tautas daiļrades mantojums, kas guvis atzinību gan pašmājās, gan arī ārzemēs), 
sporta sasniegumi vairākās jomās, pieaugošais ārvalstu studentu skaits Latvijā no attīs
tītajām Eiropas valstīm, UNESCO nominācijās iekļautie Latvijas gara darbinieki, kas 
gan vairāk pieder tālākai pagātnei (rakstnieki Rūdolfs Blaumanis, Rainis un Aspazija, 
komponists Jāzeps Vītols, gleznotājs Janis Rozentāls, zinātnieks Pauls Valdens u.c.), 
Latvijas Bankas klajā laistās skaistās monētas, kas izpelnījušās daudzas starptautiskas 
godalgas, u.c. Praktisko sasniegumu un tehnisko ieceru ziņā atzīmējama, piemēram, 
Rīgas lidostas vadošā loma Baltijā, dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” iecere ar Rīgu un Sa
laspili kā nozīmīgākiem tās tehniskiem mezgliem, daudzu produktu eksports uz citām 
valstīm – 2016. gadā Latvijas eksports pat pārsniedza importu, lai gan šīs pozitīvās ten
dences vēl tikai iezīmējas. 2017. gada “Global Innovation Index” vērtējumā inovāciju 
ziņā Latvija 127 valstu starpā pakāpās uz 37. vietu, starp Slovēniju un Slovākiju. Tomēr 
apbēdina investīciju trūkums un vietējās sabiedrības skeptiska, pat noraidoša attiek
sme pret ārvalstu investīcijām, sabiedrības prāvas daļas neapmierinātība un kurnēšana, 
kas reāli var apdraudēt valsts tuvāko nākotni. 

Latviešu sabiedrība pārsvarā ir noskaņota konservatīvi, iestājas par aprobētām, 
stabilām vērtībām. 20. gadsimta sākumā sakāpinātais revolucionārais romantisms, kad 
ilgi apspiestā tauta “sturmēja debesis”, ir pagaisis, mazākā vērtē ir opozicionāras, arī 
novatoriskas pieejas.

Vērtējot latviešu mentalitātes raksturīgās īpatnības, tiek minēta darba mīlestība, 
izturība (sīkstums), lepnums par savu tautu un patmīlība, nosvērtība, cieņa pret dabu, 
mīlestība uz lauku dzīvi, taču līdztekus tiek akcentēta skaudība, skopums (bet pēdējos 
gados krasi iezīmējas arī pretējais – mecenātisma un devīgu ziedojumu izpausmes!), 
zems pašnovērtējums, iesaiste konfliktsituācijās. Kāds ārzemju žurnālists atzinis, ka 
latvieši esot emocionālāki nekā igauņi, bet piesardzīgāki nekā lietuvieši. Latviešiem 
piemītot arī spēja vienlaikus ticēt gluži pretējām lietām, neesot nostiprinājusies kon
krētu vērtību sistēma. Daudzi vērotāji uzsver latviešu īpašo mīlestību uz dziedāšanu 
(īpaši kora dziedāšanu) un teātri. 

No mūsdienu Latvijas izcilajām personībām, kas plaši pazīstamas ārpus dzimtenes, 
minami komponisti Raimonds Pauls un Pēteris Vasks, režisors Alvis Hermanis, Run
dāles pils muzeja izveidotājs Imants Lancmanis, vijolnieks Gidons Krēmers, oper
dziedātāja Elīna Garanča un vēl vairāki citi.

Jānis Stradiņš    IEVADS
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Runājot par Latvijas iekšzemes kopprodukta struktūru 2016. gadā, jāizceļ vairum
tirdzniecība un mazumtirdzniecība – 13,9% (2007. g. – 15,6%), operācijas ar nekus
tamo īpašumu – 12,5% (2007. g. – 11,4%), celtniecība – 5,2% (2007. g. – 10,1%), trans
ports un uzglabāšana – 9,1% (2007. g. – 8,4%), valsts pārvalde, aizsardzība, obligātā 
sociālā nodrošināšana – 7,5% (2007. g. – 8,4%), finanšu un apdrošināšanas darījumi – 
5,7% (2007. g. – 5,2%), izglītība – 5,1% (2007. g. – 4,6%), lauksaimniecība, mežsaim
niecība un zivsaimniecība – 3,2% (2007. g. – 3,7%), izmitināšanas un ēdināšanas pa
kalpojumi – 2,0% (2007. g. – 1,6%) un pārējās nozares – 22,7% (2007. g. – 18,7%). Tas 
liecina par saimniecības vispusību, bet arī sadrumstalotību. Rūpnieciskā ražošana veido 
12% no IKP. Vispusīgu ieskatu Latvijas tautsaimniecības attīstības sarežģītajā gaitā 
sniedz izvērstā grāmata “Latvijas tautsaimniecības vēsture”, kas iznāca 2017. gadā Gata 
Krūmiņa redakcijā (1050 lpp.), bet sīkāk izvērtēt šos aspektus nav krājuma  mērķis. 

Katrā ziņā ļoti nozīmīga kopprodukta daļa pašreiz (un vismaz līdz 2020. gadam) 
nāk no dažādiem Eiropas fondiem, kuriem Latvijas valsts pati rezervē samērā nelielu 
papildu līdzmaksājuma daļu. 2018.–2020. gadā tieši Eiropas fondu pieejamības vērie
nīgums ekonomikā iezīmē pamatu, uz kura varētu sākt reformēt Latvijas ekonomiku 
un sakārtot nodokļu sistēmu, lai radītu labvēlīgākus priekšnoteikumus līdzsvarotai tā
lākai attīstībai jau pašu spēkiem. 

***

Vērtējot Latvijas attīstību pēc neatkarības atgūšanas, neesmu tomēr īsti pārlieci
nāts, ka aizvadīto ceturtdaļgadsimtu drīkstam viennozīmīgi nodēvēt par Latvijas veik
smes stāstu. Ir bijuši daudzviet dramatiski kritumi, kļūdas, pat noziedzīga rīcība, savtī
gums un pašlabuma meklējumi. Taču vienlaikus jāapzinās, ka atjaunotās neatkarības 
gados arī sasnieguši esam ļoti daudz, lai varētu lepoties ar savu Latviju kā valsti, nevis 
sīkmanīgi un uzpūtīgi to nopelt, nemitīgi gausties par to, ka daudzās jomās esam bron
zas medaļas ieguvēji Baltijas valstu vidū un Eiropas Savienības dalībvalstu rādītājos 
ierin dojamies starp pastarīšiem.

Katram Latvijā jārod dziļa pārliecība, ka mūsu zeme nav tikai 64 589 kvadrātkilo
metrus liela ģeopolitiska teritorija, tranzītvalsts pie Baltijas jūras, tāla ES perifērija pie 
tās austrumu robežas, nemitīgi apdraudēta, – tā ir Latvijas tautas dzimtene un tēvzeme, 
nacionāla un eiropeiska valsts ar savām vērtībām un tradīcijām, jā, un arī ar savām vā
jībām. Citas tēvzemes Latvijas cilvēkiem nav un nebūs. Tā mums jāsaglabā nākamajām 
paaudzēm tīra un sakārtota vēl daudzus un daudzus gadsimtus. Latviešu ideologa 
Krišjāņa Valdemāra 1858. gadā izteiktās bažas par latviešu nācijas iespējamu norietu 
jau 21. gadsimtā nedrīkst piepildīties. Mums ir skaista, izkopta valoda, ļoti sarežģītos 
apstākļos nosargāta identitāte. Patriotisms, jā, arī nelielas tautas neagresīvs, savas tra
dīcijas sargājošs nacionālisms, varētu kļūt par vienu no nācijas vadmotīviem. Taču 
mums jāapzinās, ka savā mentalitātē esam iekļāvuši daudzu citu še mītošo tautību tra
dīcijas, ka te, īpaši jau pilsētās, ir veidojies multikulturāls kokteilis (pat pašiem to neap
zinoties), bet arī tā ir mūsu valsts savdabība un, pasaules kategorijās domājot, pat vēr
tība, kas Latvijai piedod kolorītu. 
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Tuvāko laiku uzdevums būtu atjaunot īstu Latvijas, latviešu eliti – saimniecisko, 
politisko un intelektuālo. 20. gadsimta karos, revolūcijās, okupācijās, deportācijās, 
emigrācijās un citās perturbācijās tā tikusi nemitīgi iedragāta vai pat iznīcināta. Patu
rēsim prātā, ka latviešu nācija ir vai vienīgā pamatnācija Eiropā valstīs, kuras pārstāvju 
skaits 20. gadsimtā reāli samazinājies, kamēr citur pasaulē lielākoties noticis demo
grāfisks sprādziens. Arī 21. gadsimts nav pārtraucis šo bīstamo demogrāfisko virzību – 
gan latviešu novecošanās, zemās dzimstības, turības un patērētājsabiedrības tieksmju, 
gan saimnieciski un psiholoģiski rosinātas masveida izceļošanas dēļ. Sabiedrības un 
valsts uzdevums ir apturēt šo procesu. Kāpēc latvieši joprojām bēg no Latvijas, izvēlas 
svešumu un kā tos atgriezt dzimtenei – tie ir mūsu nācijas līdz galam neizprastie un 
neatbildētie likteņjautājumi.

Atgādināšu “trešās atmodas” laikā izteiktās domas:
“Tikai no mums visiem kopā un no katra atsevišķi ir atkarīgs, kāda būs nākotnes 

Latvija. Pirmkārt, ir jādomā par tautas kvalitāti – gan par stiprām ģimenēm, gan par 
spēcīgām personībām, individualitātēm, kuras varētu nest mūsu mazās tautas vārdu 
plašā pasaulē, kuras mums vajadzētu savā vidē atrast, izlolot un izcelt, nevis izskaust. 
Nav reāli palielināt latviešu skaitu līdz vairākiem miljoniem. Nez vai izdosies īstenot 
plašākā mērogā cittautiešu reemigrāciju no Latvijas, un tas varbūt nemaz nav vajadzīgs. 
Bet celt pašu latviešu mentalitāti, garu, darba tikumu var un vajag. [..] 

Nākotnes Latvijai jābūt ne tikai neatkarīgai un latviskai, bet arī brīvai, pārtikušai, 
eiropeiskai, cilvēka cieņu respektējošai valstij, kur nācijas tiesības nav konfliktā ar cil
vēka tiesībām. Citāda Latvija nav vajadzīga.”5

Taču nāciju raksturo ne jau dižgari vien, bet arī indivīdu vidējais līmenis, vidus
šķira. Tās veidošana mūsdienu Latvijā dažādu nelabvēlīgu apstākļu dēļ ir aizkavēta. 

Pilnvērtīga saimnieciskā un intelektuālā elite veidojas lēni, paaudzēs. Zems paš
novērtējums, pārmērīgs individuālisms, savtīgums, dažkārt skepse pret savu valsti un 
nenovīdība pret līdzcilvēku panākumiem ir tikai dažas no latviešu ne pārāk teicama
jām rakstura iezīmēm, kas kavē nācijas kopējo virzību.

Būtiska un svētīga ir paškritiska attieksme pret sevi un latviešu sabiedrību, kas ne
drīkstētu pārtapt sevis pārvērtēšanā un dižmanībā, pastulbā iedomībā. Un tomēr – 
esam neliela tauta, pasaules mērogā pat maza, tomēr varam un drīkstam veikt to pašu, 
ko lielās tautas! Dažās jomās varam sevi dēvēt pat par lielvalsti – esam kultūras liel
valsts, dziesmu lielvalsts, koru lielvalsts, tēlotājmākslas lielvalsts, daiļu monētu liel
valsts. Ļoti žēl, ka Latvija vēl nav kļuvusi par zinātnes un izglītības lielvalsti, lai arī 
dažās nozarēs potenciāli tāda spētu būt. Tikai valsts nostājai būtu jāmainās kardināli, 
un te nepieciešamas ne tik daudz reformas, cik visas sabiedrības un politiskās elites iz
pratne un finansiāls atbalsts, arī mūsu trūcīgajos jaunsaimnieku apstākļos. 

Mūsu valstij jāveido pārdomātāka sociālā un nacionālā politika, ne tikai jārespektē 
mazākumtautības un multikulturālisms vārdos vien, bet jāveido nemitīgs un produk
tīvs dialogs sabiedrībā. Sabiedrības nelīdzsvarotība, mantiskā nevienlīdzība, saliedē
tības trūkums, dažādu slāņu interešu ignorēšana vai neievērošana ir drauds mūsu 

5 Stradiņš J. Trešā atmoda. Raksti un runas 1988.–1990. gadā Latvijā un par Latviju. Rīga: Zinātne, 1992, 
395.–396. lpp. 
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 neatkarībai – vai Latvija spēs to pārvarēt? Veidot racionālu tautsaimniecību, kas būtu 
balstīta uz pašmāju ražošanu, sniegt atbalstu pašu uzņēmējiem, Latvijas valstiskumam 
labvēlīgu investoru meklējumiem, veicināt inovācijas ne vien vārdos, bet realitātē – tās 
ir laikmeta diktētas prasības, Forderung des Tages. 

Latvija patlaban rādās pārāk konservatīva, reizēm provinciāla un dažādā ziņā pat 
vecējoša valsts. Laiks, kad, likās, bijām jauna, spara pilna, dinamiska un pasionāra nā
cija kā neatkarības iegūšanas un atgūšanas gados, itin kā šķiet palicis pagātnē. Taču 
vēsturei ir savi ritmi, corso – ricorso – corso. Jācer uz drīzu lūzumu, jo kā nācija esam 
vēl jauna, ar veselīgām zemnieciskām saknēm, varbūt pārāk lēnīgi un apdomīgi, toties 
spītīgi un sīksti, arī toleranti un pasaulei atvērti. “Mēs ejam vairāk plašumā, ne dzi
ļumā,” savulaik apgalvoja filozofs Pauls Jurevičs, un viņam daļēji var piekrist. Bet savu 
misiju Latvija nav vēl piepildījusi, un, kā daļēji liecina arī šī krājuma saturs, to nākotnē 
gaida cieņpilns progress Eiropas un pasaules līmenī. 

Ievadraksta noslēgumā vēlos atgriezties pie Latvijas valsts dibināšanas pirms 
100  gadiem un uzsvērt pacilāto noskaņu neatkarīgas Latvijas proklamēšanas aktā 
1918. gada 18. novembrī Rīgā, tagadējā Nacionālajā teātrī, kur pulcējās pilsonisko par
tiju un arī LSDSP pārstāvji. Nolasījis pirms tam priekšparlamentā pieņemto Tautas pa
domes platformu, Pagaidu valdības Ministru prezidents Kārlis Ulmanis iezīmēja topo
šās valsts problēmas un kontūras. Viņš uzsvēra: 

“[..] vajadzīga visas tautas jo plaša un sirsnīga pretimnākšana, kā arī viņas ticība, 
ka patiesi tagad ejam pretim savu ilgu un vēlēšanu piepildīšanai. Grūtums lai neat
baida. 

Darbs nebūs viegls, bet mani stiprina apziņa par Latvijas tautas spēku, izturību un 
ciešu apņemšanos novest iesākto lietu līdz galam. Šai brīdī atcerēsimies, ka ilgiem 

3. att. Latvijas 
Tautas padomes 
otrā sēde. Svinīga 
Latvijas Republikas 
proklamēšana Rīgas 
pilsētas Otrajā 
teātrī. 1918. gada 
18. novembris. 
Viļa Rīdzenieka foto 
(LVKFFDA, 6144)



23

 gadiem daudzi mūsu tautas locekļi lolojuši šo mūsu cerību, jau agrāk klusībā vai atklāti 
strādājuši priekš viņas un nesuši domu par brīvu Latviju savās sirdīs. Ar pateicību 
mums jāpiemin tie, kas centušies turēt tautas garu možu šai virzienā un nesuši brīvai 
Latvijai vislielāko upuri – savu dzīvību. Ja strādās ciešā kopībā, tad nav šaubu, ka rosīgs 
darbs aizvedīs pie mērķa. Izdosies dziedēt brūces, ko karš sitis. Tagad, kad esam brīvi 
un vairs negaidām no augšas un ārienes pabalstu un palīdzību, paši veidosim savu 
dzīvi. Uzplauks atkal lauksaimniecība, mūsu rūpniecība un tirdzniecība, atjaunosies 
dzīvība mūsu dzimtenē vēl spilgtāk kā agrāk un pārspēs visu, kas līdz šim mums bijis. 
Pie šī darba varēs ņemt dalību visi Latvijas pilsoņi un varēs baudīt labumus, kas saistīti 
ar mūsu neatkarību.

Visi pilsoņi, bez tautības izšķirības, aicināti palīdzēt, jo visu tautību tiesības būs 
Latvijā nodrošinātas. Tā būs demokrātiska taisnības valsts, kurā nedrīkst būt ne ap
spiešanas, ne netaisnības.”6

Tā bija izšķirīga vēstures stunda, un K. Ulmaņa vārdi vēl šodien skan pietiekami 
moderni. Latvijas jēdzienu plašākā pasaulē vēl tikpat kā nepazina, arī prāva pašas tau
tas daļa vēl nebija pārliecināta par neatkarību, gaidīja pārrodamies lieliniekus, kuriem 
bija pieslējušies arī latviešu strēlnieki. Bija nepieciešams pozitīvisms, optimistisks nā
kotnes skatījums, neatkarīgas Latvijas nepārejošās vērtības izpratne. Tāda Latvijā ir 
dzīva arī šodien. 

6 Dunsdorfs E. Kārļa Ulmaņa dzīve. Ceļinieks. Politiķis. Diktators. Moceklis. Tumla, Sweden: Daugava, 1978, 
122.–123. lpp. 
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Vaira Vīķe-Freiberga

LATVIJA UN LATVIEŠI – GLOBALIZĀCIJAS 
LAIKMETA EIROPIEŠI

Līdz šī gadu tūkstoša sākumam jau par neapstrīdamu patiesību bija kļuvusi atziņa, 
ka visa pasaule ir saistīta ar ekonomiskām un politiskām savstarpējas atkarības saitēm, 
no kurām atkarīga arī pasaules kopīgā drošība, un ka neviena nācija nevar pastāvēt kā 
vientuļa sala – pat tās, kuras atrodas ģeogrāfiskā izolācijā. It īpaši tas jāņem vērā mazā
kām un ne tik spēcīgām valstīm, tostarp arī Latvijai, kuras liktenis ir un būs nesarau
jami saistīts ar visas Eiropas likteni – lai kāds tas arī nebūtu. Savukārt Eiropa līdztekus 
savām iekšējām nesaskaņām un svārstībām arvien vairāk tiks pakļauta visām tām 
pašām ekonomiskajām, finansiālajām, sociālajām un militārajām konvulsijām, kuras 
piedzīvos tās tuvākā apkārtne un arī pārējā pasaule. 

Lai kā arī neizvērstos notikumi pasaulē, neviena nācija nezaudē savas cerības un 
mērķus. Katra valsts cer, ka vismaz paredzamā nākotnē tā vēl pastāvēs ar nemainīgām 
robežām un joprojām neatkarīga. Katra valsts cer, ka tās iedzīvotāji dzīvos mierā un 
saticībā, ka tās labklājība augs un attīstīsies. Cīnoties par cilvēces globālajiem mērķiem 
(par kuriem laiku pa laikam atgādina Apvienoto Nāciju Organizācija), katra valsts 
vienlaikus cer arī saglabāt pati savu vēsturisko kontinuitāti, nosargāt savu valodu un 
kultūru, līdzīgi kā ar UNESCO palīdzību tiek sargāts cilvēces nemateriālās kultūras 
mantojums. Tieši tādēļ Eiropas Savienība savos līgumos ir oficiāli nostiprinājusi to, cik 
svarīga ir dažādība, kā arī savstarpēja solidaritāte un sadarbība. Ir tiešām žēl, ka šo ļoti 
plašo un elastīgo ietvaru nenovērtēja britu vēlētāji 2016. gada 23. jūnija referendumā 
un nolēma pamest Eiropas Savienību. Eiropas Savienībai tas noteikti būs zaudējums, 
bet diez vai Lielbritānijai tas būs ieguvums. 

Objektīvās priekšrocības, ko bauda lielās valstis salīdzinājumā ar mazākajām vai 
bagātās valstis salīdzinājumā ar trūcīgākajām, nav jāuztver kā drauds mazāko vai trūcī
gāko valstu pastāvēšanai. Tieši otrādi – jebkurā savienībā spēcīgu nāciju klātbūtne var 
palīdzēt arī pārējām nodrošināt savu demogrāfisko un neatkarīgo eksistenci, izdzīvot 
skarbajos ekonomiskā tirgus apstākļos globalizētajā pasaulē un saglabāt vismaz dažas 
savas kultūras iezīmes arvien pieaugošajā cilvēces kosmopolītismā. Tomēr lielāko un 
spēcīgāko valstu acīmredzami privileģētā loma pasaules notikumos tām uzliek arī pie
nākumu rēķināties ar savu mazāko kaimiņu uzskatiem, vajadzībām un interesēm. Tieši 
šie principi savulaik ļāva nodibināt Apvienoto Nāciju Organizāciju, un tikai ANO Dro
šības padomes anahroniskā uzbūve nav ļāvusi šai organizācijai sasniegt vēl vairāk. Šie 
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paši principi bija kā pamatakmens arī tam lielajam Eiropas projektam, kas kļuva par 
 Eiropas Savienību tās pašreizējā veidolā un, kā likās, teicami kalpoja šī kontinenta iemīt
nieku vajadzībām līdz tam nesenajam brīdim, kad Eiropu sāka šūpot neapmierinātības, 
nenovīdības un apzināti kultivētas ksenofobijas vēji. Populistiski orientēti politiķi, kuri 
izmanto sabiedrības bailes savā labā un rūpējas tikai par šauri lokālām interesēm, ne
tieši apdraud sūri grūti izcīnītos vispārējo tiesību un taisnīguma prin cipus. Pasaulē, kur, 
nenoliedzami, valda konkurence un domstarpības, saprātīgai politikai jācenšas noturēt 
līdzsvaru starp vēlamo un iespējamo. Ciniska un egoistiska reālpolitika parasti ir arī 
tuvredzīga un noved pie pašdestruktīvām Pirra uzvarām, nevis pie ilgstoša labuma.  

Latvijas vēsture rāda daudzus bēdīgus piemērus tam, cik liktenīga var būt ģeogrā
fiska atrašanās lielvaru interešu krustpunktā. Tomēr neviena nācija nav tikai bandi
nieks labvēlīga vai nelabvēlīga likteņa rokās un bezpalīdzīgi atkarīga no citu rīcības un 
apkārt notiekošā. Mazās tautas spēj (un arī mēdz) izmantot reizēm pavisam šauras 
vēsturisko iespēju durtiņas, lai caur tām spertu soli uz priekšu un mainītu savu likteni 
uz labo pusi – par lielu un reizēm pat nepatīkamu pārsteigumu saviem lielākajiem kai
miņiem. Latvijas vēsture ir tam labs piemērs, jo vispārējie apstākļi nebūt nebija tādi, 
kas būtu īpaši labvēlīgi latviešu tautas izdzīvošanai, kur nu vēl Latvijas valsts dibinā
šanai. Varēja pat šķist, ka liktenis būtu sazvērējies pret latviešu vēlmēm un cerībām. 
Tomēr latviešu tauta un valsts izdzīvoja, par spīti visiem iekšējiem un ārējiem šķēr
šļiem, līdzīgi kā daži cilvēki spēj sasniegt izcilus panākumus pat tik nelabvēlīgos ap
stākļos, kādi daudzus citus sagrauj. 

Vispārējie likuma, kārtības un taisnīguma principi ir tikuši attīstīti un pieņemti 
ļoti pakāpeniski visā cilvēces vēstures gaitā, tie turpina attīstīties vēl šodien. Tā ir bijusi 
ilga un sarežģīta cīņa, līdzīgi kā cīņa par individuālajām cilvēktiesībām, kuru daži as
pekti (piemēram, dzimumu līdztiesība) joprojām izraisa dedzīgas diskusijas pat vis
demokrātiskākajās valstīs. Ja paraugāmies visas pasaules mērogā, 20. gadsimtā nav 
 bijusi neviena desmitgade, kad kādā pasaules malā nebūtu notikusi atbaidoša vardar
bība. Tai pašā laikā pasaules ekonomiskais un tehnoloģiskais progress, kā arī informā
cijas revolūcija un sociālo plašsaziņas līdzekļu izplatība ir parādījusi, ka cilvēce, neno
liedzami, spēj vienoties savā izpratnē par kopīgiem ideāliem. Tādiem kā tautas brīvība 
no citzemju iekarotājiem vai pašmāju tirāniem, vai arī indivīda brīvība dzīvot saskaņā 
ar savu sirdsapziņu (pieņemot, ka šāda brīvība nedrīkst kaitēt citiem). Šīs plašās sistē
mas ietvaros varam uzskaitīt veselu sarakstu ar konkrētām vērtībām: likuma vara, pār
vietošanās brīvība, pulcēšanās brīvība, vārda brīvība, sociālais un ekonomiskais taisnī
gums, plurālisms un iecietība kā demokrātijas neatņemama daļa. Labai pārvaldībai 
būtu jāietver arī tādas vērtības kā brīvas vēlēšanas un daudzpartiju sistēma. Taču reali
tātē to bieži apdraud nekompetence, iekšējas nesaskaņas, korupcija, kā arī nepotisms, 
tribālisms u.tml. “savējo atbalstīšana” – galējos gadījumos jau pat līdz sadarbībai ar t.s. 
organizēto noziedzību, kas mūsdienās ir kļuvusi tikpat starptautiska un globalizēta kā 
pasaules ekonomika. 

Šajā esejā, kas ievada turpmākajās nodaļās izvērsto pētījumu par Latviju, es vēlētos 
aplūkot latviešiem aktuālos izaicinājumus un dilemmas plašā vēsturiskā kontekstā – ar 
īpašu uzsvaru uz Eiropu. Tas ļaus mums gūt īsu, vispārīgu pārskatu par tiem  jēdzieniem 
(un arī klišejām), kas kļuvušas par mūsdienu politiskā diskursa neatņemamu daļu. Jā
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piebilst, ka šai esejā paustie uzskati ir tīri personiski un nekādā ziņā nav jāuztver par 
Latvijas valsts oficiālo nostāju. Tie tiks izklāstīti vienkāršā aprakstā, iztiekot bez 
zemsvītras piezīmju un atsauču zinātniskā formāta.

Jauno nāciju dzimšana

20. gadsimts ir iegājis vēsturē kā laikmets, kad radās rekordliels jaunu nācijvalstu 
skaits. Dažām no tām (tostarp arī Latvijai) pat tika “privilēģija” viena gadsimta laikā 
piedzimt divreiz. Pirmais jauno nācijvalstu dibināšanas vilnis sekoja Pirmajam pasau
les karam, kad sabruka četras lielākās impērijas: Austroungārijas impērija, Osmaņu 
impērija, nesen dibinātā Vācijas impērija un trīs gadsimtus senā Krievijas impērija. 

Eiropā šo centrbēdzes kustību ideoloģiski balstīja nāciju pašnoteikšanās princips, kuru 
ASV prezidents Vudro Vilsons bija izcēlis kā vienu no punktiem savā deklarācijā Versa
ļas kongresā pēc Pirmā pasaules kara. Šī iemesla dēļ viņš Eiropā tika uzņemts kā varonis 
un pats bija par to pārsteigts, jo nebija gaidījis savai idejai tik milzīgu atbalstu. Faktiski šis 
princips, kuru sākotnēji bija noformulējis Aristīds Briāns, skatīts pēc  būtības, ASV un arī 
citu valstu ārpolitikai kļuva par apgrūtinājumu. Tādēļ, kad Latvijas Republika bija jau de
klarēta un gaidīja diplomātisku atzīšanu no ASV puses, amerikāņi ar atbalstu nesteidzās. 

1. att. Krievijas impērijas teritorija, 1917. gads
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Protams, svarīgi ir tas, ka agrāk vai vēlāk viņi to sniedza. Taču ambivalentajai at
tieksmei pret jaundzimušajām Eiropas nācijām ir dziļas vēsturiskas saknes, un aiz
spriedumi nav pilnībā izzuduši vēl šodien. Atkal un atkal no jauna politiskajā diskursā 
nākas novērot tiešā vai netiešā veidā paustu atšķirīgu attieksmi pret “vecajām” un “jau
najām” Eiropas valstīm. Dažos gadījumos šādai vērtēšanai ir pozitīva pieskaņa – kā, 
piemēram, ASV aizsardzības ministra Donalda Ramsfelda izteikumā 2003. gada pava
sarī. Taču daudz biežāk tiek diskrēti pausts viedoklis, ka “vecās” dalībvalstis ir morāli 
un praktiski pārākas par “jaunajām” un kaut kādā vārdos nenosauktā, tomēr acīm
redzamā ziņā pat leģitīmākas un svarīgākas. Pat vēl 2015. gadā Eiropas ideju laborato
rijas (think-tanks) un žurnālisti mēdza nostalģiski atcerēties laikus, kad Austrum
eiropas un Centrāleiropas kandidātvalstis Eiropas Komisijā labprāt spēlēja paklausīgo 
“paraugskolēnu” lomu un skaļi neteica neko tādu, ko liberālākie eiropieši varētu uzska
tīt par politnekorektu. 

Šie aizspriedumi (jo nekā citādi tos nevar nosaukt) ir neuzkrītoši, taču dziļi sak
ņoti. Lūk, šāds piemērs: Otrais pasaules karš, Polijas un Baltijas valstu neatkarība Vā
cijas sabiedrībā bieži tika uztverta kā “netaisnīgā Versaļas līguma uzspiests diktāts”. 
Vācijas Reichswehr līdz 1933. gadam labprāt sadarbojās ar Sarkano armiju, tā ka 
 Hitlera–Staļina vienošanās (pazīstama arī kā Molotova–Ribentropa pakts) un tās 

2. att. Eiropa pēc Pirmā pasaules kara, 1918. gads
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slepe nie protokoli 1939. gadā loģiski sekoja agrākajai sadarbībai. Taču šī attieksme vēl 
nav pilnībā izmesta vēstures mēslainē. Piemēram, vācu vēsturnieks Gerds Kēnens, jau
tāts par mūsdienu vācu sabiedrības attieksmi pret Ukrainas notikumiem, atzina, ka 
vidus mēra vācu apziņā Ukraina vēl ir balts plankums Eiropas kartē. Diezgan līdzīga 
izpratne ir arī par Latviju, Lietuvu un Igauniju, kaut gan tās ir ES un NATO dalīb
valstis. Tomēr vēl samērā nesen vācu vērmahts  pietiekami labi zināja ceļu uz šīm val
stīm, lai tās šķērsotu ar saviem tankiem Otrajā pasaules karā. Mūsdienu kolektīvā am
nēzija pret šo Eiropas daļu ir, maigi izsakoties, dīvaina. Kad 2015. gadā Vācijas kanclere 
apņēmīgi apgalvoja: “Wir schaffen es,” attiecībā uz neierobežota skaita bēgļu uzņem
šanu, bet vairākas Austrumeiropas un Centrāleiropas valstis pauda bažas par tik lielas 
atvērtības racionālo un praktisko pusi, vācu plašsaziņas līdzekļi atsāka runāt par 
Austrum eiropu kā vienotu kopumu. Austrumeiropas nepateicība un solidaritātes trū
kums pret pārējo Eiropas Savienību tika apspriests tik plaši un emocionāli, ka rodas 
iespaids, ka bēgļu krīze kļuvusi par vēl vienu ieganstu Eiropas sašķelšanai. 

Neatkarīgi no tā, cik nesen tā radusies, neviena nācijvalsts nedrīkstētu tikt nonie
cināta kā vēsturiska nejaušība – kā tas nereti tiek darīts. Šādas valsts dzimšana parasti 
ir kļuvusi iespējama pēc gadu desmitiem un simtiem ilgas un sāpīgas cīņas – tā ir kā 
atbilde uz attiecīgās nācijas likumīgo prasību atbrīvoties no okupācijas varas, lemt pašai 
savu likteni un iegūt suverēnas tiesības uz savu zemi, lai būtu neatkarīga, atšķirīga un 
savā ziņā unikāla. Varētu vilkt būtiskas jēdzieniskas paralēles starp tiem spēkiem, kas 
nācijai liek tiekties pēc neatkarības, bet indivīdam – pēc savu cilvēktiesību atzīšanas.  
Dekolonizācija kļuva iespējama tikai krietnu laiku pēc verdzības atcelšanas, un  rasismu 
ASV sāka īsti uzskatīt par nepieņemamu tikai tad, kad bija pagājuši apmē ram 20 gadi 
kopš nacistiskās Vācijas sakāves un rasu tīrības ideja tika atzīta par  nosodāmu. 

Visā savā vēstures gaitā Eiropa ir nemitīgi svārstījusies starp cilvēces progresa aug
stākajiem sasniegumiem un zemiskuma un nežēlības dzīlēm. Apgaismības laikmetā 
Eiropa un Amerika bija kā gaisma pasaulei, taču 20. gadsimta Eiropa nožēlojamā kārtā 
pieslējās divām necilvēcīgākajām ideoloģijām, kas vien izgudrotas, – komunismam un 
nacismam. Nedrīkst aizmirst, ka šīs ideoloģijas savaldzināja ne jau tikai nabadzīgos un 
neizglītotos sabiedrības slāņus. Ir pārsteidzoši lasīt, piemēram, 20. gs. 20.–30. gadu 
franču intelektuāļu – nenoliedzami sava laika izglītotāko un gaišāko prātu – rakstus, 
kur atrodamas verdziski pieglaimīgas un dedzīgas slavas dziesmas gan dižajam vado
nim Staļinam (kreiso franču autoru izpildījumā), gan dižajam vadonim Hitleram 
( labējo izpildījumā). Kā redzams – ne augsts IQ, ne plaša erudīcija, ne izsmalcināta 
gaume mākslā vēl negarantē veselo saprātu un realitātes apziņu (kur nu vēl patiesu 
gudrību). Arī Otrā pasaules kara masu slaktiņš frontē, vēstures pieminekļu un civil
iedzīvotāju neapdomīgā bombardēšana, kā arī veselu etnisko grupu vai sabiedrības 
slāņu slepkavošana un deportēšana milzīgos apjomos noteikti nebija Eiropas kā mūs
dienu civilizācijas šūpuļa cienīgi. Masu hipnozei, kas pie tā visa noveda, sekoja skarba 
atmošanās, bet diemžēl tikai tiem, kuri karu zaudēja vai gandrīz zaudēja. Nacisti, viņu 
līdzjutēji un kolaboranti tika šauti, kārti, apcietināti un kaunināti Vācijā, Itālijā, Japānā, 
Francijā, Norvēģijā u.c., taču komunistu ideoloģija plūca uzvaras laurus kopā ar sa
biedrotajām valstīm. Staļins, viens no asiņainākajiem tirāniem, ko pasaule redzējusi, 
Jaltas un Teherānas konferencēs notēloja zemnieciska vientieša lomu tik prasmīgi, ka 
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Rietumvalstu līderi, t.sk. smagi slimais Franklins Rūzvelts viņam pasniedza pusi no 
Eiropas kontinenta burtiski “uz paplātes”. Par laimi, viņi to izdarīja tikai de facto un 
nekad neakceptēja 1940. gadā notikušo Baltijas valstu nelegālo aneksiju PSRS sastāvā. 

Otrais pasaules karš patiesi bija visas pasaules karš, kurā tika iesaistītas daudzas 
valstis, arī ASV, Kanāda, Austrālija un Jaunzēlande, Ziemeļāfrika un Vidējie Austrumi, 
kā arī liela daļa Āzijas – Japāna, Koreja, Ķīna un Filipīnas. Pēc kara pasaule bija ideolo
ģiski sadalīta divās daļās. Rietumvalstis varēja brīvi stiprināt savu demokrātisko pār
valdību neatkarīgi no tā, kurā pusē tās bija piedalījušās karā. Agrākie agresori – izpos
tītā Vācija un Japāna, kā arī līdz nabadzībai novestā Itālija – izmantoja iespēju atjaunot 
savas valstis uz demokrātiskiem un daudz stiprākiem pamatiem nekā iepriekš. Taču 
vairākas Centrāleiropas un Austrumeiropas valstis, ieskaitot mazo un neitrālo Latviju, 
kas nebija vēlējušās piedalīties nekādos savu kaimiņu konfliktos, no PSRS puses tika 
uztvertas kā uzvarēti ienaidnieki un pakļautas gadu desmitiem ilgai, nežēlīgai komu
nistiskā režīma varai un rusifikācijai. 

Otrais vilnis

Otrs lielākais jauno nāciju rašanās vilnis sākās pēc Otrā pasaules kara un pārņēma 
pasauli to pārdesmit gadu laikā, kad notika Eiropas koloniju dekolonizācija. Līdz ar 
kara atstātajiem postījumiem šis process stipri samazināja starptautisko varenību gan 
agrākajām koloniālajām lielvalstīm, tādām kā Lielbritānija un Francija, gan arī Nīder
landei un Beļģijai, kam bija piederējušas ekonomiski nozīmīgas kolonijas. Taču tai pašā 
laikā visa Eiropas austrumdaļa tika atdalīta no pārējās pasaules ar “dzelzs priekškaru” – 
pakļauta PSRS hegemonijai un Kremļa diktētajam komunisma totalitārismam. Tā dē
vētā “aukstā kara” laikā norisinājās neslēpta bruņošanās sacensība starp PSRS un Rie
tumu lielvalstīm, kas ietvēra arī Padomju armijas karaspēka daļu un ballistisko raķešu 
izvietošanu plašā teritorijā, tostarp arī okupētajā Latvijā. Eiropa kļuva acīmredzami 
 atkarīga no ASV aizsardzības, taču vienlaikus izjuta lielu rūgtumu par šo atkarību. 
 Eiropas kreisie spēki centīgi kultivēja antiamerikānisku nostāju – gan atklāti, gan zem 
pacifisma maskas. Savukārt PSRS turpināja savu ideoloģisko misiju, veicinot revolu
cionārās idejas “trešās pasaules” valstīs, kur vien tas bija iespējams, un nostiprinot savu 
ietekmi vairākās nācijās, kas nesen bija atbrīvojušās no koloniālās varas.  

Kamēr Rietumeiropa dziedēja kara brūces un atguvās no koloniju zaudēšanas, tā 
piedzīvoja arī radikālas pārmaiņas un vērtību pārvērtēšanu savā politiskajā domā. Jauna 
izpratne par nāciju savstarpējo saistību un atkarību tika pausta Robēra Šūmana deklarā
cijā, kas lika pamatus topošajai Eiropas Savienībai. Eiropas valstu jaunie, demokrātiskie 
līderi saprata un redzēja, cik svarīgi ir iet solidaritātes, nevis konkurences un nesaskaņu 
ceļu. Pakāpenisku pārmaiņu gaitā izauga tāda Eiropa, kam bija potenciāls kļūt par īstu 
pasaules līderi un būt par kaut ko vairāk nekā tikai ekonomiski turīgu valstu grupējumu. 
Kaut gan par Eiropas Savienības institucionālā satvara efektivitāti (vai tās trūkumu) 
varētu daudz diskutēt, ir jāatzīst, ka pati tās dibināšana jau bija nozīmīgs sasniegums. 

Kad mūsu ēras otrais gadu tūkstotis tuvojās beigām, “aukstais karš” pēkšņi izbei
dzās un līdz ar to (vismaz šķietami) izzuda arī militāru sadursmju vai pat pasaules 
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 mēroga kodolkara draudi. Rietumu demokrātija un kapitālisms bija pierādījuši savu 
pārākumu pār komunismu, un tas notika gandrīz bez neviena šāviena. Bija paredzams, 
ka brīvais tirgus radīs pārticību tur, kur plānveida ekonomika bija cietusi neveiksmi. 
Frensisa Fukujamas ieviestais bēdīgi slavenais un priekšlaicīgais “vēstures beigu” jē
dziens kļuva pazīstams visā pasaulē. PSRS bija sabrukusi, ASV triumfēja, un nākamais 
gadu tūkstotis pasaulei solīja jaunu un arvien labāku nākotni. Šis negaidītais notikumu 
pavērsiens radīja gan sajūsmu, gan izmisumu – it īpaši Rietumeiropā, kurai nu nācās 
nopietni pārvērtēt savas agrākās ekonomiskās un politiskās nostādnes. 

Komunistiskā režīma krišana Centrāleiropā un Austrumeiropā un tā pakļauto 
tautu atbrīvošanās pēc PSRS neticamā sabrukuma 1991. gadā aizsāka jaunu nāciju 
dzimšanas trešo vilni. Krita Berlīnes mūris, Austrumvācija un Rietumvācija atkal ap
vienojās, “dzelzs priekškara” vairs nebija, un valstis, kas aiz tā bija turētas gūstā, vēlējās 
redzēt arī Austrumeiropas un Rietumeiropas apvienošanos. Bija jāceļ pavisam jauna 
Eiropa, kas nozīmēja, ka gan Austrumeiropai, gan Rietumeiropai neizbēgami nāksies 
pielikt pūles, lai mainītos. Rietumos daži pat nekautrēdamies grima nostalģijā par 
“aukstā kara” laikmetu, kad Amerika nebija pasaules vienīgā lielvara, bet to šķietami 
veselīgi līdzsvaroja PSRS dominance (protams, veselīga šī situācija likās tikai tiem, kam 
bija paveicies dzīvot ārpus padomju ietekmes zonas).

“Aukstā kara” beigas palīdzēja Eiropas Savienības dalībvalstu skaitam pieaugt no 
12 līdz 15 valstīm, kad tai nolēma pievienoties arī Somija, Zviedrija un Austrija, kas 
agrāk no šīs iespējas bija lepni atteikušās. Tas bija tikai laika jautājums, kad arī bijušā 
t.s. Austrumu bloka valstis tika atzītas par gatavām iestāties ES. Tā tas patiešām notika, 
sākot ar 2004. gadu, kad ES paplašinājās pat par 10 jaunām dalībvalstīm. Šis notikums 
bija īsts Eiropas solidaritātes žests, lai sadziedētu pēdējās brūces Otrā pasaules kara sa
plosītajā Eiropas miesā un lai miljoniem eiropiešu atjaunotu tās tiesības un iespējas, 
kas viņiem tik ilgi bija liegtas. Tomēr pusgadsimts, kas pavadīts atšķirīgos politiskos 
režīmos, abās Eiropas pusēs, nenoliedzami, bija atstājis savas pēdas. Tāpat kā agrākās 
Vācijas Demokrātiskās Republikas pilsoņi nevarēja vienā dienā pārvērsties par rietum
vācu kloniem, tāpat arī bija loģiski sagaidāms, ka jauno ES dalībvalstu pilsoņi uzreiz 
nekļūs par rietumeiropiešu kopijām. Atšķirtībā pavadītie gadi bija atstājuši savu zī
mogu – daudziem austrumeiropiešiem pat diezgan smagu psiholoģisku nastu, ko vei
doja piedzīvotā apspiestība, netaisnība un melu atmosfēra, kurā bija tik ilgi jādzīvo. Jau 
tas bija liels sasniegums, ka Austrumeiropas valstis vispār spēja vienoties būt kopā pēc 
vienotiem acquis communautaire nosacījumiem.

Veselu pusgadsimtu eiropieši bija dzīvojuši ar diviem atšķirīgiem vēstures naratī
viem, no kuriem viens bija daudz vienkāršotāks un vienlaikus melīgāks par otru, taču 
abi bija vienpusēji un nepilnīgi. Ideoloģiski neērtie “baltie plankumi”, kas raksturoja 
padomju historiogrāfiju, daudz neatšķīrās no “baltajiem plankumiem” Rietumu histo
riogrāfijā. Daudzu Rietumvalstu vēstures grāmatās tika noklusēts Austrumeiropas lik
tenis pēc kara, un pat tās ģeogrāfija dažās valstīs tika tīšām izdzēsta no apziņas, lai 
 nesadusmotu vai nesamulsinātu Padomju Savienību. Tā, piemēram, vairākas pēckara 
zviedru skolēnu paaudzes izauga ar domu, ka otrā Baltijas jūras krastā viņiem iepretī 
dzīvo tikai krievi. Visi PSRS pilsoņi tika automātiski uzskatīti par krieviem, bet Baltijas 
valstu okupācija un aneksija tika noklusēta. Ziemeļeiropas kartes nereti tika zīmētas 
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tādā veidā, ka vietu, kur bija jāatrodas  Igaunijai, Latvijai un Lietuvai, delikāti paslēpa 
kartes leģenda, tādējādi netieši atbalstot šo valstu izzušanu – kaut arī oficiālās valdību 
deklarācijas pauda, ka neatzīst Baltijas valstu aneksiju PSRS sastāvā. 

Šie apzināti kultivētie tukšumi Eiropas kognitīvajā kartē atstāja paliekošu iespaidu 
daudzu eiropiešu apziņā līdz pat šim brīdim. Cenšoties saprast tos izaicinājumus, kas 
Latviju un latviešus sagaida nākotnē, mums jābalstās skaidrā izpratnē par tagadējo 
situā ciju, lai labāk izvērtētu mūsu nākotnes izredzes. Vienlīdz svarīgs ir arī mūsu 
partneru priekšstats par Latviju: vai tas ir precīzs vai izkropļots, pilnvērtīgs vai frag
mentārs, labvēlīgs vai naidīgs. Latviešiem pašiem meklējot jaunus ceļus un stratēģijas 
izdzīvošanai mainīgajā pasaulē, neizbēgami tas būs jādara, balstoties uz tām atziņām, 
kas iegūtas vēstures gaitā. Taču ne jau latviešiem vien, bet visai Eiropai būtu jāgūst līdz
svarotāks un pilnīgāks priekšstats par savu pagātni. Mums visiem pienācīgi jānovērtē 
tas līkumaini mok pilnais ceļš, kas tikai lēnām un pakāpeniski ir novedis pie kopīgajiem 
Eiropas mērķiem un vērtībām, lai mēs visi kopā spētu aizstāvēt to labāko, kas Eiropas 
vēsturē ir sasniegts. 

Eiropas un pasaules kognitīvajai kartei mūsu apziņā ir milzīga ietekme uz mūsu 
attieksmēm un rīcību. Tā var iespaidot arī Eiropas tautu savstarpējo solidaritāti. Īpaši 
svarīgi tas ir tādām valstīm kā Latvija, kas vēsturisku iemeslu dēļ no kartēm tika 
 izdzēsta, kamēr citas valstis un to iemītnieki varēja pašapzinīgi apliecināt savu esamību 
un turpināt attīstīt savas skaidri definētās un atšķirīgās identitātes. Valstīm, tāpat kā 
mārketinga produktiem un politiskām kampaņām, ir ļoti svarīgi, lai tās atpazītu pēc 
vārda. Diez vai var sagaidīt lielu empātiju un solidaritāti pret kaut ko nezināmu. Tādēļ 
Latvijas nākotnei ir ļoti svarīgi, kādos kontekstos tās vārdu pamana tuvākie partneri – 
citi ES dalībnieki. Pasaulē, kur plašsaziņas līdzekļi uzskata labas ziņas par garlaicīgām, 
bet sliktas – par pārdodamām un ienesīgām, ir skaidrs, ka mazām valstīm, tādām kā 
Latvija, būs sūri grūti jāpūlas, lai iekarotu savu likumīgo vietu Eiropas līdzbiedru pa
saules ainā. Protams, valsts tēla veidošana būs sarežģīts uzdevums – jāprot pastāstīt 
par sevi godīgi un realitātei atbilstoši, bet tomēr tā, lai raisītu iedziļināšanos un  izpratni, 
nevis vienaldzību vai pārmetumus.  

Līdzās ambivalentajai Rietumu attieksmei pret ES paplašināšanos vēl nopietnāka 
problēma ir bijusi Krievijas reakcija uz savām mainītām ģeopolitiskajām pozīcijām. 
Rietumos tika pieņemts kā pats par sevi saprotams, ka visi, kas atbrīvojušies no komu
nisma jūga, vienlīdz novērtēs kapitālisma un demokrātijas dabiskās priekšrocības. 
Protams, daudzi ar prieku izmantoja pēkšņi radušās iespējas tikt pie personiskas bagā
tības, taču tas nereti notika, izlaupot valsts īpašumu. Neskaitāmi pēcpadomju jaun
bagātnieki (to skaitā paši bagātākie no Krievijas) nu varēja izbaudīt jaunos apstākļus, 
kad ārzemju ceļojumi vairs netika ierobežoti (kā tas bija PSRS laikā), turklāt jebkurā 
pasaules malā bija iespējams iegādāties vērtīgus nekustamos īpašumus. Taču daudzu 
cilvēku apziņā nemainīga palika nostalģija pēc tā sauktās bilaterālās pasaules šķietami 
pozitīvā līdzsvara starp Austrumiem un Rietumiem. Daudzi Krievijas iedzīvotāji, it 
īpaši tās prezidents Vladimirs Putins, uzskata PSRS sabrukumu par “20. gadsimta lie
lāko ģeopolitisko traģēdiju”. Ar to viņš domāja faktu, ka Krievija (kaut arī joprojām 
valsts ar milzīgu teritoriju un dabas resursu krājumiem) vairs nebija tā biedējošā liel
vara, kāda gadu desmitiem bija PSRS. 
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Lai arī Padomju Savienība sastāvēja no 15 tā sauktajām republikām un vairākiem 
“autonomajiem” apgabaliem, bija pierasts šo plašo impēriju saukt vienkārši par 
 Krieviju, netieši pieņemot to kā agrākās cara impērijas tiešo pēcteci. Kad vesela rinda 
jaunu vai atjaunotu nācijvalstu pasludināja savu neatkarību no Padomju Savienības, 
daudzi krievi to uztvēra kā triecienu Krievijas varenībai, pārākumam un prestižam. 
Vēl vairāk – pat Rietumos daudzi atbalstīja šo viedokli un ar izpratni uztvēra Krievijas 
iedzīvotāju aizvainojumu par šo brīvību atguvušo valstu rašanos.

Krievijas līderi gluži viegli un nemanāmi pārslēdzās no padomju propagandas 
 uzturētās ksenofobijas, pašnožēlas  un misijas apziņas uz jauno, revanšisma pilno nara
tīvu par netaisni aizskartajiem krieviem un viņu zaudētajām privilēģijām (kas tiem 
šķietami pienācās kā 1917. gada Oktobra revolūcijas aizsācējiem), kuriem nu nācās 
dzīvot to “nepateicīgo” valstu ielenkumā, kas bija pametušas māti Krieviju. Kā prezi
dents Putins to tēlaini noformulēja privātā sarunā ar šo rindu autori: “Viņi aizgāja gulēt 
vienā valstī un pamodās citā, kur tika uzskatīti par svešiniekiem un pakļauti pazemojo
šajam naturalizācijas procesam.” Taču naturalizācijas process, katrā ziņā Lat vijas gadī
jumā, bija iecerēts kā pēcpadomju sociālas integrācijas līdzeklis, un nekādā ziņā ar to 
nebija paredzēts nevienu pazemot (lai gan daudzi naturalizācijas kandidāti par apgrūti
nājumu uzskatīja prasību apliecināt kaut vai elementāras latviešu valodas prasmes).

Cilvēktiesību jēdziens, kas bija kļuvis par Rietumu demokrātijas galveno un svē
tāko balstu, tika apbrīnojami veikli izmantots, lai dīvainā kārtā vērstos pret jaunām 

3. att. PSRS teritorija pirms sabrukuma 1991. gadā  
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 neatkarīgām nācijām, kas tikko kā bija pārcietušas pusgadsimtu ilgo apspiestību zem 
Kremļa varas. Ne tikvien tās nesaņēma citu eiropiešu līdzjūtību par pārciesto netaisnību 
un represijām, bet pat tika apsūdzētas kā aizspriedumu, rusofobijas un ekstrēma nacio
nālisma pārņemtas valstis, jo nežēlīgi apspiežot savā teritorijā dzīvojošās “krievvalodī
gās minoritātes”. Publiski uzstājoties daudzās valstīs, es vēl šodien palaikam saņemu no 
klausītājiem jautājumus par šo tēmu. Tai pašā laikā diemžēl nav dzirdams  līdzīgs satrau
kums vai rūpes par to cilvēku fizisko un psiholoģisko rehabilitāciju, kuri bijuši izsūtīti 
uz Sibīriju, apcietināti vai spīdzināti tikai savas tautības dēļ vai arī cietuši savu vecāku 
“nepareizās biogrāfijas” dēļ. Vēl nepaguvuši lāgā atjēgties, atbrīvotie upuri jau bija pada
rīti par nedemokrātiskiem apspiedējiem tikai par to vien, ka centās (kā tas bija latviešu 
gadījumā) atjaunot latviešu valodas tiesības funkcionēt kā valsts valodai savā zemē. Ērti 
tika ignorēts fakts, ka agrākās PSRS teritorijā ikvienam bija jāprot krievu valoda (un tā
dējādi jau pats “krievvalodīgo minoritāšu” jēdziens ir neveikli  izvēlēts apzīmējums visu 
cittautiešu kopumam). Vēl 25 gadus pēc PSRS sabrukuma krievu valoda joprojām tiek 
brīvi lietota visā bijušās PSRS teritorijā – arī tur, kur tā sen vairs nav oficiālā valoda. 

Rodas jautājums – un Latvijā daudzi to ir uzdevuši – vai tiešām arī Eiropas Drošī
bas un sadarbības organizācijas (EDSO) demokrātiskie dalībnieki tik viegli pieļāva, ka 
apspiestie tiek pārdēvēti par apspiedējiem? Jā, tieši tā tas notika. Līdzīgi tam, kā pēc
revolūcijas Krievija nodēvēja 1918. gadā dibināto neatkarīgo parlamentāro Latvijas 
Republiku par “buržuāzisko reakcionāru cietoksni” un “Rietumu imperiālisma rok
laižām”, jaunās Krievijas propaganda nosauca 1991. gadā atjaunoto Latvijas Republiku 
par “ekstrēmo nacionālistu” midzeni, kur cilvēktiesības tiek pārkāptas un nelaimīgā 
krievvalodīgā minoritāte – skarbi apspiesta. 

Latvijai, tāpat kā citām neatkarību atguvušajām valstīm, lielu pārsteigumu sagā
dāja ne tikai Rietumu simpātijas pret Krieviju un vienaldzība pret Krievijas bijušajiem 
upuriem, bet arī daudzu rietumeiropiešu (tiesa gan, izņemot britus) izteiktais 
 antiamerikānisms. Vai tiešām viņi bija aizmirsuši Amerikas palīdzību Francijai Pir
majā pasaules karā, amerikāņu lomu Rietumeiropas atbrīvošanā Otrā pasaules kara 
beigās, Amerikas grandiozo atbalstu miljoniem tā laika politisko bēgļu un Maršala 
plāna nozīmi Eiropas ekonomiskajā atdzimšanā? Neskatoties uz to visu, kreiso spēku 
simpātijas pret Kremli bija tik dziļi sakņotas un plaši izplatītas, ka tās neņēma vērā ne 
Sarkanās armijas brutalitāti pēc uzvaras karā, ne liecības par komunistu zvērībām ieka
rotajās zemēs, ne informāciju par padomju spiegu plašajiem tīkliem visās Rietumu 
zemēs. Protams, pēc 1991. gada šīs simpātijas mazinājās, taču nav izgaisušas pavisam. 
Paradoksālā kārtā tās novērojamas gan galēji labējā, gan galēji kreisajā Eiropas politis
kajā spektrā, turklāt daudz izteiktākas tās ir megakapitālistu vidū, kuri meklē jaunus 
ienākumu avotus, nevis savulaik marksisma indoktrinētajā strādnieku šķirā. Kad pēc 
traģiskā teroristu uzbrukuma ASV 2001. gada 11.  septembrī tika uzsākts karš pret 
tero rismu, kā rezultātā 2003. gadā ASV iebruka Irākā, eiropiešu viedokļi par to bija ļoti 
atšķirīgi. Tie sašķēla Eiropu divās daļās – “vecajā” Eiropā, kā to apzīmēja  D. Ramsfelds, 
un “jaunajā” Eiropā, kura, kā izteicās Francijas prezidents Žaks Širaks, “palaida garām 
izdevību paklusēt”. “Jaunā” Eiropa, vai vismaz tās politiskie līderi, atbalstīja ASV, seko
jot savam izdzīvošanas instinktam un pārliecībai, ka tikai Amerika spēs Eiropu aizstā
vēt, ja Krievija atkal to apdraudētu. Taču fakts, ka Amerika neko nevarēja darīt, kad 
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Krievija iebruka Gruzijā 2008. gadā, un uz Krimas okupēšanu un aneksiju reaģēja tikai 
ar sankcijām pret Krieviju, rādīja dramatisku nobīdi spēku līdzsvarā starp Austrumiem 
un Rietumiem. Kopš Olimpiskajām spēlēm Sočos Krievija ir kļuvusi arvien agresīvāka 
un izaicinošāka – gan ar lidmašīnu un zemūdeņu paraugdemonstrējumiem, gan ar 
lielu karaspēka daļu un bruņojuma koncentrēšanu gar savām rietumu robežām.  

Jaunā ES un tās kaimiņi

2016. gada pasaule atšķiras no 2004. gada pasaules tikpat ļoti, kā tā savulaik atšķīrās 
no 1991. gada pasaules. Pārmaiņas kļūst arvien straujākas, un jaunie izaicinājumi, ar 
kuriem saskaras gan “vecā”, gan “jaunā” Eiropa, ir arvien dramatiskāki, bet to sekas – 
arvien neparedzamākas. Jau transatlantiskais finanšu sabrukums 2008. gadā un tam se
kojošā ekonomiskā krīze, kā arī uzticības zudums bankām un valdībām bija diezgan 
smaga problēma. Grieķijas nespēja tikt galā ar savu valsts parādu un saspīlētās attiecī
bas starp Eiropas dienvidiem un ziemeļiem apdraudēja eirozonas eksistenci. Neadek
vāti augsts bezdarba līmenis jauniešu vidū Dienvideiropā jau kļuvis par hronisku pro
blēmu, neskatoties uz demogrāfiskajām pārmaiņām, kas liecina par sabiedrības 
vispārējo novecošanu un iedzīvotāju skaita samazināšanos. Visbeidzot – līdz šim ne
pieredzēti lielais bēgļu skaits, kas 2015.–2016. gadā ieplūda Dienvideiropā un ne vien 
pārslogoja infrastruktūru un resursus, bet arī radīja tik lielu politisku un emocionālu 
satricinājumu, ka tā sekas būs jūtamas vēl ilgi. Daudzi no liberālās demokrātijas pamat
principiem tiek pakļauti arvien lielākai neuzticībai, kamēr aicinājumi aizstāvēt nacionā
lās intereses tiek pārprasti un jaukti ar labējo ekstrēmismu, šovinismu un neo nacismu. 
Antieiropeiskā noskaņa pret Briseli, kas netaisni uzspiežot konservatīvākajām dalīb
valstīm pārmērīgi liberālas vērtības, paradoksālā kārtā brīžiem saskan ar Putina re
žīma  – pašpasludinātā tradicionālo kristīgo vērtību aizstāvja – retoriku. Vēl ļaunāk – 
antieiropeiskais noskaņojums, kas izpaudās britu 2016. gada jūnija balsojumā par 
izstāšanos no ES, rosina līdzī gas attieksmes arī kontinentālajā Eiropā, kā arī padziļina 
Lielbritānijas iekšējās nesaskaņas: Skotija pret Angliju, jaunā paaudze pret vecāko, izglī
totie pret mazāk izglītotajiem un pat Londonas pilsēta pret lauku apvidiem tās apkārtnē.  

ES gatavība pieņemt Vācijas atkalapvienošanos un uzņemt savās rindās daudzas 
postsociālisma valstis ilgu laiku tika uztverta kā apliecinājums, ka ES ir pozitīvu 
 pārmaiņu nesēja un iedvesmotāja. Tādēļ tika gaidīts, ka arī ES kaimiņvalstis pamazām 
pāries uz eiropeisku demokrātiskas pārvaldības stilu. Tādas valstis kā Latvija, kas atro
das ES perifērijā, jau no paša sākuma atbalstīja šo politiku. Tomēr demokrātijas stipri
nāšanas vietā dažās ES pierobežas valstīs pārvaldība ir kļuvusi diezgan disfunkcionāla 
un konfliktu pilna. Kad Krievija anektēja Krimu un iebruka arī citās Ukrainas daļās, 
radās bažas, ka līdzīgi var notikt arī citās valstīs. Savukārt tā dēvētā arābu pavasara 
 revolūcijas ir vai nu izvērtušās par haosu, vai arī pēc tām ir atjaunots stingri autoritārs 
režīms uz militāra vai pseidoreliģiska pamata. Pēc iebrukuma Irākā, kas tagad tiek 
 uzskatīts par pārsteidzīgu, asiņainā diktatora Sadama Huseina vietā pie varas Irākā un 
Sīrijā nāca vēl asiņaināks un barbariskāks ISIS režīms. Savukārt Lībijas diktatora 
 Muamara Kadafi gāšana noveda nevis pie demokrātijas, bet pie bankrotējušas un sa
šķeltas valsts, kur saimnieko džihādisti, cilvēku tirgoņi un starptautiskā organizētā 
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noziedzība. Arvien jauni konflikti starp dažādām reliģiskām un  etniskām grupām ik 
pa laikam uzliesmo Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģionā un t.s. Sahelas zonā 
(starp Sahāras tuksnesi un savannām). Arvien jauni, prasmīgi organizēti, labi finan sēti 
un reklamēti teroristu grupējumi piesaista lielu sekotāju skaitu no dažādām valstīm. 

Un visbeidzot – kā Eiropa spēs uzņemt un integrēt bēgļu plūsmu, kuru skaits jau 
2015. gada beigās pārsniedza miljonu un nākotnē solās arvien palielināties? Ceļš uz elli 
ir bruģēts ar labiem nodomiem. Cik labs patiesībā ir nodoms padarīt Eiropu par uni
versālu patvērumu, un kā Eiropa praktiski izpildīs to, kas no tās tagad tiek gaidīts? ES 
ārējā robeža ir jāstiprina kopīgiem spēkiem, Šengenas zonai būs jācenšas saglabāt tās 

4. att. Eiropas Savienības valstis, 2016. gads
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priekšrocības, ko tā līdz šim sniegusi savām dalībvalstīm. Britu balsojums par izstāša
nos no ES tikai sekoja virknei citu pamazām krājušos problēmu un izaicinājumu, kuri 
apdraud agrāko priekšstatu par ES būtību. Šī referenduma iznākums ir kļuvis par sa
traucošu precedentu, kas liks atlikušajām 27 ES dalībvalstīm rūpīgi pārdomāt savu ga
tavību sadarboties kopīga mērķa vārdā.

Naivā populisma laikmetā tikai pirms 10 gadiem Rietumeiropas lielākās bažas bija 
par leģendāro “poļu santehniķi”, kas konkurēs par darbavietām ar vietējiem. Tagad daļa 
britu ksenofobu labprāt izraidītu no savas valsts jebkuru Centrāleiropas vai Austrum
eiropas ieceļotāju. Jau sen aizmirsušies tie laiki, kad Vācija uzlika septiņus gadus ilgu 
moratoriju ieceļotājiem no jaunajām ES dalībvalstīm – ar neapstrīdamo pamatojumu, 
ka tā nespēšot tikt galā ar pārāk liela cilvēku skaita pieplūdumu. Tās pašas durvis, kas 
tolaik bija slēgtas saviem eiropiešu līdzbiedriem, tagad ir plaši atvērtas ik vienam no 
jebkuras vietas pasaulē. Nenozīmīgas tagad šķiet tādas to laiku domstarpības kā, pie
mēram, starp latviešu celtniecības uzņēmumu “Laval” un zviedru arodbiedrībām ar to 
īpašām, valsts atbalstītām privilēģijām. Lielbritānija ir nobalsojusi pret visām četrām 
brīvībām, kas ir ES principu pamatā. Kas tagad noticis ar to ES, kurai 2004.  gada 
1. maijā pievienojās 10 jaunas valstis, kura tolaik bija ekonomikas gigants ar potenciālu 
kļūt arī par politisku gigantu? Nav šaubu, ka vēsturisko pārmaiņu svārsts, kas mūžīgi 
šūpojas starp apvienošanos un sadalīšanos, tagad sveras fragmentācijas virzienā. 

Nacionālā identitāte un nāciju kopsaites

Centrbēdzes spēkus, kas tik radikāli pārveidoja Eiropas karti 20. gadsimta sākumā 
pēc Versaļas kongresa, vēlāk nomainīja centrtieces spēki, kas izveidoja Eiropas Savie
nību tās tagadējā veidolā. Kad no sabrukušās PSRS varas atbrīvojušās nācijas pilnībā 
atjaunoja savu suverenitāti, tās drīz vien bija gatavas daļēji no tās atkal atteikties – taču 
šoreiz ne vairs piespiedu kārtā, bet gan aiz vēlēšanās sasniegt to pašu, ko Rietum eiropas 
valstis bija sasniegušas pusgadsimta laikā, uzturot mieru un sadarbību, respektējot cil
vēktiesības un likuma varu. Taču nepagāja necik ilgs laiks kopš šo valstu integrēšanās 
ES, kad gan “jaunajā”, gan “vecajā” Eiropā atkal saasinājās gluži negaidīti centrbēdzes 
spēki. Katrā ziņā Brexit balsojums ir trieciens Eiropas turpmākās integrācijas idejai un 
ir izprovocējis naidīgumu, ksenofobiju un izolacionismu gan Liel britānijā, gan citur. 

Jaunā gadu tūkstoša sākums ir parādījis, ka jaunu nāciju tapšanas process nebūt 
nav beidzies. Arvien jaunas valstis pievienojas ANO, un arī ES iekšienē pēdējā laikā 
separātisma kustības – piemēram, Katalonijā un Skotijā – kļūst nopietnākas nekā 
iepriek šējās desmitgadēs. Kosovai piešķirtā neatkarība ir kļuvusi par precedentu vai
rākos aspektos, ieskaitot šķelšanos starp tām ES valstīm, kas to atzīst, un tām, kas ne
atzīst (piemēram, Spānija). Šīs tendences daudziem liek apšaubīt nācijvalsts jēgu pēc 
būtības, kur principā reģionālās, etniskās, valodu vai reliģiskās atšķirības nedrīkstētu 
kļūt par šķērsli vienlīdzīgai pilsoņu valstspiederības apziņai. Modernajā nācijvalstī un 
tās demokrātiskās pārvaldības aparātā, kas piedāvā pilsoņiem dažādus pakalpojumus 
apmaiņā pret viņu samaksātajiem nodokļiem, var saskatīt zināmu līdzību ar feodālo 
iekārtu, kur tika prasīta uzticība un kalpošana feodālim (hercogam,  lielhercogam, 
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 karalim vai imperatoram) apmaiņā pret drošību, kārtību, likumību un pārticību (pē
dējo gan pieejamu galvenokārt sabiedrības privileģētajai daļai). Gadsimtiem ilgi iedzī
votāju nacionālajam sastāvam šādā iekārtā netika piešķirta liela vērība. Pat ģeogrāfis
kam novietojumam vai kopējām robežām reizēm nebija nozīmes – tādējādi Spānijas 
karalis varēja dažādos laikposmos valdīt arī pār Nīderlandi un daļu no Dienvid itālijas 
vai Dienvidamerikas, un Indija bija, kā tolaik mēdza teikt, spožākais dārgakmens Liel
britānijas karalienes Viktorijas kronī. Romas impērija ir vēl senāks šāda modeļa pie
mērs – tur gan vergi, gan kalpi, gan tirgotāji, pilsētnieki, kareivji un ierēdņi vienlīdz 
bija pakļauti augstākās varas autoritātei un tās izdotajiem likumiem, taču samērā brīvi 
varēja lietot atšķirīgas valodas un piekopt savas reliģiskās vai so ciālās paražas.  

Šī agrīnā tolerances prakse mainījās, kad  Svētā Romas impērija pieņēma kristie
tību par savu oficiālo reliģiju. Vēlāk, krusta karu laikmetā, iekaroto tautu pievēršana 
kristietībai jau notika vardarbīgi. Kad eiropieši sāka kolonizēt arī citus kontinentus, 
bija jau kļuvis skaidrs, ka pilnīga iekaroto tautu evaņģelizācija nav iespējama, tādēļ pēc 
sākotnējās pamatiedzīvotāju apkaušanas sekoja laiki, kad tiem ļāva vismaz daļēji turē
ties pie savām tradīcijām. Līdzīgā veidā arī vietējām valodām bija ļauts turpināt savu 
eksistenci, un saziņu ar varas pārstāvjiem nodrošināja nedaudzie divvalodīgie indivīdi, 
kā tas notika, piemēram Centrālamerikas un Dienvidamerikas iekarošanas laikā. Taču 
pašā Eiropas kontinentā iekaroto zemju vietējiem iedzīvotājiem nācās pieņemt gan 
savu pārvaldnieku reliģiju, gan reizēm  arī valodu un paražas. Reformācija vēlāk izrai
sīja Eiropas sadalīšanos ziemeļu un dienvidu daļā, un šis dalījums negaidītā kārtā ak
tualizējās Grieķijas krīzes laikā. Savukārt Krievija reizēm apelē pie savas garīgās vieno
tības ar pareizticīgajiem tajās valstīs, kas savulaik bija Bizantijas daļa. Turklāt daudzviet 
Eiropā saglabājušies nelieli, no apkārtējiem kaimiņiem atšķirīgas kultūras apgabali, kas 
liecina par kādreizējo feodālo dalījumu. Viens no šādiem piemēriem ir suitu novads 
Kurzemē – luterāņu apvidū atrodamā katoļu saliņa, kura savulaik pārgāja katoļ ticībā 
tad, kad šī apgabala vācvalodīgais feodālis apprecēja poļu muižnieci. Suitu novads vēl 
šodien ar lepnumu ir saglabājis savu lokālo identitāti un kultūru.   

Stabilitāte, ko nodrošina valsts vara, jau izsenis tiek uzskatīta par priekšnoteikumu 
mieram un pārticībai, taču mūsdienu demokrātiskajās valstīs pakāpeniski izzūd arī 
senāk stingri reglamentētā šķiru sistēma, radot tādu sabiedrības struktūru, kur vismaz 
teorētiski ir iespējama sociālā mobilitāte, bet vara, prestižs un piederība augstākam 
slānim kļūst arvien ciešāk saistīta ar kapitāla uzkrāšanu.

Atskatoties vēsturē, redzam, ka tā sociālā saistviela, kas noturēja kopā pilsētvalstis 
un nācijvalstis, balstījās cieņā pret likumu un autoritāti, kas bargi sodīja gan kriminā
lus noziegumus, gan nodevību vai sacelšanos pret valsts varu. Krietni pilsoņi visumā 
varēja justies droši, ja vien respektēja sabiedriskās normas un juridiskos priekšrakstus. 
Tikumība un paklausība likumam sniedza gan drošības sajūtu, gan morālu gandarī
jumu un, galu galā, veicināja arī piederības sajūtu plašākai kopienai. Sabiedrības slāņi 
vai grupējumi, kuriem katrs jutās piederīgs, mēdza būt ļoti dažādi gan pēc būtības un 
rakstura, gan pēc lieluma. Parametri, kas veido sabiedrības vienotību un identitāti, ir 
ar ļoti plašu amplitūdu, kas sniedzas no piederības apziņas savam dzimtajam ciemam 
līdz pat  modernas nācijvalsts pilsonībai, kur pārklājas visdažādākie etniskās, valodu, 
reģionālās, sociālās vai reliģiskās identitātes aspekti. Pierobežu apvidos, kur kaimiņ
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tautas sajaucas un identitātes mēdz pārklāties, nereti situācija ir tāda kā gandrīz pirms 
gadsimta Latgalē, kur ne viens vien zemnieks uz jautājumu par viņa tautību varēja at
bildēt, ka ir katolis. Ņemot vērā visus šos vēsturiskos apstākļus, nav brīnums, ka dau
dzi ES pilsoņi jūtas ne tik daudz kā  “eiropieši”, bet gan saistīti galvenokārt ar savu tra
dicionālo piederības grupu, vai tā būtu nacionāla vai reģionāla. Liela nozīme sociālās 
identitātes veidošanā mēdz būt vēsturiskiem vai pat pseidovēsturiskiem un mītiskiem 
atskaites punktiem. Tā, piemēram, šķietami dziļās teoloģiskās atšķirības starp sunnītu 
un šiītu musulmaņiem Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģionā un citur patiesībā 
sakņojas gadsimtiem ilgās domstarpībās par to, kam savulaik bija lielākas tiesības 
mantot senā kalifāta valdnieka amatu. Šis sociālais un militārais konflikts, it īpaši pē
dējo pārdesmit gadu garumā, šķiet mazāk saistīts ar teoloģiju un daudz vairāk ar varas, 
bagātības un resursu sadalījumu starp dažādām etniskajām grupām, ciltīm vai tautī
bām abās konflikta pusēs. Grupas identitāte vispār ir abpusēji griezīgs zobens, kur jeb
kura no galējībām var drīzāk novest pie konflikta nekā pie vienotības: gan pārmērīga 
noslēgšanās tikai savas grupas identitātē, gan arī absolūtā bezsakņu sajūta, kas rakstu
rīga daudziem cilvēkiem mūsdienu lielpilsētās un ko bieži pavada anomija, sociāla 
vienaldzība un politisks nihilisms.  

Sabiedrības slāņu identitāte un sociālā kohēzija

Eiropas diskursā par nacionālismu un reģionālismu bieži ir ticis uzsvērts, ka šīs 
parādības pieder politiskā spektra labējam spārnam, savukārt internacionālisms un 
kosmopolītisms – kreisajam. Taču, paskatoties uz bagātību un privilēģiju sadalījumu 
mūsdienu Eiropā, redzams, ka tieši starptautiskais bizness un finanses faktiski pārstāv 
labējo spārnu, kamēr vietējā (nacionālā vai reģionālā) līmeņa darbaspēks drīzāk atbal
sta marksisma kreisās idejas vai identificējas ar vietējo leiboristu, resp., Darba partiju. 
Sabiedrības slāņu atšķirības turpina spēlēt nozīmīgu lomu individuālas identitātes vei
došanā, kā arī sociālajā kohēzijā jeb saliedētībā.

Ideāli stabilā un sociāli saliedētā sabiedrībā katram “labam pilsonim” būtu jābūt arī 
apmierinātam pilsonim, kurš novērtē (varbūt pat ar pateicību) savu iespēju dzīvot tais
nīgā sabiedrībā, kur likuma vara nodrošina vismaz minimālu cieņu ikvienam indivī
dam. Taču reālajā dzīvē tas praktiski nav iespējams, jo neviena sabiedrība nekad nav 
pilnīgi viendabīga, resp., nekad visiem nav pilnīgi vienādi pieejami resursi, sabiedriskās 
privilēģijas, juridiskās tiesības un dzīves līmenis. Kad tiek vispārīgi aprakstīti dažādi 
vēstures posmi dažādās zemēs, gribot vai negribot šādi apraksti fokusējas tikai uz daļu 
no sabiedrības. Tā, piemēram, industrializācijas laikmets Lielbritānijā bieži tiek rakstu
rots kā tehniska progresa un straujas modernizācijas laiks, kad vidusslānis pamazām 
tika pie turības, bet augstāko sabiedrības slāņu iedzimtās privilēģijas sāka  mazināties. 
Savukārt rakstnieks Čārlzs Dikenss un mākslinieks Viljams Hogārts to pašu laikmetu 
attēloja kā tādu, kur zemāko slāņu pārstāvji strādā pārmērīgi smagu darbu un dzīvo 
necilvēcīgos apstākļos Londonas vai Mančestras nabadzīgajos strādnieku rajonos, 
kuros izplatās lipīgas slimības,  plaukst un zeļ alkoholisms un prostitūcija. Kā norādī
juši daudzi autori, nav brīnums, ka Kārlis Markss nonāca pie domas par “Komunistis
kās partijas manifestu” tieši tamdēļ, ka bija liecinieks milzīgajai plaisai starp dažādiem 
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sabiedrības slāņiem 19. gs. Lielbritānijā. Pat šķietami idilliskajā, veselīgajā un pārticī
gajā Šveicē kāda ārste 20. gs. sākumā publicēja šokējošu aprakstu par strādnieku šķiras 
dzīves apstākļiem Cīrihē un citās pilsētās – viņa uzsvēra, cik bieži strādnieku vidū plo
sās nopietnas, t.sk. lipīgas slimības, salīdzinot ar citiem iedzīvotājiem. 

Ja atskatāmies pagātnē vēl pirms Marksa un viņa teorijām par šķiru cīņu, redzam, 
ka arī viduslaiku bagātākajās pilsētās bija administratīvi nostiprināta sabiedrības no
slāņošanās. Šīs pilsētas bija jaunāko laiku buržuāzijas šūpulis, taču vārds burg ģermāņu 
pirmvalodā sākotnēji apzīmēja nocietinātu apmetni ar mūra sienām un rūpīgi apsar
gātiem vārtiem. Dabiski, ka jau tad radās pirmās atšķirības starp tiem, kas dzīvoja no
cietinājumu iekšpusē un ārpusē. Viduslaiku brīvpilsētu (piemēram, Brēmenes) pilso
ņiem izdevās panākt zināmas privilēģijas un pakļautību tieši imperatoram, nemaksājot 
nodokļus tādiem starpniekiem kā vietējam karalim, grāfam vai hercogam. Šādas privi
lēģijas iegūt gan nebija vienkārši – arī Rīgai (kaut gan tā bija starptautisks tirdzniecības 
centrs un Hanzas savienības dalībniece), kas par brīvpilsētas tiesībām cīnījās vairāku 
gadsimtu garumā. Turklāt privilēģijas bija rūpīgi jāsargā un jāregulē, un tās netika ga
rantētas katram garāmgājējam.

Pilsētu iedzīvotāji savukārt tika šķiroti atkarībā no tā, vai tiem piederēja vai nepie
derēja kāds nekustamais īpašums, turklāt tam bija jāatbilst zināmai vērtībai. Amat
nieku vidū tikai tie, kas bija pilntiesīgi locekļi attiecīgo amatu ģildēs, drīkstēja piedāvāt 
savus pakalpojumus zināmā cenu līmenī – ja to darīja citi, kas nebija uzņemti ģildē, 
viņi tika sodīti saskaņā ar likumu. Pat tad, kad sociālā mobilitāte pamazām kļuva iespē
jama, joprojām pastāvēja barga sabiedrisko normu sistēma, kas centās nodrošināt to, 
lai ikviens “paliek savā vietā”. Franču rakstnieks Onorē de Balzaks savā panorāmiskajā 
darbā “Cilvēciskā komēdija” krāšņi attēlo dažādus sociālās stratifikācijas paraugus. Tie 
parādās arī angļu rakstnieces Džeinas Ostinas romānos, it īpaši darbā ar zīmīgo nosau
kumu “Lepnums un aizspriedumi”.

Daudzējādā ziņā Eiropas pilsētas tomēr bija modernās demokrātijas šūpuļi, kur 
strikto sociālo barjeru sistēma sāka pamazām brukt. No senās Grieķijas pilsētvalstīm 
līdz agro viduslaiku Eiropai Karolingu laikmetā – tieši pilsētniekiem vai pilsoņiem bija 
dotas tādas individuālas tiesības, kādas nevarēja baudīt heloti, vergi vai zemnieki. Veik
smīgais viduslaiku birģeris – tirgotājs vai amatnieks – bija industriālā laikmeta  turīgā 
buržuā priekštecis un galu galā arī mūsdienu uzņēmēja, finansista, “biznesa  giganta” 
vai oligarha sencis. Tomēr viduslaikos joprojām valdīja diskriminējošā un pat rasistiskā 
pārliecība, ka daļai sabiedrības jau kopš dzimšanas pienākas tādas tiesības, kas citām 
sabiedrības daļām ir liegtas – sociālās, etniskās, valodu vai reliģiskās piederības dēļ. 
Šāda iemesla dēļ, piemēram, 15. gs. karaliene Izabella padzina no Spānijas ebrejus, kuri 
atteicās pāriet kristietībā (kaut galu galā šī rīcība bija liels zaudējums Spānijas ekonomi
kai). Latviešiem, kam dzimtbūšanas laikā bija izdevies izbēgt no muižnieka un nokļūt 
Rīgā, lai meklētu darbu tur, likums ļāva iestāties tikai trijās no Rīgas ģildēm, jo pārējās 
bija pieejamas tikai vāciešiem. Daudzās Itālijas un Nīder landes pilsētās uz vadošiem 
amatiem un citām priekšrocībām varēja pretendēt tikai neliels cilvēku skaits – tie, kuri 
bija dzimuši kādā no nedaudzajām attiecīgās pilsētas patriciešu ģimenēm. 

1792. gada Franču revolūcija pasludināja visus pilsoņus par vienlīdzīgiem sabied
riskās dzīves dalībniekiem, tādējādi noraidot viedokli par karaļu un aristokrātu iedzim
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tajām, Dieva piešķirtajām priekšrocībām, kā arī vēršoties pret katoļu baznīcas hierarhi
jas autoritāti, kas šādas Dieva piešķirtas privilēģijas piedēvēja sev. Bet, kā tas nereti 
notiek ar revolucionārām kustībām, drīz tās vadību pārņēma fanātiķi – un liberté, éga-
lité, fraternité cēlie ideāli tika aptraipīti terora posma neiedomājamā asinspirtī. Apgais
mības laikmeta izauklētā pārliecība par cilvēku vienlīdzību un ticība cilvēka spējai augt, 
mainīties un progresēt tomēr saglabājās – arī tad, kad Napoleona I un Napo leona III 
vadītajā impērijā tika radīta jauna aristokrātija, un arī restaurācijas posmā, kad uz laiku 
tika atjaunota agrākā monarhija ar Šarlu X un Luiju XVIII tronī. Cilvēku vienlīdzības 
idejas turpināja attīstīties gan intelektuāļu, gan mākslinieku, gan vienkāršo cilvēku prā
tos un no Francijas izplatījās arī citur Eiropā. Arī Livonijā (kas ietvēra daļu no mūs
dienu Latvijas un Igaunijas teritorijas) notika zemnieku nemieri, no tiem ievē rojamākie 
bija Kauguru nemieri 1802. gadā, kuru vadoņi bija iedvesmojušies no ziņas par to, kā 
franču tauta gāzusi savu netaisnīgo un nekompetento karali. Šīs sacelšanās tika nežēlīgi 
apspiestas, tomēr noveda pie tā, ka pēc dažiem gadu desmitiem šajā Krievijas impērijas 
apvidū tika atcelta dzimtbūšana. Tas gan daudz nemainīja esošo sociālo nevienlīdzību, 
tādēļ vēlāk sekoja neveiksmīgā 1905. gada revolūcija un drīz pēc tam – veiksmīgā Ok
tobra revolūcija 1917. gadā. Taču, tāpat kā savulaik Franču revolūcijai, arī Oktobra re
volūcijai drīz vien sekoja haosa un asiņaina terora laikmets, kurš Krievijas gadījumā 
gan ievilkās uz gadu desmitiem un iznīcināja desmitiem miljonu cilvēku. 

Ne Oktobra revolūcija, ne impēriju sabrukšana pēc Pirmā pasaules kara tomēr ne
spēja pilnībā izdzēst pārliecību, ka daļa cilvēku jau piedzimstot saņēmuši kādas īpašas, 
Dieva dāvātas privilēģijas. Šāds uzskats vēl tagad saglabājies daudzviet Eiropā, kaut arī, 
protams, modernizētā un subtilāk izteiktā veidolā. Britu parlaments ierobežo karaļa 
varu jau kopš Magna Carta parakstīšanas 1215. gadā, tomēr daudzi mūsdienu briti 
jopro jām savas zemes vēsturiskās kontinuitātes apziņu, lepnumu par Anglijas seno slavu 
un savu dzimtenes mīlestību cieši saista ar kolektīvajām simpātijām un cieņu pret kara
lieni un zināmā mērā pret visu karalisko ģimeni. Līdzīgs, kaut arī mazāk izteikts feno
mens novērojams arī citur. Dažas no visdemokrātiskākajām Eiropas valstīm jo projām ir 
saglabājušas konstitucionālu monarhiju: Dānija, Zviedrija, Norvēģija, Nīderlande, Beļ
ģija, Luksemburga, Lihtenšteina, Monako un Spānija. Tiesa gan, daudzas citas Eiropas 
valstis no monarhijas savulaik ir atteikušās: Francija, Austrija, Ungārija, Vācija, Portu
gāle, Itālija, Grieķija, Rumānija, Bulgārija, Albānija un bijušās Dienvid slāvijas valstis.  

Neatkarīgi no tā, cik lielā mērā kādā kopienā izpaužas sociālā stratifikācija, tās 
saknes parasti slēpjas seno cilvēku priekšstatos par valdnieku varas dievišķo leģitimi
tāti.  Senajām Mezopotāmijas jeb Divupes pilsētvalstīm (senākajām zināmajām nācij
valstu priekštecēm) bija ne tikai katrai savs valdnieks, bet arī katrai savs dievs: 
 Marduks, Ea, Enlils vai Baals, kurš, ja vien to atbilstoši pielūdza, līdzīgi valdniekam 
rūpējās par savas pilsētas labklājību un sargāja to no ienaidniekiem. Labā un pret 
 saviem pavalstniekiem gādīgā valdnieka tēlu palīdzēja uzturēt arī viņa nežēlība pret 
ienaid niekiem, nogalinot tos pēc iespējas lielākā skaitā vai spīdzinot ar īpaši izkoptām 
sadistiskām metodēm. 

Jau kopš senseniem laikiem pastāv priekšstats par “labo valdnieku” vai “gudro ķē
niņu”, kurš nodrošina saviem pavalstniekiem gan taisnīgu tiesu, gan labklājību. Babilo
nijas valdnieka Hammurapi likumu kodekss (ap 1750. g. p. m. ē.), kurā kā precedenti 
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bija iekļauti paša valdnieka vai viņa pārstāvju pieņemtie lēmumi un spriedumi, neap
šaubāmi, spēlēja svarīgu lomu likuma varas nostiprināšanā viņa valstī. Viduslaiku 
 Eiropā Francijas karalis Luijs IX (kurš vēlāk tika kanonizēts) ne tikai nodrošināja 
 likuma varu un taisnīgumu, bet arī piedāvāja dziedināšanu ar karaļa rokas pieskārienu, 
sēdēdams zem ozola (līdzīgi kā to būtu darījuši viņa priekšteči vēl druīdu laikos). 

Viedoklis, ka valdnieka (un vispār valdošās šķiras) vara ir iedzimta un Dieva pie
šķirta, ilgu laiku netika pat apšaubīts. Šis pieņēmums līdz ar pirmdzimtības jēdzienu 
nodrošināja pēctecības kārtību, kādā pēc valdnieka nāves tronis tiek nodots nākama
jam – tā, lai izvairītos no iespējamiem nemieriem un pilsoņu kara katru reizi, kad 
mainījās valdnieku paaudzes. Tomēr karaļa autoritātes nodrošināšanai ir nepieciešama 
vesela varas vertikāles sistēma, kas balstās uz tādu sabiedrības slāņu hierarhiju, kur 
varas, privilēģiju un sociālā prestiža apjoms ir apgriezti proporcionāls sociālajam attā
lumam no valdošās dinastijas. Šādas sistēmas stabilitātes cena ir elastības un mobilitā
tes trūkums. Vēl viens trūkums ir tas, ka iespējama arī nesakritība starp cilvēka sabied
risko stāvokli, ko viņš ieguvis jau piedzimstot, un viņa reālajām prasmēm un rīcībspēju. 
Gadās, ka valstī “valda” tāda valdnieku dinastija, kur katrs nākamais ir nesaprātīgāks 
vai pat vājprātīgāks par iepriekšējo. Tādos gadījumos reālā vara neizbēgami nonāk 
starpnieku rokās, kamēr tautas uzticība visai valsts pārvaldes sistēmai tiek nopietni 
iedra gāta. Austrumu pasakās nereti liela loma piešķirta ļaunajam vezīram, valdnieka 
padomniekam, kurš nodod gan valdnieka, gan pavalstnieku intereses, nelietīgi izman
todams viņam uzticēto varu. Arī Krievijas cari, neraugoties uz savu asiņaino reputā
ciju, rūpīgi uzturēja savu labā “cara tētiņa” tēlu, kurš pret tautu ir labsirdīgs un mīlošs, 
atšķirībā no nekrietnajiem bajāriem, kuri it kā sabotējuši valdnieka labos nodomus un 
tādēļ ir atbildīgi par slikto situāciju valstī. Šis arhetips joprojām tiek plaši izmantots un 
saistīts ar prezidenta tēlu oficiālajā Krievijas propagandā. Savukārt Eiropas Savienībā 
tas novērojams “simetriski apgrieztā veidā”, kā to būtu formulējis franču antropologs 
Klods LevīStross: “Brisele kā centralizētās varas simbols saistās ar “ļaunā valdnieka” 
tēlu, kamēr nacionālās valdības un to vadītāji nereti tiek uztverti kā labie “bajāri”.” 

Tomēr arī iedzimto valdnieka privilēģiju arhetips nav pavisam pazudis no Eiropas 
politiskās domas. Apzināti vai neapzināti, bet daudzi eiropieši nopietnāk uztver tās 
valstis, kurām ir sena monarhijas tradīcija, nevis tās, kas eksistējušas un izdzīvojušas 
svešas varas ēnā. Šāda attieksme nevilšus atgādina to 19. gs. vācu domātāju retoriku, 
kas apgalvoja, ka tautām bez varonīgas pagātnes vispār neesot vēstures un tādēļ neesot 
arī pamata pretendēt uz kādu valstiskumu nākotnē. Šādus argumentus dedzīgi aizstā
vēja arī 19. gs. vācbaltiešu prese, reaģējot uz latviešu nacionālo atmodu. Savukārt tad, 
kad radās vācu Trešais reihs, tā nosaukums bija apzināta atsauce uz vācvalodīgajiem 
Svētās Romas impērijas valdniekiem agrajos viduslaikos. Pēc līdzīgas loģikas vadās arī 
tie, kuri atbalsta apgalvojumus, ka Ukraina “vienmēr ir bijusi Krievijas daļa”, vai ka 
 atsevišķa ukraiņu tauta vispār neeksistējot. Pat (vai drīzāk: jo īpaši) Rietumu intelek
tuāļu vidū šāds arguments reizēm pat tiek bezatbildīgi attiecināts uz Latviju un Igau
niju, kuras it kā esot “vienmēr piederējušas Krievijai”. Kaut arī šāds apgalvojums ir pa
tiess vienīgi attiecībā uz pēdējiem gadsimtiem pirms Oktobra revolūcijas (kur liela 
loma bija arī latviešu strēlniekiem), vārds “vienmēr” te ir rupjš un pie tam ļaunprātīgs 
pārspīlējums. Ukrainas galvaspilsēta Kijeva bija kultūras centrs sen pirms Maskavas un 
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Pēterburgas. Savukārt Latvijas teritorija dažādos vēstures posmos ir piederējusi arī 
zviedru un poļu karaļiem, nemaz nerunājot par Kurzemes hercogistes nosacītās neat
karības laiku, kā arī par to periodu pēc krustnešu iebrukuma, kad daļa Latvijas terito
rijas ar nosaukumu Terra Mariana piederēja Romas pāvestam. 

Ir acīmredzami, ka arguments “vienmēr ir piederējusi…” ir absurds un anahro
nisks, un tā vienīgais pamatojums ir vēlme atjaunot mūsdienu Krievijas kā kādreizējās 
Krievijas impērijas un vēlākās PSRS “likumīgās mantinieces” varu pār visām tās 

5. att. Livonijas politiskais iedalījums, 13.–16. gs.
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 jebkurā vēstures posmā pārvaldītajām zemēm. Ja Eiropa kādreiz nākotnē nopietni mē
ģinātu atšķetināt visus senlaiku mainīgos valdījumu un īpašumu mudžekļus dažādās 
Eiropas zemēs, tas varētu izraisīt neiedomājamu haosu un asinsizliešanu.  

Internacionālā globalizācija un nacionālā fragmentācija

Savā ziņā līdzīgs sociālajai diferenciācijai (bet tomēr atšķirīgs) ir t.s. “divu ātrumu 
Eiropas” (two-speed Europe) fenomens, t.i., situācija, kad lielākās un spēcīgākās šī kon
tinenta valstis ir ne vien de facto līderes Eiropas integrācijas procesā, bet tiek uzskatītas 
par galvenajām noteicējām visos svarīgākajos ES jautājumos. Šo valstu hegemonija tiek 
uztverta kā vienīgais pareizais šī kontinenta vadīšanas veids, kur līdzvērtīgu tiesību 
piešķiršana mazajām, šķietami kašķīgajām un traucējošajām valstiņām tiek uzskatīta 
par neiespē jamu. Viena lieta ir brīvas izvēles koalīcijas tādos plaša mēroga projektos kā 
vienota valūta vai Šengenas zona, kur suverēnās valstis patur sev tiesības neiesaistīties un 
esošās dalībnieces – tiesības meklēt jaunus partnerus. Cita lieta ir tādi veidojumi kā Min
skas grupa, Normandijas grupa u.tml. kā vienīgā cerība atrisināt kontinenta sarežģītākās 

6. att. Baltijas jūras reģions, 17. gs. beigas
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problēmas. Ja tās gūs panākumus – tad labi. Taču tas netieši liecina par to, ka imperiālisms, 
kas jau sen bija izmests pa Eiropas durvīm, varētu mēģināt ierāpties atpakaļ pa logu...

Būtu vajadzīga atsevišķa eseja, lai pilnībā aprakstītu to dziļo plaisu Eiropas politis
kajā domā, kas šķir tās kreiso un labējo spārnu. Šie divi pretstati ir atdzīvojušies un 
atgu vuši jaunu veidolu domstarpībās starp liberālajiem un konservatīvajiem viedok
ļiem visdažādākajos jautājumos (tādos kā seksuālā orientācija, dzimumu lomas, ticība 
un ateisms, sociālais nodrošinājums, konkurences politika), bet jo īpaši – kaislīgajās 
debatēs un pretrunās starp kosmopolītismu un nacionālismu vai arī starp mēreno 
centrismu un ekstrēmismu. No visiem šiem jautājumiem Latvijas nākotnei vissvarī
gākā ir ES spēja noturēties pret Krievijas demonstratīvajiem starptautisko likumu un 
Eiropas demokrātisko vērtību pārkāpumiem. Līdz šim ES ir spējusi teicami vienoties 
par ekonomiskajām sankcijām pret Krieviju (pēc Krimas okupācijas un aneksijas) un 
tādējādi pierādījusi, ka Eiropa spēj būt solidāra. Taču tas, cik grūti bija to paveikt un 
cik trausla ir sasniegtā vienprātība, raisa bažas par ES tālāko rīcību gadījumā, ja Krie
vija turpinātu savu ekspansiju un revanšismu. 

Neatkarīgi no tā, vai mums tas patīk vai nē, mēs dzīvojam arvien pieaugošas globā
las sadarbības laikmetā, kur daudzas valstis ir ekonomiskā ziņā atkarīgas cita no citas 
un kur nacionālo valstu robežas ir kļuvušas trauslas un irstošas. Multipolaritāte un glo
balizācija ir dienas kārtībā, un Eiropai tā vietā, lai dusētu uz agrāko sasniegumu lau
riem, būs jātiek galā ar pamatīgiem izaicinājumiem – gan nacionālā, gan starp tautiskā 
līmenī. Latvija un pārējās “jaunās” Eiropas valstis nav vienīgās, kam jābaidās no pārna
cionālo procesu sekām. Šodien nedroša un ievainojama jūtas gan Austrum eiropa, gan 
Rietumeiropa, apzinoties, ka multinacionālais kapitāls var būt stiprāks par nacionālo 
politiku un ka multinacionālās biznesa korporācijas kļuvušas par galvenajām lēmumu 
pieņēmējām nācijvalstu vietā. Un visbeidzot – sapnis, ka katram pilsonim reiz būs vien
līdzīgas iespējas piedalīties lemšanā par savas nācijas nākotni, joprojām šķiet nesasnie
dzams. Aptaujas rāda, ka uzticēšanās vadošām institūcijām un to pārstāvjiem arvien 
samazinās. Neskatoties uz materiālajiem labumiem, ar ko mūsdienu pasaule ir dāsni 
apbērusi daļu no cilvēces, daudzi citi cilvēki dažādās pasaules vietās joprojām dzīvo no
žēlojamos graustos un nabadzībā – bieži vien turpat grezno metropoļu nomalēs. Ne
raugoties uz sociālā nodrošinājuma sistēmām, par kurām daudzi pasaules iedzīvotāji 
var eiropiešus tikai apskaust, daudzi Eiropā dzimušie un augušie izjūt skaudras atsveši
nātības un pamestības jūtas un bažas par nākotni. Zīmīgi, ka dzejnieka Frīdriha Šillera 
dzejolis “Oda priekam” savulaik kļuva par ES himnas tekstu, kaut gan šis fakts nav ticis 
oficiāli apstiprināts nevienā no ES līgumiem. Šķiet, ka dzīvesprieks pamazām izzūd 
mūsdienu sabiedrībā, kur daudzi patērēšanu uzskata kā dzīves augstāko laimi un kur 
slavu un atpazīstamību var daudz vieglāk sasniegt ar ļauniem, nevis labiem darbiem. 

Brīvība un neatkarība, par kuru iepriekšējo paaudžu latvieši (tāpat kā citi eiropieši) 
ir sūri grūti cīnījušies, daudziem mūsdienu latviešiem, kas pamet valsti un meklē labāku 
dzīvi citur, laikam šķiet nenozīmīga. Nevar vainot cilvēkus par to, ka viņi tiecas pēc 
labā kiem dzīves apstākļiem, tomēr varētu vēlēties, kaut vairāk cilvēku pacenstos tādus 
apstākļus radīt paši savās mājās. Gan dzimstības samazināšanās, gan emigrācija nemi
tīgi samazina Latvijas iedzīvotāju skaitu, un mūsdienu pasaules pārticība un atvērtās ro
bežas izrādās Latvijas demogrāfijai tikpat postošas kā pagātnes kari, deportācijas un 
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 došanās politiskā trimdā. Iedzīvotāju skaitam sarūkot un pašiem iedzīvotājiem noveco
jot, kļūst arvien grūtāk uzturēt valsts ekonomikas izaugsmi un konkurētspēju. Tomēr to 
vēl var un vajag darīt, tāpat kā tas jādara arī valstīs ar gluži pretēju problēmu – tik 
strauju iedzīvotāju skaita pieaugumu, ka valsts ekonomika ar to vairs netiek galā. Tas, 
vai latviešu nācija sagaidīs arī nākamo gadsimtu kā atsevišķa, neatkarīga vienība Eiropas 
kartē un būs saglabājusi savu seno valodu un kultūru, būs atkarīgs no tā, vai izdosies sa
glabāt pietiekami daudz Latvijas pilsoņu, kam šīs vērtības un mērķi ir būtiski un svarīgi.

Centieni apzīmogot jebkuru nacionālo interešu un identitātes aizstāvību kā ekstrē
mismu un šovinismu ir bīstama kļūda. Galu galā nacionālo interešu aizstāvība tādās 
jomās kā drošība, tirdzniecība un ienākumi tiek uzskatīta par saprātīgu un  pamatotu 
(ciktāl tā neizvēršas par pārmērīgu protekcionismu un neapgrūtina starptautisko 
tirdzniecību). Tādēļ rūpes par šīm jomām ir pilnīgi likumīgas un nedrīkstētu tikt salī
dzinātas ar aizspriedumiem, rasismu, ksenofobiju vai izolacionismu. Tieši pretēji – ja 
pamatotas bažas netiek uzklausītas un bailes netiek kliedētas, attiecīgā sabiedrība var 
kļūt arvien ekstrēmāka un neiecietīgāka. Ja politkorektumu noved līdz galējībām, tas 
var izraisīt tieši to, pret ko tas cenšas cīnīties. Lai cik absurdi tas neizklausītos, ir gadī
jies dzirdēt pat to, kā Johans Gotfrīds Herders – 18. gs. apgaismības laikmeta vācu ga
rīdznieks un humānists, kura dzīvē liela nozīme bija Rīgā pavadītajam laikam, – tiek 
nodēvēts par protonacistu un protorasistu. Taču viņam ir pateicību parādā visas Eiro
pas kādreizējās zemnieku tautas, kas no sākotnēji necila stāvokļa sasniegušas valstis
kumu un neatkarību. Herders un arī citi romantisma pārstāvji atgādināja, ka kultūras 
mantojums slēpjas ne tikai apzeltītajās pilīs un greznajos galmos, bet arī vienkāršās 
tautas uzkrātajā garīgajā bagātībā. Senatnes zemnieku vidū bija talantīgi cilvēki, ku
riem (kaut arī viņu vārdi ir aizmirsti) piemita saprāts, gudrība, atjautība, vārda māksla, 
muzikālas spējas, mākslinieciska gaume un iztēle, kā arī pašcieņa un krietnums. Liegt 
viņu pēctečiem tiesības uz nacionālu pašnoteikšanos (kā to šodien daļa vēlas darīt at
tiecībā uz Ukrainu) tikai tāpēc, lai neaizkaitinātu viņu lielāko un spēcīgāko kaimiņval
sti, ir Eiropas necienīgi. Politkorektums, kas pieprasa eiropiešu līdzjūtību un toleranci 
pret tiem, kuri ieradušies no tālienes, nedrīkstētu izslēgt līdzjūtību un toleranci arī pret 
saviem tuvākajiem kaimiņiem. Un varbūt, varbūt tad mēs pieredzēsim tādu Eiropu, 
kur arī mazās valstis un tautas, tādas kā Latvija un latvieši, nejutīsies apdraudētas un 
nebaidīsies no izzušanas, bet varēs zelt un plaukt nākotnē, kur “Alle Menschen werden 
Brüder”, kā rakstīja Šillers savā “Odā priekam”. 

Par autori

Vaira Vīķe-Freiberga (dz. 1937) – Ph. D., Latvijas Valsts prezidente (1999–2007), 
Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle, Kanādas Zinātņu akadēmijas īstenā lo
cekle, Beļģijas Karaliskās zinātnes, literatūras un mākslas akadēmijas asociētā locekle, 
Monreālas Universitātes emeritētā goda profesore, Madrides kluba eksprezidentu un 
premjerministru prezidente. Pētījusi latviešu identitātes un trimdas psiholoģijas jau
tājumus. Plaši pētījusi latviešu folkloru, ar dzīvesbiedru Imantu Freibergu izveidojusi 
ap 4000 Saules dainu izlasi un veikusi to formas un satura izpēti. Daudzu zinātnisko 
rakstu un monogrāfiju autore. Daudzu apbalvojumu un 19 goda doktoru laureāte.



Tālavs Jundzis

LATVIJAS NEATKARĪBAS ATGŪŠANA

Latvijas un pārējo Baltijas valstu neatkarības atgūšana (1986−1991) nevardarbīgā ceļā pēc pa-
domju okupācijas un aneksijas piecdesmit gadiem ir pārsteidzošs un pamācošs piemērs pasaules 
vēsturē, kam veltīts šis raksts. Padomju totalitārā režīma apstākļos jebkuri patstāvības un brīvības 
centieni tika apspiesti, bet M. Gorbačova uzsāktā pārbūve un demokratizācija Padomju Savienībā 
viesa cerības. Kad sabiedrības liela daļa tomēr bija vīlusies šo reformu līkločos un tempos, Lat-
vijā strauji auga vēlme atdalīties no Padomju Savienības un atjaunot savu neatkarīgu valsti. Tas 
arī izdevās Latvijas Tautas frontes vadībā, iegūstot vēlēšanās pārsvaru Augstākajā padomē, kura 
1990. gada 4. maijā pasludināja neatkarības atjaunošanu. Pašai tautai to nācās nosargāt 1991. gada 
janvāra un augusta Padomju Savienības izraisītajās politiskajās krīzēs, kā rezultātā drīz vien sekoja 
neatkarības starptautiska atzīšana un pēc dažiem gadiem arī padomju karaspēka izvešana. Neat-
karības atgūšana kļuva iespējama PSRS dezintegrācijas un Austrumeiropas pārmaiņu procesos, 
pateicoties tautas vienotībai un tās mērķtiecībai, reālpolitiskai stratēģijai un tās īstenošanas ne-
vardarbīgajām metodēm, kā arī ciešajai sadarbībai ar pārējām Baltijas valstu tautām un tautiešiem 
trimdā. 

Atslēgvārdi: atmoda, dziesmotā revolūcija, neatkarība, Latvijas Tautas fronte, “Helsinki-86”, Latvijas 
Nacionālās neatkarības kustība, pilsoņu komitejas, Augstākā padome, nevardarbīgā pretošanās. 

Par neatkarības atgūšanas procesiem Latvijā varam lasīt gan daudzos zinātniskos 
rakstos, gan tematisku konferenču materiālos, gan plašā memuāru literatūrā. Šai tēmai 
veltītas latviešu autoru zinātniskas monogrāfijas latviešu valodā,1 dažas arī angļu va-
lodā.2 Latviešu zinātnieku monogrāfijās samērā detalizēti un precīzi analizēti notikumi 
un fakti. To vērtējums ir objektīvs, bet lielā mērā atspoguļo latviešu nacionāli noskaņo-
tās sabiedrības viedokli. 

1 Blūzma V., Celle O., Jundzis T. u.c. Latvijas valsts atjaunošana, 1986−1993. Rīga: LU žurnāla “Latvijas Vēs-
ture” fonds, 1998, 528 lpp.; 4. maijs: Rakstu, atmiņu un dokumentu krājums par Neatkarības deklarāciju. 
T.  Jundža redakcijā. Rīga: LU žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 2000, 776 lpp.; Jundzis T. Latvijas valsts 
atjau nošanas parlamentārais ceļš, 1989−1993. Rīga: LZA BSPC, 2010, 112 lpp.; Bērzs A. Sarkanie burbuļi: 
Pretvalstisko sabiedrisko aktivitāšu hronika, 1988−1998. Rīga: Domas spēks, 2011, 556 lpp.

2 Blūzma V., Jundzis T., Riekstiņš J., Strods H., Sharp G. Regaining independence: Non-violent resistance in 
Latvia, 1945−1991. Riga: Latvian Academy of Sciences, 2009, 672 p.; Deksnis E. B., Jundzis T. Restoration of 
sovereignty and independence of the Republic of Latvia 1986−1994. Riga: Latvian Academy of Sciences, Baltic 
Centre for Strategic Studies, 2015, 278 p.; Dreifelds J. Latvia in transition. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1996, 214 p.; Karklins R. Ethnopolitics and transition to democracy: The collapse of the USSR and Lat-
via. Washington, DC: Woodrow Wilson Center Press, 1994, 206 p. 
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Latviešu nacionālā historiogrāfija par šo tēmu ir pozitīva un atspoguļo tautas kopī-
bas un vienotības lomu neatkarības atgūšanā, turpretī konservatīvā padomju režīma 
apoloģētu historiogrāfija traktē Latvijas neatkarības atgūšanu kā etnokrātijas režīma 
nodibināšanu. Arī šāda satura raksti un atsevišķas grāmatas iznākušas Latvijā.3

Latvijas un pārējo Baltijas valstu neatkarības atgūšana ārzemju autoru monogrāfi-
jās un daudzos memuāros analizēta kā Padomju Savienības sabrukuma procesu sastāv-
daļa. Krievijā publicēto grāmatu autori šos procesus nereti raksturojuši kā nodevību, 
kuras īstenošanā daļa vainas jāuzņemas Baltijas valstīm.4 Savukārt Rietumu historio-
grāfija, nenoliedzot Baltijas valstu neatkarības atjaunošanas nozīmi, kā nozīmīgu fak-
toru šajos procesos min nevardarbīgo pretošanos un tautas mobilizāciju, Rietumvalstu 
spiedienu uz Maskavu un 1991. gada augusta pučistu nodomu izgāšanos.5 Dažkārt kri-
tizēta Baltijas tautu neprasme risināt etniskās attiecības ar krievvalodīgo iedzīvotāju 
daļu.6

Arhīvu dokumenti par neatkarības atgūšanas periodu brīvi pieejami Latvijas Na-
cionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvā (LVA). Nozīmīgi ir tur esošie Latvijas Republikas 
Augstākās padomes (LR AP) un Ministru padomes, nevalstisko organizāciju, kā arī 
Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas (LKP CK) dokumenti. Atsevišķi 
nozīmīgi dokumenti no Latvijas PSR Valsts drošības komitejas (VDK) pieejami pēt-
niekiem Latvijas Republikas Satversmes aizsardzības biroja Totalitāro seku dokumen-
tēšanas centra (TSDC) arhīvā. Nozīmīgi šī perioda izpētei būtu Krievijas Federācijas 
arhīvu dokumenti par PSRS nostāju Baltijas valstu neatkarības atgūšanas jautājumā, 
taču pētniekiem no ārvalstīm tur pieejami vien daži atsevišķi dokumenti.

Atmodas pirmsākumi (1986. gada jūlijs – 1988. gada maijs)

Kopš Latvijas okupācijas un prettiesiskas iekļaušanas Padomju Savienības sastāvā 
1940. gadā vienmēr bijuši cilvēki, kuri ne tikai ar to nav spējuši un gribējuši samierinā-
ties, bet kuri arī tam aktīvi pretojušies. Tūlīt pēc Otrā pasaules kara līdz pat 
1952.−1953. gadam partizānu cīņās Latvijā iesaistījās ap 10 000 mežabrāļu (nacionālie 

3 Sk., piemēram: Гущин В. Этнократия: латвийский вариант. Рига: авт. издание, 2004, 59 с.; 
Гущин В. Постсоветская Латвия – обманутая страна: почему НФЛ не привел к демократии? Рига: 
Балтийский центр исторических и социально-политических исследований, 2013, 720 с.

4 Островский А. В. Глупости или измена? Расследование гибели СССР. Москва: Крымский мост-9Д − 
Форум, 2011, 864 с. 

5 Sk.: Beissinger M. R. Nationalist mobilization and the collapse of the Soviet State. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2002, 503 p.; Misiunas R. J., Taagepera R. The Baltic States: Years of dependence, 1940−1990. 
Expanded and updated edition. London: Hurst & Company, 2006, 400 p.; Mole R. C. M. The Baltic States 
from the Soviet Union to the European Union: Identity, discourse and power in the post-communist transition 
in Estonia, Latvia and Lithuania. London: Routledge, 2012, XVIII + 196 p.; Sharp G. Waging nonviolent 
struggle: 20th century practice and 21st century potential. Boston: Porter Sargent Publishers, 2005, 598 p.; 
The Baltic States: The national self-determination of Estonia, Latvia and Lithuania. Ed. by G. Smith. London: 
Macmillan Press, 1996, 214 p.

6 Sk., piemēram: Lieven A. The Baltic revolution. Estonia, Latvia, Lithuania and the path to independence. New 
Haven; London: Yale University Press, 1993, 456 p.
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partizāni).7 No 20. gs. 50. gadu vidus bruņoto cīņu nomainīja individuālu un cilvēku 
grupiņu ilgstoša nevardarbīgā pretošanās.8 Tā izpaudās kā regulāra ziedu nolikšana 
Latvijas neatkarības svētvietās, padomju sarkano karogu noraušana publiskās vietās un 
Latvijas sarkanbaltsarkano karogu nelegāla izkāršana, protesta vēstuļu slepena nosūtī-
šana starptautiskajām organizācijām, pretpadomju izdevumu gatavošana un nelegāla 
izplatīšana, atsevišķu disidentu9 darbošanās. Totalitārā režīma apstākļos nevardarbīgā 
pretošanās nevarēja būt nedz masveidīga, nedz reāli organizēta un vadīta. Protesta ak-
cijas liecināja par tautas dziļumos slēptajām ilgām pēc brīvības, bet tās nespēja kaut cik 
būtiski ietekmēt pastāvošo režīmu, kura slepenie dienesti nodrošināja totālu kontroli 
pār sabiedrību.

20. gs. 80. gados arvien pārliecinošāk pierādījās, ka Padomju Savienības plānveida 
ekonomika nav konkurētspējīga un tās varenība lielā mērā ir tikai šķietamība. PSRS 
politiskajai elitei arvien grūtāk bija tikt galā ar pieaugošajām iekšpolitiskajām pro-
blēmām un noturēt pozīcijas bruņošanās sacensībā ar ASV. Tas vistiešākajā veidā bija 
jūtams Latvijā, kur strauji kritās dzīves līmenis un samazinājās dzimstība. PSRS eksten-
sīvās ekonomiskās politikas rezultātā Latvijā strauji palielinājās imigrācija no citām 
padomju republikām, kas saasināja sociālās problēmas un palielināja nacionālo sprie-
dzi. Sabiedrības neapmierinātība auga, tuvinot to vēl dziļākai krīzei un veicinot pretes-
tības pieauguma priekšnosacījumus. 

Situācija mainījās, kad Padomju Savienības Komunistiskās partijas Centrālās 
komitejas (PSKP CK) ģenerālsekretāra amatā 1985. gadā nonāca Mihails Gorbačovs. 
Cenšoties glābt Padomju Savienības grimstošo ekonomiku, viņš arvien vairāk pārlieci-
nājās, ka jāmaina arī daudzas apšaubāmas ideoloģiskās nostādnes un pati politiskā sis-
tēma – “Tā tālāk dzīvot nedrīkst!”.10 Jau 1987. gada jūnijā PSKP CK nāca klajā ar jaunu 
Padomju Savienības attīstības stratēģiju, ko nodēvēja par “pārbūvi” (perestroika). Tā 
paredzēja ekonomikas liberalizāciju un politiskās sistēmas demokratizāciju. Kardinālas 
pārmaiņas marksisma-ļeņinisma ideoloģijā M. Gorbačova terminoloģijā ieguva no-
saukumu “jaunā politiskā domāšana”. Tā paredzēja vispārcilvēcisko vērtību prioritāti, 
atsakoties no šķiru cīņas postulātiem, un konfrontācijas vietā starp kapitālistisko un 
sociālistisko sistēmu pasaulē piedāvāja jautājumu risināšanu dialoga ceļā. Ne mazāk 
svarīga “jaunās politiskās domāšanas” un “pārbūves” iezīme bija atklātības (glasnostj) 
po litikas pasludināšana un tās īstenošana Padomju Savienībā. Lai arī atklātība vēl ne-
nozīmēja vārda brīvības atbilstību Rietumu standartiem, tā krietni tuvināja sociālismu 
demokrātijai un pavēra padomju režīma apstākļos nekad agrāk nepieredzētas iespējas 
domu plurālismam.

M. Gorbačova jaunā politiskā domāšana sasniedza arī Latviju, radot zināmu ap-
jukumu konservatīvās politiskās elites vietējās aprindās, bet iedrošinot drosmīgākos 
citādi domājošos paust savas domas arī publiski un veidot dažādas neformālas 

7 Baltijas valstu vēsture: Mācību līdzeklis. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000, 182. lpp.
8 Blūzma V., Jundzis T., Riekstiņš J. u.c. Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas neatkarības atgūšanas ceļš, 

1945−1991. Rīga: LZA, 2008, 63.−159. lpp.
9 Disidenti – personas, kuru politiskie uzskati atšķīrās no padomju oficiālā viedokļa un kuri bija totalitārā 

režīma aktīvi pretinieki.
10 Горбачев М. С. Наедине с собой. Москва: Грин стрит, 2012, с. 410. 
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 organizācijas.11 1986.−1987. gadā 
Latvijā radās vairāki desmiti da-
žādu nelielu neformālu organizā-
ciju, no kurām vairākas pieteica 
arī politiskas pretenzijas padomju 
iekārtai un valdošajam režīmam. 
Paliekošas pēdas Latvijas vēsturē 
kā tautas atmodas priekšvēstneši 
atstājušas vismaz divas no tām: 
Latvijas cilvēktiesību aizstāvēša-
nas grupa “Helsinki-86” un Vides 
aizsardzības klubs (VAK).

Latvijas cilvēktiesību aizstā-
vēšanas grupu “Helsinki-86” no-
dibināja trīs Liepājas strādnieki: 

Linards Grantiņš, Raimonds Bitenieks un Mārtiņš Bariss 1986. gada jūlijā. Līdzīgas 
grupas jau pirms tam bija dibinātas un nelegāli darbojās dažādās vietās Padomju Sa-
vienībā, lai uzraudzītu cilvēktiesību ievērošanu atbilstoši 1975. gadā parakstītajam 
 Eiropas Drošības un sadarbības apspriedes (EDSA) Helsinku Nobeiguma aktam. Jau 
ar savas darbības pirmajiem soļiem helsinkieši Latvijā gāja tālāk, pievēršot uzmanību 
ne tikai atsevišķu cilvēku, bet visas latviešu nācijas tiesību aizskārumam. 1986. gada 
jūlijā nosūtītajā vēstulē M. Gorbačovam helsinkieši rakstīja: “Lūdzu, cieniet mūsu tau-
tas intereses. Ļaujiet mums savā valstī runāt un tikt saprastiem latviešu valodā. Ļaujiet 
mums pašiem lemt savu likteni referenduma ceļā.”12

Grupas “Helsinki-86” politiskās nostādnes detalizētāk izklāstītas 1988. gada 
30. janvāra memorandā LKP Centrālajai komitejai. Pirmie četri no memoranda desmit 
punktiem aicināja aizstāvēt latviešu nācijas tiesības, apturot migrantu ieceļošanu, no-
sakot latviešu valodai valsts valodas statusu, deideoloģizējot Latvijas vēsturi, atjaunojot 
nacionālā karaspēka formējumus. Pārējie punkti aicināja uz sabiedrības demokratizā-
ciju, veicinot neatkarīgas preses izdošanu, publiskojot staļiniskos noziegumus un vai-
nīgos nododot tiesai, atceļot komunistiskās nomenklatūras privilēģijas, veicinot pilso-
niskās aktivitātes, īstenojot ticības brīvību u.c.13 Šīs nostādnes padomju politiskā elite 
Latvijā neatzina par “jauno politisko domāšanu”, bet raksturoja tās kā ideoloģiski nai-
dīgas un tādas, kas satur kriminālnozieguma pazīmes – pretpadomju propagandu un 
aģitāciju.14 Zīmīgi, ka jau tajā pašā 1988. gadā pēc dažiem mēnešiem LKP CK un 

11 Neformālās organizācijas izpelnījās šo apzīmējumu tāpēc, ka tās formāli neatbilda padomju likumu pra-
sībām, netika reģistrētas un darbojās patstāvīgi uz savas iniciatīvas pamata. Faktiski tās bija sabiedriskas 
nevalstiskas organizācijas.

12 Ģenerālsekretāram biedram Gorbačovam. Latvijas cilvēktiesību aizstāvēšanas grupa “Helsinki-86”: Doku-
mentu krājums, 07.86.−04.88. Rīga: Neatkarīgais informācijas centrs, 1989, 3. lpp. 

13 Latvijas cilvēktiesību aizstāvēšanas grupas “Helsinki-86” memorands. 1988. gada 30. janvāris. LVA,  
PA-101. f., 61. apr., 155. l., 149.−153. lp.

14 Diagnoze: politiskais aklums. LATINFORM intervija ar Latvijas PSR prokuroru J. Dzenīti. Cīņa, Nr. 60, 
1988, 13. marts, 4. lpp.

1. att. PSKP CK ģenerālsekretārs Mihails Gorbačovs. Rīga, 
1987. gada 17. februāris. Ulda Brieža foto



53

 Latvijas PSR Augstākajai padomei 
ne tikai nācās samierināties ar šīm 
nostādnēm, bet dažas no tām sa-
biedrības pieaugošā spiediena rezul-
tātā pat īstenot dzīvē. 

Helsinkiešu lielākais nopelns 
latviešu tautas modināšanā bija divas 
1987. gada vasarā sarīkotas publiskas 
politiskas akcijas Rīgā pie Brīvības 
pieminekļa. Pirmā no tām notika 
14.  jūnijā – staļiniskā režīma īste-
noto deportāciju gadadienā.15 Tā 
kļuva iespējama, lielā mērā patei-
coties ārzemju raidstacijām “Brīvā 
Eiropa”, “Amerikas balss” un “Svo-
boda”, kas vairākkārt nolasīja helsin-
kiešu grupas aicinājumus Latvijas 
iedzīvotājiem deportāciju upuru pie-
miņas dienā nolikt ziedus pie Brīvī-
bas pieminekļa.16 14. jūnijā visas dienas gaitā pie Brīvības pieminekļa pulcējās vairāki 
tūkstoši cilvēku. Padomju režīma speciāli organizētās riteņbraukšanas sacensības Brī-
vības pieminekļa apkārtnē nespēja izjaukt helsinkiešu pasākumu. Helsinku grupa, 
kuras priekšgalā gāja Rolands Silaraups ar tautisku prievīti un Eva Biteniece krāšņā 
vid zemnieku tautas tērpā, svinīgi devās pie Brīvības pieminekļa un tā pakājē atritināja 
plakātu ar uzrakstu “14. jūnija upuru piemiņai”. Viņiem sekoja citi klātesošie, un pie-
minekļa priekšā izveidojās vesels ziedu paklājs. Varas iestādes un milicija neiejaucās.17 
Tā bija pirmā publiskā nesankcionētā demonstrācija Latvijā un tiem laikiem nepiere-
dzēta uzdrošinā šanās. 

Līdzīgu akciju helsinkieši sarīkoja 1987. gada 23. augustā. Jau 6. augustā viņi nosū-
tīja vēstules visām EDSA Helsinku procesa dalībvalstīm, ieskaitot PSRS, pieprasot ofi-
ciāli anulēt Molotova–Ribentropa pakta (1939. gada 23. augusta neuzbrukšanas līgums 

15 1941. gada 14. jūnijā uz Sibīriju tika izsūtīti vairāk nekā 15 000 cilvēku, kurus uzskatīja par bīstamiem vai 
nelojāliem staļiniskajam režīmam. 700 izsūtīto tika nošauti, bet apmēram 4000 gāja bojā no bada un sli-
mībām.

16 Lai arī minētās raidstacijas sponsorēja ASV un dažas no tām – specdienesti, tomēr tās ne tikai nebija šī 
pa sākuma iniciatores, bet pašas arī neaicināja un nedrīkstēja aicināt cilvēkus iesaistīties jebkādās akcijās. To 
apstiprina radio “Brīvā Eiropa” tā laika līdzstrādnieks Pāvils Brūvers. Sk.: Brūvers P. Radio “Brīvā Eiropa” un 
1987. gada demonstrācijas Latvijā. Nevardarbīgās pretošanās loma Latvijas neatkarības atjaunošanā: Letoni-
kas otrā kongresa sekcijas materiāli. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2008, 139. lpp.

17 “Tādējādi tika izjaukti Rietumu speciālo dienestu un to rokaspuišu emigrantu nodomi atspoguļot notikušo 
kā daudzu tūkstošu darbaļaužu demonstrāciju, viņu protestu pret Padomju varu. Tika likvidēti mēģinājumi 
diskreditēt mūsu pārkārtošanās, atklātuma un demokrātijas politiku, kas sākās pēc PSKP XXVII kongresa.” – 
LKP CK Propagandas un aģitācijas nodaļas “Orientējoša informācija par 1987. gada 14. un 15. jūnija notiku-
miem Rīgā”. 1987. gada 29. jūnijs. LVA, PA-101. f., 59. apr., 188. l., 8. lp.

2. att. Eva Biteniece un Rolands Silaraups (“Helsinki-86”) dodas 
pie Brīvības pieminekļa. Rīga, 1987. gada 14. jūnijs. Valda Kroģa 
foto
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starp Vāciju un PSRS) slepenos protokolus un atzīt tos par noziedzīgiem.18 Saprotot, ka 
varas iestādes otrreiz nesamierināsies ar organizētu politisku demonstrāciju Rīgas cen-
trā, helsinkieši tālredzīgi aicināja ziedus pie Brīvības pieminekļa nolikt individuālā 
kārtā visas 23. augusta dienas garumā. Pēc Latvijas PSR VDK vērtējuma, vairāk nekā 
2000 cilvēku atkal pulcējās pie Brīvības pieminekļa, bet nu iejaucās miliči un 86 cilvēki 
tika arestēti.19 Atšķirībā no pirmās akcijas, par kuru oficiālā presē bija maz rakstīts, par 
23. augusta notikumiem padomju presē tika izvērsta vesela nosodījuma kampaņa, kas, 
pretēji cerētajam, sabiedrībā vairoja atbalstu akcijas dalībniekiem un nosodīja  miliču 
vardarbību. Līdzīgas akcijas šajā pašā dienā pirmoreiz bija notikušas arī Tallinā un 
 Viļņā.20 

14. jūnija un 23. augusta akciju nopelns ir arī tas, ka pavisam drīz valdī tājiem nācās 
samierināties ar līdzīgām demonstrācijām. Jau 1988. gada 25. martā – 1949. gada de-
portāciju gadadienā21 – piemiņas pasākums pirmo reizi tika atļauts oficiāli. Padomju 
režīms tādējādi centās pārņemt situācijas kontroli un ietekmēt politiski jūtīgās akcijas 
norisi, vispirms jau tās norises vietu pārceļot tālāk no Brīvības pieminekļa un Rīgas 
centra. Brāļu kapos Rīgas nomalē pie Mātes Latvijas tēla notika mītiņš, kas pulcēja 
daudzus tūkstošus cilvēku. Tajā tika nosodīti staļinistu noziegumi. Vienīgais, ko pa-
nāca LKP CK, ir tas, ka šo pasākumu rīkoja oficiāli atzītas organizācijas – Latvijas 
Rakstnieku savienība un Latvijas Mākslinieku savienība, bet helsinkiešu iecerētais pa-
sākums pie Brīvības pieminekļa tika aizliegts un tos, kuri tam nepakļāvās, arestēja. 

Tautas atmodas iezīmes, sākot ar 1986. gadu, izpaudās arī aktīvā nostājas paušanā 
ekoloģiskos un vides aizsardzības jautājumos, kas nereti izvērsās plašās politiskās akci-
jās. Pēc Daiņa Īvāna un Artūra Snipa publikācijām presē par ļaunumu, ko dabai un 
kultūrvēsturei nodarītu ieplānotā Daugavpils hidroelektrostacijas celtniecība, desmi-
tiem tūkstošu vēstuļu applūdināja partijas un padomju institūcijas, laikrakstu redakci-
jas, prasot pārtraukt šī projekta īstenošanu. Līdzīgas aktivitātes izvērsās arī pret iece-
rēto metro celtniecības projektu Rīgā un uzņēmumiem Slokā, Olainē un Ventspilī, kas, 
piesārņojot vidi, nodarītu neatgriezenisku ļaunumu dabai. Aktīvi šajās akcijās iesaistī-
jās un tās organizēja 1987. gada 28. februārī dibinātais Vides aizsardzības klubs. Gan-
drīz visām VAK ekoloģiskajām aktivitātēm piemita neslēpts politisks raksturs, kas iz-
rietēja no VAK manifestā formulētās nostādnes, ka “vides aizsardzība ir demokrātijas 
jautājums”.22 Latvija bija pirmā no padomju republikām, kur ekoloģiskie jautājumi 
 ieguva tik izteiktu politisku raksturu.

Tautas atmodai bija nepieciešams nodrošināt patiesu un objektīvu informāciju, ko 
prese, radio un televīzija cenzūras apstākļos nespēja sniegt. Informācijas blokādi centās 

18 Padomju Savienības, Vācijas FR un pārējo Helsinku apspriedes Nobeiguma akta parakstītāju valstu valdī-
bām. Auseklis, Nr. 1, 1987, 26. lpp.

19 Latvijas PSR VDK aģentūras ziņojums par grupas “Helsinki-86” organizētā 1987. gada 23. augusta mītiņa 
pie Brīvības pieminekļa sagatavošanu un norisi (krievu val.). TSDC arhīvs, Latvijas PSR VDK pretizlūkoša-
nas informācijas sistēma “Delta Latvija”, ДС##NS=0310019.

20 Misiunas R. J., Taagepera R. The Baltic States: Years of dependence, 1940–1990, pp. 308–309. 
21 1949. gada 25. martā padomju varas iestādes izsūtīja uz attāliem PSRS reģioniem režīmam iespējami nelojā-

los cilvēkus – vairāk nekā 42 000. 
22 Vides aizsardzības kluba manifests. Staburags, Nr. 1, 1988, 4. lpp.
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lauzt pirmie neatkarīgie preses izdevumi, kuri, nesaņemot oficiālo iestāžu atļauju, sāka 
iznākt un tika izplatīti nelegāli. Kopš 1987. gada vidus to skaits strauji pieauga visā Pa-
domju Savienībā.23

Pirmais neatkarīgais necenzētais izdevums Latvijā bija žurnāls “Auseklis”, kas snie-
dza patiesu informāciju par politiskajām norisēm Latvijā un publicēja grupas “Helsin-
ki-86”, kristīgās kustības “Atdzimšana un atjaunošanās” u.c. politiskos dokumentus. 
Žurnālu izdeva mašīnrakstā nelielā metienā. Vēlāk to nelegāli izveda no Latvijas un 
tipo grāfiski pavairoja Zviedrijā, izplatīja brīvajā pasaulē, bet daļu metiena nelegāli no-
gādāja atpakaļ Latvijā izplatīšanai pagrīdē. Līdzīgā veidā 1988. gada sākumā VAK sāka 
izdot cenzūrai nepakļautu ekoloģiskas ievirzes, bet izteikti politisku žurnālu “Stabu-
rags”. Arī to drukāja Zviedrijā un nelegāli ieveda un izplatīja Latvijā. 

Pirmie nelegālie politiskie izdevumi rādīja piemēru un iedvesmoja arī vairāku ofi-
ciālo izdevumu un saziņas līdzekļu atklātību, plašāk atspoguļojot opozicionāru vie-
dokļus un noskaņojumu. Brīvdomība arvien biežāk un drosmīgāk parādījās laikrakstos 
“Literatūra un Māksla”, “Padomju Jaunatne”, “Советская молодежь”. Nepieredzētu 
popularitāti ieguva Latvijas Televīzijas raidījums “Labvakar” ar tā veidotāju pilsonisko 
drosmi risināt sabiedriski nozīmīgas, bet politiski jūtīgas problēmas.

Partijas, padomju un tiesībsargājošās iestādes nebija gatavas un nespēja pārkārto-
ties darbam pārbūves un atklātības apstākļos. M. Gorbačovs, atceroties šos laikus, 
rakstīja: “Partijas līderi, kas bija pieraduši nodarboties ar saimnieciskām lietām, ap-
juka, kad bija nepieciešams rīkoties ar politiskām metodēm.”24 To atzina arī LKP CK 
1988. gada 27. janvāra slepenā vēstulē LKP pilsētu un rajonu komitejām: “Daudzas 
partijas, padomju, arodbiedrību, komjaunatnes organizācijas uz antisabiedriskajām 
parādībām lietišķi nereaģē. Nozīmīga partijas, ideoloģiskā aktīva daļa izrādās nesaga-
tavota publiskām diskusijām un elastīgai pretdarbībai demagogu un ekstrēmistu 
centieniem.”25

Apkopojot sabiedriskos procesus Latvijā laikā no 1986. gada jūlija līdz 1988. gada 
jūnijam, jāsecina, ka tajos iezīmējās pirmie soļi ceļā uz sabiedrības aktivizēšanu tās in-
terešu aizstāvībai un latviešu nācijas pašapziņas celšanu.26 Sākotnēji to paveica dažas 
skaitliski nelielas neformālas organizācijas, prasmīgi izmantojot M. Gorbačova uzsāktā 
pārbūves un atklātības kursa iespējas. Šo organizāciju nopelns ir tas, ka tās pirmās for-
mulēja politiskās prasības, dažas no tām demonstratīvi pauda publiskās miermīlīgās 
politiskās akcijās un izplatīja tās ar nelegālu žurnālu un Rietumu raidstaciju palīdzību. 
Tās arī tālredzīgi izvēlējās nevardarbīgo pretošanos par savas cīņas pamatu, tādējādi 
nodrošinot vērā ņemamu precedentu turpmākajai tautas kustībai un sagatavoja tai 
pienācīgu politisko pamatu. 

23 Beissinger M. R. Nationalist mobilization and the collapse of the Soviet State, pp. 474–475.
24 Горбачев М. С. Жизнь и реформы, кн. 1. Москва: Новости, 1995, с. 513.
25 LKP CK vēstule “Par negatīvo tendenču pārvarēšanu dažu pašdarbīgo formējumu darbībā”. 1988. gada 

27. janvāris (krievu val., slepeni). LVA, PA-101. f., 61. apr., 118. l., 16. lp.
26 Faktiski šajā periodā notikušās dalībnieku ziņā mazskaitlīgās politiskās akcijas vien sagatavoja un veicināja 

sabiedrības plašās politiskās aktivitātes, kas sākās līdz ar radošo savienību plēnumu 1988. gada 1. un 2. jūnijā 
un patiesi nosaucamas par Tautas atmodu.
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Tautas atmodas sākums (1988. gada jūnijs – 1989. gada maijs)

Tautas atmodas sākumu lielā mērā veicināja un ievadīja Latvijas PSR radošo savie-
nību27 plēnums Rīgā 1988. gada 1. un 2. jūnijā. Tajā pirmo reizi padomju režīma ap-
stākļos notika tik plaša mēroga atklāta publiska diskusija par latviešu nācijas un Latvi-
jas sabiedrības problēmām, nevairoties apspriest arī plašu politiski jūtīgu jautājumu 
loku. Plēnuma legālais raksturs nodrošināja tam plašu publicitāti.

Plēnums un tajā pieņemtā rezolūcija galveno uzmanību pievērsa patiesas taut-
valdības iedibināšanas nepieciešamībai un reālas Latvijas suverenitātes nodrošināšanai, 
cenšoties panākt dzīvē faktiski to, ko jau noteica PSRS Konstitūcija. Plēnums aicināja 
Latvijas Komunistisko partiju un Latvijas PSR valdību “par vienu no galvenajiem uzde-
vumiem uzskatīt latviešu nācijas saglabāšanu un uzplaukumu”.28 Šajā sakarā plēnums 
aicināja ierobežot migrāciju, nepieļaujot, ka latvieši kļūst par minoritāti savā etnogrā-
fiskajā teritorijā; noteikt latviešu valodai valsts valodas statusu; mazināt kompartijas 
ietekmi un vadošajos amatos izvirzīt arī bezpartejiskos; atzīt katra cilvēka tiesības pub-
liski aizstāvēt savu viedokli un pārtraukt ideoloģisko cenzūru; panākt radikālu vēlēšanu 
sistēmas demokratizāciju; atļaut iedzīvotājiem brīvi uzturēties un strādāt ārzemēs.29

Liela vērība plēnumā un tā dokumentos bija veltīta vēsturiskās patiesības atjauno-
šanai, vērtējot Latvijas tautas likteņus. Ne tikai plēnuma dalībniekus, bet visas Latvijas 
sabiedrību saviļņoja, iedrošināja un aktivizēja Mavrika Vulfsona runa. Viņš argumen-
tēti parādīja, ka 1940. gadā Latvijā notikusi nevis revolūcija, bet tās varmācīga okupē-
šana, un aicināja publiskot Molotova–Ribentropa pakta slepeno protokolu, kas izšķīra 
Baltijas teritorijas likteni.30 M. Vulfsona teiktais pievērsa tik lielu uzmanību ne tikai 
tāpēc, ka tolaik viņš bija sabiedrībā pazīstams kā televīzijā bieži redzams politisko no-
tikumu komentētājs, bet arī tāpēc, ka viņš pats bija 1940. gada politisko notikumu da-
lībnieks. Pretstatā tam grupas “Helsinki-86” aicinājums publiskot Molotova–Riben-
tropa paktu, kas bija izskanējis jau gadu iepriekš – 1987. gada vasarā, neguva nedz 
plašu publicitāti, nedz ievērību sabiedrībā. Plēnums arī prasīja nosodīt 1941. un 
1949. gadā notikušās masveidīgās cilvēku deportācijas no Latvijas, reabilitēt deportētos 
un sodīt vainīgos staļiniskās politikas īstenotājus. 

Latvijas PSR radošo savienību plēnums tādā veidā varēja notikt, tikai pateicoties 
M. Gorbačova pārbūves un atklātības kursam Padomju Savienībā. Plēnums satricināja 
Latvijas sabiedrību ar plašu politisku prasību paketi, no kurām katra vēl pirms gada 
būtu pamats politiskām represijām un kriminālvajāšanai. Šī plēnuma sarīkošanas ideja 
tika aizgūta no Igaunijas, kur radošo savienību plēnums notika jau 1988. gada 1.–2. ap-
rīlī, pieprasot Igaunijas kompartijas CK pirmā sekretāra un citu augstu amatpersonu 
atkāpšanos no amata. 

27 Latvijas PSR Rakstnieku, Arhitektu, Dizaineru, Kinematogrāfistu, Komponistu, Mākslinieku, Teātra darbi-
nieku, Žurnālistu savienība.

28 Latvijas PSR Rakstnieku savienības valdes plēnums ar republikas Arhitektu, Dizaineru, Kinematogrāfistu, 
Komponistu, Mākslinieku, Teātra darbinieku, Žurnālistu savienības vadītāju un ekspertu piedalīšanos. Re-
zolūcija. Literatūra un Māksla, Nr. 24, 1988, 10. jūn., 1. lpp. 

29 Turpat, 1., 4. lpp.
30 Vulfsons M. Par vēsturi – godīgi. Skolotāju Avīze, Nr. 23, 1988, 8. jūn., 2.–3. lpp.
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Radošo savienību plēnums ar 
savām politiskajām nostādnēm, kas 
tika brīvi paustas un atklāti publisko-
tas, piepildīja 1988. gada vasaru ar 
dažādām politiskām aktivitātēm, ak-
cijām un notikumiem, iedvesmojot 
un ceļot nacionālo pašapziņu, vairo-
jot ticību pārmaiņām. Turpinot gru-
pas “Helsinki-86” aizsākto tradīciju, 
14. jūnijā, atzīmējot 1941. gadā īste-
noto staļinisko deportāciju gada-
dienu, Rīgā pirmo reizi notika ofi-
ciāls mītiņš, t.sk. ar partijas un pa-
domju aktīva pārstāvju piedalīšanos, 
un gājiens gar Brīvības pieminekli uz 
Brāļu kapiem, piesaistot ap 15  000 
cilvēku. Jūlijā Rīgā notika pirmais 
starptautiskais folkloras festivāls “Baltica-88”, kura laikā pilsēta bija pilna ar plīvojošiem, 
vēl formāli neatļautiem sarkanbaltsarkanajiem neatkarīgās, 1918. gadā dibinātās Lat-
vijas Republikas karogiem, bet 16. jūlijā Vides aizsardzības klubs Rīgā, Mežaparka 
 Lielajā estrādē, noorganizēja plašu mītiņu sarkanbaltsarkanā karoga reabilitācijai. Šie 
un citi  līdzīgi pasākumi noveda pie pirmajām uzvarām – Latvijas PSR AP Prezidijs 
1988. gada 29. septembrī legalizēja nacionālā sarkanbaltsarkanā karoga lietošanu. 

Radošo savienību plēnums iedvesmoja jaunu sabiedrisku organizāciju veidošanos. 
Viena no tām – Latvijas Nacionālās neatkarības kustība (LNNK) dzima 1988. gada jū-
nijā–jūlijā Eduarda Berklava, Eināra Repšes u.c. idejiskā vadībā. LNNK dibināšanas 
sapulce notika 10. jūlijā Rīgā, Arkādijas parkā. Šajā kustībā aicināja iekļauties visus lat-
viešu tautas nacionālās pašnoteikšanās centienu piekritējus. Sākotnēji LNNK neizvir-
zīja prasību par Latvijas neatkarības atjaunošanu, bet gan “panākt Latvijas Republikas 
demokrātiskā valstiskuma un politiskās suverenitātes realizēšanu, ekonomiskās neat-
karības nodrošināšanu, demogrāfiskā stāvokļa normalizēšanu un kultūrtradīciju aiz-
sardzību”.31 Par svarīgu uzdevumu šī mērķa sasniegšanai LNNK sākotnēji uzskatīja ne-
pieciešamību panākt Latvijas PSR radošo savienību valdes plēnuma rezolūcijas 
lēmumu īstenošanu.32 Drīz vien LNNK izvirzījās par ietekmīgu politisko organizāciju, 
aizēnojot “Helsinki-86” un VAK.

Padomju režīma aizstāvjus satrauca tas, ka, pēc viņu ieskatiem, republikā aktivizē-
jas pretpadomju un antisociālistiski noskaņoti elementi un vērojams nacionālisma, šo-
vinisma un pretkrievu izpausmju pieaugums. Latvijas PSR prokurors Jānis Dzenītis 
savā slepenajā 1988. gada 5. septembra ziņojumā LKP CK birojam rakstīja: “1988. gada 

31 Latvijas Nacionālās neatkarības kustības padomes paziņojums par organizācijas mērķiem. 1988. gada 10. jū-
lijs, Rīga. Okupācijas varu politika Latvijā, 1939–1991: Dokumentu krājums. E. Pelkausa redakcijā. Rīga: 
Nordik, 1999, 502. lpp.

32 Turpat, 503. lpp.

3. att. Latvijas PSR radošo savienību plēnums. Rīga, 1988. gada 
1. jūnijs. Māra Bērsona foto (LVKFFDA, Nr. 179845N)
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11. augustā “Latvijas nacionālās neatkarības kustības” aktīvisti organizēja un sarīkoja 
(atbilstoši Rīgas pilsētas izpildkomitejas atļaujai) Rīgas pilsētā mītiņu, kas bija veltīts 
KPFSR un Latvijas miera līguma parakstīšanas 68. gadadienai. Pirms mītiņa sākuma, 
kas nebija paredzēts mītiņa scenārijā, grupa ap 20 cilvēku sastāvā, kuras priekšgalā bija 
E. Berklavs, kā arī buržuāziskos karogus nesošie – E. Repše un A. Pauls-Pāvuls nolika 
pie V. I. Ļeņina pieminekļa ziedus un lenti ar uzrakstu latviešu valodā: “Krievija uz 
mūžīgiem laikiem atteicās no suverēnām tiesībām uz Latvijas teritoriju un tās tautu.” 
Pēc tam grupa devās pie Brīvības pieminekļa, kur kopā ar sanākušajiem (ap 3000 cil-
vēku) noturēja mītiņu, kurā uzstājās 5 cilvēki. Atkāpjoties no mītiņa tēmas, orators 
J. Dobelis runāja par 1939. gada 23. augustā PSRS un Vācijas noslēgto līgumu, kurš, kā 
viņš izteicās, “izlēma latviešu tautas likteni bez tās dalības un piekrišanas”. Runātājs 
V.  Turins paziņoja, ka “atkal pienācis laiks, kad latviešu tauta var cīnīties par savas 
Dzimtenes neatkarību”.”33

Jau radošo savienību plēnumā žurnālists Viktors Avotiņš domubiedru grupas 
vārdā ierosināja veidot Latvijas Tautas fronti (LTF). Tautas frontes veidošana jau bija 
uzsākta Igaunijā, un arī citur Padomju Savienībā šāda ideja bija apspriesta. Radošo sa-
vienību plēnums tomēr neiekļāva savā rezolūcijā priekšlikumu par Tautas frontes ne-
pieciešamību. Drīz pēc tam iniciatīvas grupa sagatavoja aicinājumu par Tautas frontes 
veidošanu,34 kuru 21. jūnijā iesniedza publicēšanai laikrakstā “Padomju Jaunatne”. 
18. jūnijā bija noticis LKP CK plēnums, kurā vairākums noraidīja ideju par nepiecieša-
mību Latvijā veidot Tautas fronti un kritizēja mediju brīvdomību. Šādos apstākļos 
“Padomju Jaunatne” nesteidzās šo aicinājumu ievietot avīzē.

Pēc Maskavā 1988. gada jūnija beigās notikušās PSKP 19. konferences lēmumiem 
par pārbūves padziļināšanu un demokratizācijas paplašināšanu LKP CK vadība steig-
šus mainīja savu viedokli Tautas frontes jautājumā, atzīstot par nepieciešamu veidot 
“patriotisku kustību partijas pārbūves līnijas atbalstam” un uzdodot Anatolijam Gor-
bunovam “stāties pie šī darba izvēršanas”.35 Atbilstoši LKP CK iecerei šī kustība, nevis 
politiska organizācija, varētu tikt veidota, iekļaujoties tajā sabiedriskajām organizāci-
jām – komjaunatnei, arodbiedrībām, darba kolektīvu padomēm, radošajām savienī-
bām, kooperācijai, dažādiem pašdarbīgiem sabiedriskiem veidojumiem, reliģiskām 
organizācijām. Šajās organizācijās un apvienībās esošie komunisti varētu īstenot va-
došo lomu topošajā kustībā.36

LKP CK biroja pozitīvā nostāja LTF dibināšanas jautājumā pavēra ceļu plašām un 
negaidītām aktivitātēm. 19. jūlijā “Padomju Jaunatne” publicēja aicinājumu, ko bija 
parakstījusi iniciatīvas grupa. Latvijas pilsoņi tika aicināti apvienoties Tautas frontē 

33 Latvijas PSR prokurora dienesta ziņojums LKP CK birojam. 1988. gada 5. septembris (krievu val., slepeni). 
LVA, PA-101. f., 61. apr., 118. l., 64. lp. 

34 Aicinājums. Auseklis, Nr. 6, 1988, 58.–59. lpp. 
35 LKP CK biroja lēmums “Par patriotisko kustību partijas pārbūves līnijas atbalstīšanai”. 1988. gada 5. jūlijs 

(krievu val.). LVA, PA-101. f., 61. apr., 31. l., 11a. lp. 
36 LKP CK Partijas organizatoriskā darba nodaļas un Propagandas un aģitācijas nodaļas ziņojums LKP CK 

“Par patriotisko kustību partijas pārbūves līnijas atbalstīšanai”. 1988. gada 6. jūlijs (dienesta vajadzībām, 
krievu val.). LVA, PA-101. f., 61. apr., 56. l., 19. lp. 
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pārbūves un demokratizācijas procesu nodrošināšanai, neierobežojot savu piederību 
un rīcības brīvību citās organizācijās un grupās.37 Prese, radio un televīzija sāka veltīt 
neatslābstošu uzmanību viedokļiem un diskusijām par to, kādai jābūt Tautas frontei. 
Daudzviet sāka veidoties LTF atbalsta un iniciatīvas grupas. Iniciatīvu pārņēma Rakst-
nieku savienība sadarbībā ar citām radošajām savienībām, izveidojot jau augustā LTF 
koordinācijas centru un uzsākot darbu pie LTF statūtu un programmas projektu 
 izstrādes.

LKP CK un Latvijas PSR AP Prezidijs drīz vien jau nespēja spēlēt kaut cik jūtamu 
lomu šajos procesos un palēnām no tiem arvien vairāk tika attālināti. Latvijas Tautas 
frontes dibināšanas kongresa organizācijas komitejas pirmajā sēdē 1988. gada 1. sep-
tembrī, ko vadīja Rakstnieku savienības valdes priekšsēdētājs Jānis Peters, piedalījās 
LKP CK pārstāvis, kurš atbilstoši ierakstam protokolā “savu vārdu nenosauca” un de-
batēs nepiedalījās. Savukārt Latvijas PSR AP Prezidija pārstāvim bija ļauts piedalīties 
kongresa organizācijas komitejas sēdēs, bet bez lemšanas tiesībām.38 

LTF atbalsta grupās īsā laikā bija apvienojušies vairāk nekā 110 tūkstoši biedru,39 
kuru vairākums pēc savas pārliecības bija opozīcijā komunistiskās partijas ideoloģijai. 
LTF veidošanos varas iestādes kontrolēt vai apturēt vairs nespēja. Tam par labu nāca 
arī LKP CK vadības nomaiņa, kā rezultātā LKP CK pirmā sekretāra vietu ieguva de-
mokrātiskāk noskaņotais Jānis Vagris. 

Latvijas Tautas frontes pirmais kongress tika sasaukts 1988. gada 8.–9. oktobrī Rīgā 
nedēļu pēc tam, kad Tallinā bija sanācis Igaunijas Tautas frontes dibināšanas kongress. 
Kongresā bija pārstāvēti visu tautību Latvijas iedzīvotāji no vairāk nekā diviem tūksto-
šiem trīs simtiem LTF atbalsta un iniciatīvas grupu.40 Zīmīgi, ka 30% no delegātiem 
bija PSKP biedri, kaut gan tikai 5–6% no Latvijas iedzīvotājiem bija komunistiskajā 
partijā.41 Kongress pasludināja Latvijas  Tautas frontes nodibināšanu, ievēlēja tās lēmēj-
institūciju Domi un LTF priekšsēdētāju, par kuru visai negaidīti kļuva D. Īvāns42 – žur-
nālists, kurš bija aktīvi pretojies idejai par Daugavpils HES celtniecību kā ekoloģiski 
nepieņemamu ieceri. Sabiedrība savu atbalstu LTF dibināšanai pauda plašā 120 tūk-
stošu cilvēku manifestācijā Rīgā 7. oktobrī ar devīzi “Par tiesisku valsti” un varēja sekot 
līdzi kongresa norisei televīzijas tiešraidē. 

Latvijas Tautas frontes statūti un programma, kas jau septembra sākumā bija pub-
licēti tautas apspriešanai, pēc karstām debatēm un patiesas domu apmaiņas tika 

37 Aicinājums. Padomju Jaunatne, Nr. 137, 1988, 19. jūl., 1. lpp. Jau 14. jūlijā šo pašu aicinājumu krievu valodā 
publicēja laikraksts “Советская молодежь”. 

38 Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongresa organizācijas komitejas sēdes protokols Nr. 1. 1988. gada 1. sep-
tembris. TFM, 1. f., 1. apr., 1. l., 10., 15. lp.

39 LTF pirmā kongresa 1. rezolūcija “Par Latvijas Tautas frontes nodibināšanu”. Latvijas Tautas fronte. Gads 
pirmais. Rīga: LTF, 1989, 224. lpp.

40 Peters J. Ziņojums LTF pirmajā kongresā. 1988. gada 8. oktobris. Latvijas Tautas fronte. Gads pirmais, 
11. lpp.

41 Советская Латвия, 1989, 26 янв.
42 D. Īvāns nebija LTF dibināšanas kongresa organizatoru vidū. Kongresa organizācijas komiteju vadīja 

J.  Peters, kura vadībā tika sagatavots un notika arī radošo savienību plēnums 1988. gada 1. un 2. jūnijā, taču 
viņš kongresā atteicās kandidēt uz LTF priekšsēdētāja amatu. 
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 pieņemti LTF pirmajā kongresā. Lat-
vijas Tautas fronte atbilstoši statūtiem 
kļuva par masu sabiedriski politisku 
 organizāciju sabiedrības radikālai pār-
būvei, kas darbojas ar demokrātiskām, 
konstitucionāli atzītām metodēm, ievē-
rojot atklātuma principu. Par tās dar-
bības mērķi tika pasludināta patiesas 
tautvaldības un demokrātiskas tiesiskas 
valsts izveidošana.43 Pretstatā apgal-
vojumiem un aizdomām, ka LTF varētu 
būt LKP CK inspirēts veidojums, LTF 
statūtu 7. punkts noteica, ka tā nav pa-
kļauta citām organizācijām un iestā-
dēm, bet komunistiskā partija un citas 
sabiedriskas organizācijas ar LTF sadar-
bojas galvenokārt ar savu biedru – LTF 
dalībnieku starpniecību. “Ir pamats 
domāt (un to apstiprina LTF pro-
grammas un statūtu projektā PSKP va-
došās lomas nenorādīšana), ka šajā 
konkrētajā gadījumā izvirzīts mērķis 
dibināt republikā jaunu opozīcijas poli-

tisko partiju, ko nevar atbalstīt,” – tā savā slepenajā ziņojumā LKP CK 1988. gada 
13. septembrī sūdzējās Latvijas PSR prokurors Jānis Dzenītis.44

LTF programma izvērsa un padziļināja radošo savienību jūnija rezolūcijā iekļautās 
tēzes, t.sk. paredzot, ka “Latvijas pilsoņiem ir jābūt saimniekiem savā zemē un patstā-
vīgi jālemj visi jautājumi”.45 Programma neizvirzīja mērķi atjaunot Latvijas neatkarību, 
bet prasīja reālas suverenitātes nodrošināšanu Padomju Savienības ietvaros. Lai to pa-
nāktu, LTF programmā bija ierosināts pieņemt jaunu Savienības līgumu, paredzot “re-
publikai veto tiesības jautājumu izlemšanā, kas skar tās intereses”. Šī punkta īstenošana 
varēja novest pie padomju režīma legalizēšanas, tāpēc jau pēc gada LTF principiāli 
mainīja savu viedokli. Ne mazāk bīstams šajā pašā kontekstā varēja izrādīties LTF 
programmas punkts par nepieciešamību Latvijas PSR Konstitūcijā noteikt Latvijas PSR 
pilsoņu statusu un pieņemt likumu par Latvijas PSR pilsonību (3. punkts, 2. daļa).46 
Tas izskaidrojams ar to, ka LTF sākotnēji necerēja tuvākajā nākotnē atjaunot Latvijas 

43 Latvijas Tautas frontes statūti. 1988. gada 9. oktobris. Latvijas Tautas frontes Programma. Latvijas Tautas 
fron tes Statūti. Rīga: Avots, 1988, 18. lpp.

44 Latvijas PSR prokurora J. Dzenīša ziņojums LKP CK otrajam sekretāram V. Soboļevam par Latvijas Tautas 
frontes dibināšanu, tās programmas un statūtu projektiem. 1988. gada 13. septembris (krievu val., slepeni). 
LVA, PA-101. f., 61. apr., 118. l., 72. lp.

45 Latvijas Tautas frontes programma. 3. punkts, 2. daļa. Latvijas Tautas frontes Programma. Latvijas Tautas 
frontes Statūti, 5. lpp. 

46 Turpat.

4. att. Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongress. Rīga, 
1988. gada 8.–9. oktobris. O. Mazura foto (LVKFFDA, 
Nr. 15991-1)
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neatkarību un tādēļ visus spēkus veltīja valsts un sabiedrības demokratizācijai, cilvēka 
tiesību nodrošināšanai, latviešu nācijas un latviešu valodas aizsardzībai, izveicīgi pie-
mērojot vai piesedzoties ar M. Gorbačova pārbūves nostādnēm. Turklāt jāņem vērā, ka 
šajā laikā Rietumu demokrātijas nebija gatavas atbalstīt Latvijas un pārējo Baltijas re-
publiku valstiskas ne atkarības tūlītēju atjaunošanu un iziešanu no Padomju Savienības 
sastāva, jo baidījās, ka tik radikāls pavērsiens varētu nopietni apdraudēt M. Gorbačova 
 pozīcijas.

Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongress un tajā pieņemtie dokumenti tūlīt 
 ieguva visplašāko sabiedrības atbalstu Latvijā. Tautas frontes atbalsta grupu un to da-
lībnieku skaits turpināja strauji augt. Tās sāka veidoties arī ASV, Kanādā, Austrālijā, 
Zviedrijā, Lielbritānijā – gandrīz visur tur pasaulē, kur bija lielākas vai mazākas lat-
viešu kopienas. Arī Amerikas Latviešu apvienība (ALA) un Pasaules brīvo latviešu ap-
vienība (PBLA) atbalstīja LTF un tās darbību brīvas un neatkarīgas Latvijas veido-
šanā.47 LTF kļuva par ļoti ietekmīgu spēku sabiedrībā un pulcināja ap sevi arī citas 
atmodas procesos dzimušās neformālās organizācijas. 

LTF izveidošana un statuss nebija tiešā pretrunā ar padomju likumiem, un līdz ar 
to tā tika atzīta un reģistrēta kā legāla sabiedriski politiska organizācija, kas tai ļāva ne 
juridiski, bet faktiski iesaistīties cīņā par politisko varu Latvijā. Šo priekšrocību LTF 
sekmīgi izmantoja. Īstenojot pirmajā kongresā izvirzītos mērķus, LTF aktīvi un vērie-
nīgi jau 1988. gada oktobrī–novembrī iesaistījās Maskavā sagatavoto PSRS Konstitūci-
jas grozījumu un PSRS tautas deputātu vēlēšanu likumprojekta apspriešanā, cenšoties 
panākt to lielāku demokrātiskumu un savienoto republiku suverenitātes nostipri-
nāšanu. 

Dažas no Latvijas sabiedrisko organizāciju politiskajām akcijām jau atmodas pir-
majā gadā notika pat Maskavā. Par vienu no tām lasām VDK ziņojumā: “1988. gada 
29. novembris. Maskava. Ap plkst. 12 Sarkanā laukuma rajonā mēģinājuma laikā sarī-
kot nesankcionētu demonstrāciju aizturētas 27 latviešu tautības personas. To starpā 
pārstāvji no Latvijas Tautas frontes, grupas “Helsinki-86”, “Latvijas Nacionālās neatka-
rības kustības”, “Vides aizsardzības kluba”, kuri ieradās Maskavā speciāli, lai sarīkotu 
pretsabiedrisku akciju. Aizturētajiem atsavināti sekojoši plakāti: “Suverenitāti Latvijai” 
(latviešu valodā), “Mēs pieprasām okupācijas karaspēka izvešanu no Latvijas”, “Mēs 
gribam būt saimnieki savā zemē”, “Izbeigt Baltijas okupāciju”, “Pieprasām pārtraukt 
Latvijas okupāciju” (angļu val.).”48

1988. gada decembrī Latvijas Tautas fronte izšķīrās par iesaistīšanos PSRS Tautas 
deputātu kongresa vēlēšanās, norādot, ka “tas ir vienīgais parlamentārais ceļš uz Latvi-
jas suverenitāti”.49 Pirmo reizi piedaloties vēlēšanās un tās kampaņas organizēšanā, 
Latvijas Tautas fronte 1989. gada 26. martā tajās guva pārliecinošu uzvaru. No Latvijas 

47 Zake I. American Latvians: Politics of a refugee community. New Brunswick: Transaction Publishers, 2010, 
pp. 161–210.

48 Latvijas PSR VDK aģentūras informācija par Latvijas nacionāldemokrātiskās kustības aktīvistu aizturēšanu 
nesankcionēta mītiņa laikā Sarkanajā laukumā Maskavā 1988. gada 29. novembrī (krievu val.). TSDC arhīvs, 
Latvijas PSR VDK pretizlūkošanas informācijas sistēma “Delta Latvija”, ДС##NS=0311994.

49 Latvijas Tautas frontes Domes aicinājums Latvijas vēlētājiem. 1988. gada 18. decembrī. Latvijas Tautas fronte. 
Gads pirmais, 247. lpp. 
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ievēlēja 41 PSRS tautas deputātu, un to vidū 30 bija LTF atbalstītie 
kandidāti. 

Stratēģiski nozīmīga bija LTF sadarbības veidošana ar līdzīgām 
tautas kustībām Lietuvā un Igaunijā. Šī sadarbība veidojās un stip-
rinājās gan PSRS likumprojektu  apspriešanas laikā, gan gatavojoties 
PSRS tautas deputātu vēlēšanām. 1989. gada 13.–14. maijā tā  ieguva 
jaunu kvalitāti, institucionalizējoties Baltijas Asamblejā, ko veidoja 
Latvijas Tautas fronte, Igaunijas Tautas fronte un Lietuvas pārbūves 
kustība “Sajūdis”. Jau pirmajā tikšanās reizē Baltijas Asambleja pie-
ņēma Baltijas nāciju tiesību deklarāciju, atgādinot tautu tiesības uz 
pašnoteikšanos un brīvu sava politiskā statusa noteikšanu.50

Demokratizācijas procesiem pieņemoties spēkā, atsevišķas sa-
biedriskās organizācijas uzdrošinājās izvirzīt un publiskot prasību 
par Latvijas pilnīgu neatkarību, ar to saprotot pilnīgu atdalīšanos 

no Padomju Savienības un tās karaspēka izvešanu no Latvijas. Pirmās organizācijas, 
kas šo prasību izvirzīja, bija Latvijas cilvēktiesību aizstāvēšanas grupa “Helsinki-86”, 
Vides aizsardzības klubs un Latvijas Nacionālās neatkarības kustība. 

Lielākā un ietekmīgākā no tām – LNNK savā pirmajā kongresā 1989. gada 18. un 
19. februārī skaidri un nepārprotami izvirzīja mērķi atjaunot neatkarīgu un demo-
krātisku Latvijas valsti uz 1922. gadā pieņemtās Latvijas Republikas Satversmes pama-
tiem.51 Ņemot vērā Igaunijā aizsāktās pilsoņu kustības pieredzi, LNNK padome 
1989. gada 19. martā nāca klajā ar aicinājumu apzināt 1918. gadā proklamētās Latvijas 
Republikas pilsoņus un veidot pilsoņu komitejas, lai sāktu neatkarību zaudējušās valsts 
atjaunošanas ceļu.52 Tikai Latvijas Republikas tā laika pilsoņiem un viņu pēcnācējiem 
bija juridiskas tiesības lemt Latvijas valsts atjaunošanu un tās likteni.

Demokrātiskie procesi Latvijā pieņēmās spēkā. To rezultātā jau 1988. gada rudenī 
tika atļauta 1918. gadā dibinātās Latvijas Republikas simbolikas (karogs, ģerbonis, 
himna) brīva lietošana un latviešu valodai piešķirts valsts valodas statuss. Latvijas PSR 
Ministru padome 1989. gada februārī pieņēma lēmumu, vēršoties pret nekontrolētu 
migrāciju un iedzīvotāju nepamatotu pārcelšanos uz dzīvi Latvijā no citām padomju 
republikām, lai novērstu nacionālo jautājumu tālāku saasināšanos un mazinātu apgā-
des un nodrošinājuma problēmas preču deficīta apstākļos. Pieauga atklātība, vārda 
brīvība, t.sk. oficiālajos medijos. 

Sabiedrības demokratizācija apdraudēja partijas un padomju aparāta funkcionā-
rus, kā arī no padomju armijas atvaļinātos virsniekus, kuri baidījās zaudēt līdzšinējās 
privilēģijas. Daļa no viņiem pēc savas pārliecības bija pret radikāliem pārveidojumiem 
un jebkādu pārbūvi, kā arī uzskatīja par katastrofu iespējamo Latvijas izstāšanos no 
PSRS. Atbildot uz LTF un citu patriotisko organizāciju izveidošanos, šie cilvēki 

50 Baltijas nāciju tiesību deklarācija. Tallinā, 1989. gada 14. maijā. Atmoda, Nr. 21, 1989, 29. maijs, 8. lpp. 
51 E. Berklava ievada uzruna, atklājot LNNK I kongresu 1989. gada 18. februārī. Tauta. Zeme. Valsts: Latvijas 

Nacionālās neatkarības kustība dokumentos. Sast. E. Pelkaus. Rīga: Latvijas Valsts arhīvs, 1995, 34. lpp. 
52 LNNK padomes aicinājums apzināt Latvijas Republikas pilsoņus un veidot pilsoņu komitejas. Tauta. Zeme. 

Valsts: Latvijas Nacionālās neatkarības kustība dokumentos, 40.–41. lpp. 

5. att. Baltijas Asamblejas 
logo un dalībnieka nozīme. 
1989. gads 
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6. att. Latvijas Nacionālās neatkarības kustības pirmais kongress. 
Ogre, 1989. gada 18.–19. februāris. Mārtiņa Zelmeņa foto 
(Okupācijas muzejs, OMF 11756/5) 

1988.  gada nogalē – 1989. gada sā-
kumā izveidoja Latvijas PSR Darba-
ļaužu internacionālo fronti (Inter-
fronti), kas centās visiem spēkiem 
nodrošināt partijas – padomju re-
žīma saglabāšanu un Latvijas notu-
rēšanu Padomju Savienībā. Līdzīgas 
organizācijas tika radītas arī Lietuvā 
un Igaunijā, kas liecina par neatka-
rības pretinieku darbības koordi-
nāciju. Interfronte Latvijā tomēr ne-
guva plašu sabiedrības atbalstu un 
veicināja tās pretinieku saliedēšanos 
un LTF popularitātes nostiprinā-
šanos. 

Balstoties uz M. Gorbačova pār-
būves ideoloģiskajiem postulātiem, 
atmodas pirmā gada laikā pati sa-
biedrība Latvijā mobilizējās demokrātiskiem pārkārtojumiem, cerot uz to iespējamību 
Padomju Savienības ietvaros. Sabiedrības politiskās aktivitātes attīstījās sprādzien-
veidā. “Tā bija īsta politiskā pekle: vētrainas sapulces, piketi, transparenti, visasākās 
diskusijas auditorijās, uz ielām un laukumos. Maskavā vēl nekā tāda nebija. Tai viss vēl 
bija priekšā,” – tā situāciju Rīgā raksturoja PSKP CK Politbiroja sekretārs Vadims 
 Medvedevs pēc vizītes Latvijā 1988. gada 11.–14. novembrī.53 Gada laikā prasības 
 ieguva tādu spēku, ka ar tām sāka rēķināties gan LKP CK, gan Latvijas PSR Augstākā 
padome un tās Prezidijs. To nodrošināja pilsoniskās sabiedrības institūciju veidošanās 
gan neformālu organizāciju veidā, gan LTF kā sabiedrību vienojošas un pārstāvošas 
organizācijas izveidošana un tās līdzsvarotā darbība, balstoties tikai un vienīgi uz ne-
vardarbības principiem. Tūlīt pēc savas izveidošanas iesaistoties PSRS tautas deputātu 
vēlēšanās, LTF pirmoreiz apliecināja parlamentāro ceļu kā līdzekli programmatisko 
mērķu sasniegšanai. 

Jaunu elpu un saturu ieguva sensenās latviešu tautas dziedāšanas tradīcijas ne tikai 
dziesmu svētkos, bet arī ikdienā. Tautas mūzikas ansambļi un kori, kas apvienoja des-
mitiem un simtiem dziedātāju, iesaistījās gan patriotiskās koncertturnejās, gan kupli-
nāja nacionāli politiskos pasākumus. Dziedāja ne vien koristi, bet tūkstošiem ļaužu 
mītiņos un demonstrācijās, dažkārt arī viskritiskākajās situācijās, kad padomju militā-
risti stājās tiem pretim ar ieročiem rokās.54 Sabiedrisko pasākumu miermīlīgais rak-
sturs, ko nereti pavadīja kopīga dziedāšana, izpelnījies apzīmējumu “dziesmotā 
revolūcija”.55 

53 Медведев В. А. В команде Горбачева: взгляд изнутри. Москва: Былина, 1994, с. 83. 
54 Dreifelds J. Latvia in transition, pp. 53–54; Smidchens G. The power of song: Nonviolent national culture in 

the Baltic singing revolution. Washington: University of Washington Press, 2014, 416 p. 
55 Thomson C. The singing revolution: A political journey through the Baltic States. London: Joseph, 1992, p. 273.
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Līdzīgi, lai neteiktu sinhroni, politiskie procesi attīstījās visā Baltijas reģionā, jo šo 
tautu likteņi 19. gs. un mērķi bija identiski. Pirmajā atmodas gadā (1988. gada jūnijs – 
1989. gada maijs) Latvija, Lietuva un Igaunija tika uzskatītas par M. Gorbačova pārbū-
ves flagmaņiem un paraugu citām padomju republikām.56

Neatkarības atgūšanas parlamentārais ceļš (1989. gada jūnijs –  
1990. gada aprīlis) 

Latvijas Tautas fronte atbilstoši saviem pirmajā kongresā pieņemtajiem lēmumiem 
turpināja atbalstīt M. Gorbačova iesākto pārbūves kursu, līdz arvien vairāk pārliecinā-
jās par tā īstenošanas neiespējamību attiecībā uz patiesu demokrātiju un savienoto re-
publiku reālu suverenitāti. Šo iemeslu dēļ LTF Domes valde 1989. gada 31. maijā pie-
ņēma aicinājumu visiem LTF biedriem, kurā samērā piesardzīgā formā izvirzīja 
apspriešanai LTF grupās un nodaļās jautājumu par Latvijas pilnīgu politisko un eko-
nomisko neatkarību ārpus Padomju Savienības.57 

Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas koncepcija ārpus PSRS kopš 
1989. gada vidus kļuva par populārāko un noteicošo atmodas politisko aktivitāšu vir-
zienu. At bilstoši tam Latvijas Tautas fronte veltīja visus savus spēkus un resursus neat-
karības atgūšanai. Tā nemitīgi izdarīja spiedienu uz Latvijas PSR Augstāko padomi, 
kas 1989.–1990. gadā pieņēma virkni likumu un lēmumu par Latvijas PSR suverenitā-
tes stip rināšanu PSRS sastāvā un pat 1990. gada 11. janvārī atcēla Konstitūcijas pantu 
par komunistiskās partijas vadošo un virzošo lomu sabiedrībā. 

Turpinot LTF ciešo sadarbību ar Igaunijas un Lietuvas tautas kustībām, kas bija 
aizsākusies jau 1988. gada nogalē, 1989. gada 23. augustā visās trijās Baltijas valstīs 
vienlaikus tika sarīkota vērienīga nekad agrāk nebijusi akcija “Baltijas ceļš”. Tūkstošiem 
cilvēku sadevās rokās, veidojot simtiem kilometru garu dzīvo ķēdi no Tallinas caur 
Rīgu līdz Viļņai. Akcija apliecināja Baltijas tautu vienotību un apņēmību kopīgiem 
spēkiem atgūt savu valstu neatkarību. Tā pievērsa visas pasaules uzmanību. 

Jautājumā par neatkarību tomēr atklājās divas pietiekami atšķirīgas pieejas, kuru 
būtību un nozīmi ne vienmēr izprata un novērtēja tā laika sabiedrībā. Viena pieeja pa-
redzēja neatkarības atjaunošanu, radot jaunu demokrātisku parlamentāru republiku, 
balstoties uz Latvijas Republikas (LR) demokrātiskajām tradīcijām, otra – konsekventi 
prasīja atjaunot 1918. gadā proklamēto Latvijas Republiku uz 1922. gada Satversmes 
pamatiem, balstoties uz nepārtrauktības (turpinātības) doktrīnu. 

Konsekventu nostāju 1918. gadā proklamētās Latvijas  atjaunošanas ne pieciešamībā 
ieņēma LNNK, Latvijas pilsoņu komiteju Pagaidu sakaru centrs, VAK, LTF Radikālā 
apvienība, Latvijas cilvēktiesību aizstāvēšanas grupa “ Helsinki-86” – un tās ietekmīgā 
Rīgas nodaļa, vairākas citas radikālāk noskaņotās organizācijas. Zīmīgi, ka neviena no 

56 Smith G. The Resurgence of Nationalism. The Baltic States: The national self-determination of Estonia, Latvia 
and Lithuania, p. 139. 

57 Visiem LTF biedriem. LTF Domes valdes 1989. gada 31. maija aicinājums. Latvijas Tautas fronte. Gads pir-
mais, 253.–254. lpp.; TFM, 1. f., 1. apr., 89. l., 27. lp.
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tām neaizstāvēja K. Ulmaņa laika auto-
ritārā režīma atjaunošanu, bet gan ru-
nāja par parlamentāras republikas atjau-
nošanu. Citādās pozīcijās bija Latvijas 
Lauksaimnieku savienība, kura Alberta 
Kaula vadībā Latvijas neatkarību saska-
tīja ciešās attiecībās ar PSRS.

Latvijas Tautas fronte savā otrajā 
kongresā 1989. gada rudenī, nepārpro-
tami aizstāvot Latvijas valstiskās neatka-
rības atjaunošanu, vēl nespēja izšķirties 
par vienu vai otru pieeju. To labi rak stu-
rojis Jānis Škapars, kura vadībā izstrā-
dāja LTF jauno pro grammu, savā zi-
ņojumā kongresā: “Redakcijas komisijai 
nebija domstarpību par neatkarības 
kon cepciju, par tautas pirmtiesībām 
lemt savu nākotni. Taču latviešu tautas 
un Latvijas valstiskā situ ācija ir duālis-
tiska. Ņemot vērā šādu fak tisko stāvokli, 
domas dalījās jautājumā par izejas pozī-
ciju. Vieni prasa atjaunot Lat vijas Re-
publiku, kāda tā bija pirms 1940.  gada 
okupācijas. Otri – cīnīties par neatka-
rīgu, demokrātisku valsti reālajā situā-
cijā, kāda tā ir 1989. gadā. Pro grammas 
projektā ienāk abi fak tori.”58

Tiesiski izsvērta un juridiski pama-
tota bija ideja par Latvijas kā neatkarī-
gas valsts atjaunošanu, balstoties uz tie-
siskās nepārtrauktības jeb kontinuitātes 
doktrīnas principiem, kas labi pazīstami 
starptautiskajās tiesībās.59 Šīs koncepcijas ideja tika aizgūta no Igaunijas. Kopš 
1989.  gada marta Latvijā to popularizēja LNNK, kurai pievienojās grupas “Hel-
sinki-86” Rīgas nodaļa, VAK un LTF Radikālā apvienība, aicinot veidot Latvijas Re-
publikas pilsoņu komitejas. 

Tiesiskās nepārtrauktības (kontinuitātes) koncepcija balstījās uz faktu, ka 
1918.  gada 18. novembrī proklamētā Latvijas Republika kā neatkarīga valsts jau 
20.  gadsimta 20. gados tika starptautiski atzīta kā latviešu nācijas pašnoteikša nās 

58 Škapars J. Tēzes ziņojumam LTF 2. kongresā. Latvijas Tautas fronte, 1988–1991. Rīga: Jāņa sēta, 1998, 
115. lpp.

59 Lēbers (Loeber) D. A. Molotova–Ribentropa pakta juridiskās sekas Baltijas valstīs. Latvija divos laikposmos: 
1918–1928 un 1991–2001. Rīga: LU žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 2001, 107.–158. lpp.

7. att. Baltijas ceļš. Latvija, 1989. gada 23. augusts. 
Aivara Liepiņa foto 
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 rezultāts un 1921. gadā kļuva par līdztiesīgu Tautu Savienības locekli. Latvijas Republi-
kas tiesiskais pamats bija 1922. gadā apstiprinātā Latvijas Republikas Sa tversme. 

Okupācijas un prettiesiskas aneksijas rezultātā 1940. gadā tika likvidēta suverēnas 
valsts vara visās trijās Baltijas valstīs, ko apliecina neapgāžami fakti un dokumenti, bet 
ko turpina apstrīdēt tagadējās Krievijas politiķi. Savulaik to atzinis gan Krievijas Fede-
rācijas prezidents Boriss Jeļcins 1991. gada 29. jūlijā noslēgtajā starpvalstu līgumā ar 
Lietuvu,60 gan M. Gorbačovs 1995. gadā publicētajos memuāros, uzsverot, ka Baltijas 
valstu “pievienošanās” notikusi uz slepenās vienošanās pamata ar Vāciju un Sarkanās 
armijas faktiskās okupācijas apstākļos.61 

Pretēji faktiskajai situācijai juridiski turpināja pastāvēt gan Latvijas neatkarīgās 
valsts teritorija, gan LR pilsonība.62 Lai atjaunotu 1918. gadā proklamēto Latvijas Re-
publiku, vispirms bija nepieciešams apzināt tās pilsoņus saskaņā ar 1919. gada LR 
 Likumu par pavalstniecību un viņu pēcnācējus, kā arī bija jāatjauno juridiski joprojām 
spēkā esošā LR Satversme un tajā noteiktās valsts varas un pārvaldes institūcijas. Tādē-
jādi Latvijas valsts būtu jādibina nevis no jauna, bet gan tikai jāatjauno suverēnas valsts 
vara juridiski pastāvošā valstī. 

Šī koncepcija nebija pilnīgi ideāla no starptautisko tiesību un starptautisko attie-
cību prakses viedokļa. Latvijas PSR bija pastāvējusi gandrīz 50 gadus, kas ir salīdzinoši 
ilgs periods, un to bija atzinušas arī vairākas valstis, to skaitā Brazīlija, Jaunzēlande, 
Ķīna, Kuba, Zviedrija un visas sociālistiskā bloka valstis.63 Šādos apstākļos faktiskā 
 situācija varētu radīt tiesības, ja to akceptētu valstu vairākums un princips ex iniuria 
ius non oritur (nelikumīga rīcība nevar izraisīt likumīgus rezultātus vai tiesības) atkāp-
tos.64 Tikai pateicoties ASV, Kanādas, Eiropas Kopienas un dažu citu valstu konsek-
ventajai prettiesiskās padomju aneksijas neatzīšanas politikai, Latvijai bija iespējams 
atjaunot valsti de facto. 

Ņemot vērā, ka jaunas valsts izveidošanas ideja 1989. gadā un īpaši 1990. gada sā-
kumā kļuva arvien nepopulārāka, tās aizstāvji parasti runāja par neatkarīgas valsts 
 atjaunošanu, bet pēc būtības piedāvāja izveidot jaunu neatkarīgu valsti. Tādējādi viņi 
cerēja nodrošināties ar pilnīgu rīcības brīvību samilzušā pilsonības jautājuma risinā-

60 Treaty between the Republic of Lithuania and the Russian Soviet Federated Socialist Republic on the Basis 
for Relations between States. Moscow, July 29, 1991. Negotiations with the Russian Federation concerning the 
withdrawal of Russian military forces from the territory of the Republic of Lithuania. July 29, 1991 – Septem-
ber 8, 1992: Chronology and collection of documents. Vilnius: The Office of Public Affairs Supreme Council 
Republic of Lithuania, 1992, p. 38. 

61 Горбачев М. Жизнь и реформы, кн. 1, с. 511. 
62 Padomju okupācijas un aneksijas tiesisko vērtējumu devusi Latvijas PSR AP 1989. gadā izveidotās komisijas 

speciālistu darba grupa, kuras atzinums publicēts (Darba grupas atzinums. Literatūra un Māksla, Nr. 49, 
1989, 9. dec., 2. lpp.).

63 Baltijas valstu inkorporācijas tiesiskumu PSRS sastāvā viskonsekventāk neatzina un publiski pauda ASV. 
Daudzas valstis šajā jautājumā bija izvairīgas vai nekonsekventas, citas atturējās publiski paust savu viedokli 
(Somija). Kad 1991. gada augustā sākās Baltijas valstu starptautiskās atzīšanas process, tajā daļā valstu atzina 
Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanu, citas atzina Latviju kā jaunu un neatkarīgu valsti (sk.: Dokumenti 
par Latvijas valsts starptautisko atzīšanu, neatkarības atjaunošanu un diplomātiskajiem sakariem, 1918–1998. 
Rīga: Nordik, 1999, 215.–249. lpp.).

64 Ziemele I. State continuity and nationality: The Baltic States and Russia. Past, present and future as defined by 
international law. Leiden; Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2005, p. 9.
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šanā, izvairīties no padomju laikā atņemto īpašumu denacionalizācijas, kā arī preten-
dēt uz daļu PSRS īpašumu. Uzstājoties Latvijas PSR Augstākās padomes plenārsēdē, 
deputāts Andris Plotnieks 1990. gada 4. maijā ierosināja uzskatīt Latvijas Republiku 
gan par 1918. gada 18. novembrī proklamētās Latvijas valsts, gan Latvijas PSR tiesību 
pēcteci.65 Daži bijušie politiķi joprojām uzskata, ka, atsakoties no Latvijas PSR tiesību 
pēcteces statusa, Latvija ir zaudējusi iespēju pretendēt uz PSRS ieročiem un kredītu 
daļas iekasēšanu no Padomju Savienības parādniekiem.66 

Jaunas valsts izveidošanas koncepcija, it kā atjaunojot Latvijas valstisko neatkarību, 
protams, saturēja virkni racionālu ieguvumu. Tomēr tā ietvēra arī vairākas bīstamības. 
Pirmkārt, jaunās valsts pilsonības piešķiršanas rezultātā tiktu apdraudētas latviešu nā-
cijas intereses, jo pilsonība tad pienāktos visiem pastāvīgajiem iedzīvotājiem – arī tiem 
simtiem tūkstošu, kuri ieradušies padomju režīma laikā. Tas bija bīstami situācijā, kad 
padomju režīma apstākļos latviešu īpatsvars nacionālajā sastāvā jau bija pārsniedzis 
kritisko robežu un tuvojās pusei no iedzīvotāju kopskaita. Otrkārt, PSRS varētu pie-
prasīt ievērot jaunā likuma prasības par savienoto republiku izstāšanās kārtību no 
PSRS, kas Latvijas tālāko ceļu uz neatkarību praktiski apturētu. Treškārt, Latvijai tad 
būtu jāuzņemas arī daļa no PSRS saistībām un parādiem. 

Atmodas laika revolucionārajos procesos sākotnēji maz tika domāts par ceļiem, kā 
sasniegt neatkarību ārpus PSRS. Viens no pirmajiem iezīmējās starptautiski tiesiskais 
neatkarības atgūšanas ceļš, kas balstījās uz cerībām, ka starptautiskās organizācijas pa-
līdzēs izbeigt padomju okupāciju Latvijā un pārējās Baltijas valstīs, ņemot vērā nefor-
mālo organizāciju un tautas prasības. Tā, piemēram, LNNK memorandā ANO Drošī-
bas padomei 1988. gada 18. decembrī tika lūgts Ģenerālās asamblejas sesijā izskatīt 
jautājumu par Baltijas valstu suverenitātes atjaunošanu.67 Šī ceļa aizstāvji, nepārzinot 
starptautisko tiesību normas un reālpolitisko īstenību, arī cerēja, ka padomju okupāci-
jas izbeigšanas un Baltijas valstu neatkarības atjaunošanas jautājumu varētu iesniegt 
izskatīšanai ANO Starptautiskajā tiesā. ANO arhīvos redzams, ka līdz pat 1991. gada 
septembrim Baltijas valstu neatkarības atjaunošanas jautājums ne reizi nav bijis nedz 
ANO Ģenerālās asamblejas, nedz Drošības padomes, nedz jebkuras citas ANO institū-
cijas darba kārtībā. Tas ir tāpēc, ka valstu vairākums nevēlējās bojāt attiecības ar ANO 
Drošības padomes pastāvīgo locekli PSRS.

Idejai par neatkarības atgūšanas starptautiski tiesisko ceļu evolucionējot, drīz vien 
Latvijā, līdzīgi kā tas jau bija noticis Igaunijā, izvēlējās jaunu, pilnveidotu stratēģiju. Tā 
balstījās uz LR pilsoņu apzināšanu un iesaistīšanu neatkarības atjaunošanā atbilstoši 
iepriekš izklāstītajai tiesiskās turpinātības koncepcijai. “Latvijas valsts likteni tiesīgi 
lemt tikai Latvijas pilsoņi (visi, kas Latvijas pilsonību ieguvuši līdz 1940. gada 17. jūni-
jam, un to pēcnācēji), neraugoties uz to, vai viņi spiesti dzīvot ar PSRS pasi vai atrasties 
trimdā,” bija teikts LNNK padomes 1989. gadā pieņemtajā aicinājumā apzināt LR pil-
soņus un veidot pilsoņu komitejas.68 

65 LR AP 1. sesijas 2. sēdes (1990. gada 4. maijā) stenogramma. Latvijas Vēstnesis: Dokumenti: Latvijas Republi-
kas Augstākās Padomes (1990–1993) stenogrammas, 2. burtn., 2004, 56. lpp.

66 Bojārs J. Starptautiskās publiskās tiesības, I. Trešais pārstrādātais izd. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004, 409. lpp.
67 Tauta. Zeme. Valsts: Latvijas Nacionālās neatkarības kustība dokumentos, 27. lpp.
68 Turpat, 40.–41. lpp.
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LR pilsoņu reģistrācijas organizēšanu uzņēmās Latvijas pilsoņu komiteju Pagaidu 
sakaru centrs, kas izstrādāja reģistrācijas noteikumus un kārtību, sagatavoja vienota 
parauga veidlapas. Pagaidu sakaru centrs arī organizēja un vadīja vietējo pilsoņu ko-
miteju veidošanu. Jau 1989. gada decembrī reģistrēto skaits pārsniedza 700 000,69 t.i., 
apmēram trīs reizes vairāk nekā LTF biedru skaits, bet 1990. gada pavasarī pirms LR 
Pilsoņu kongresa vēlēšanām reģistrējušies bija 806 974 cilvēki.70 Pilsoņu kustībai 
1990. gada maijā atbalstu pauda 67% latviešu (LTF – 89% latviešu).71

Pilsoņu kustības popularitāti nodrošināja ne tikai izvērstā aģitācija un propaganda. 
To veicināja arī bažas, ka Latvijas PSR Augstākā padome varētu pieņemt jaunu Latvijas 
PSR pilsonības likumu, kura koncepciju un projektu jau bija radījusi darba grupa un 
kas varētu kļūt par vēl vienu balstu PSRS režīma leģitimācijai. 

Tautas gara pacēluma apstākļos juridiskajām procedūrām un dokumentiem pil-
soņu reģistrācijas procesā bija tikai pakārtota loma. Tā nereti balstījās uz apgalvoju-
miem un pieņēmumiem, nevis juridiskiem apliecinājumiem. 

LR pilsoņu aktīvā reģistrācijas kampaņa un pilsoņu komiteju veidošana darīja uz-
manīgu tā laika ietekmīgāko sabiedriski politisko organizāciju – Latvijas Tautas fronti 
un tās vadību, kura sākotnēji nebūt nebija tik konsekventa pilsonības jautājuma risinā-
šanā. Pēc sekmīgajām PSRS tautas deputātu vēlēšanām 1989. gada 26. martā un gūtās 
pieredzes tajās LTF vadība sāka domāt par neatkarības atgūšanu padomju iekārtā no-
teikto vēlēšanu ceļā, panākot savu biedru un atbalstītāju vairākumu gan vietējās pado-
mēs visā Latvijā, gan Latvijas PSR Augstākajā padomē. Nu jau iezīmējās trīs ceļi Latvi-
jas valstiskās neatkarības atgūšanai, kuri formulēti LTF Domes 1989. gada 10. jūnija 
lēmumā:

1) dalība Latvijas PSR Augstākās padomes nākamajās vēlēšanās;
2) Latvijas pilsoņu komiteju veidošana;
3) starptautiski tiesiskas atzīšanas panākšana.72

Pilsoņu komitejas grasījās panākt neatkarību, apelējot pie ANO un citām starptau-
tiskajām organizācijām un pamatojot prasību par Latvijas neatkarības atjaunošanu uz 
starptautisko tiesību normām. Šajā procesā varētu būt svarīgi, ka prasību izvirza piln-
tiesīgi latviešu nācijas pārstāvji. Starptautiski tiesiskais ceļš būtībā bija tas pats pilsoņu 
komiteju ceļš, tikai ar atšķirību, ka šādu prasību izvirza jebkura organizācija, nesaistot 
to tieši ar pilsonību un latviešu nācijas pastāvēšanu. Starptautiski tiesiskā ceļa aizstāvji, 
tāpat kā pilsoņu komitejas, lielas cerības saistīja ar ASV un citām Rietumvalstīm, kuras 
nekad nebija atzinušas Baltijas valstu aneksijas tiesiskumu.

LTF Dome sākotnēji diplomātiski aicināja LTF grupās un nodaļās izvērtēt visus 
trīs ceļus, bet jau 1989. gada 5. augusta lēmumā tā atzina, ka “LTF galvenais uzdevums 
ir aktīvi darboties vēlēšanās, lai panāktu tāda augstākā varas orgāna ievēlēšanu, kas 

69 Apals G. Latvijas Nacionālās neatkarības kustība (1988. gada jūnijs – 1991. gada decembris). Latvijas Vēs-
ture, Nr. 3, 1992, 29. lpp.

70 Latvijas Republikas Pilsoņu kongresa preses relīze. 1990. gada 30. aprīlis. No autora personiskā arhīva. 
71 Pauliņš A. Par Latvijas sabiedrisko domu maijā – bez emocijām. Atmoda, Nr. 25, 1990, 26. jūn., 11.  lpp.
72 Par LTF Valdes 31. maija Aicinājumu. LTF Domes 1989. gada 10. jūnija lēmums. Latvijas Tautas fronte. Gads 

pirmais, 255. lpp.
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 īstenotu neatkarīgas Latvijas valsts atjaunošanu”.73 Savukārt dalību pilsoņu reģistrācijā 
tā atstāja katras LTF grupas un nodaļas patstāvīgai izlemšanai.74 Šādu nostāju atbalstīja 
arī LTF otrais kongress.75

Latviešu trimdas attieksme pilsoņu komiteju veidošanas jautājumā sākotnēji bija 
visnotaļ pozitīva. Daudzi izmantoja iespēju un paši reģistrējās savās mītnes zemēs, 
kuras arī bija sasniegusi LR pilsoņu reģistrācijas kampaņa. Tomēr jau tad PBLA vadība 
bija visai piesardzīga pilsoņu komiteju ceļa vērtējumā. “Mēs ieteicām LTF programmā 
[..] koncentrēties uz varas pārņemšanu, nevis mūsu tiesību pierādīšanu, kas praktiskajā 
politikā būtu garš process, it īpaši, ja tajā vēl iesaistītos pilsoņu komitejas,” – tā situāciju 
pirms LTF otrā kongresa 1989. gada vasarā–rudenī raksturo ilggadējs PBLA valdes 
 loceklis Jānis Ritenis.76 

Latvijas neatkarības atjaunošanas aktīvistu un atbalstītāju vidū domas dalījās par 
to, vai LR pilsoņu kustība ir alternatīva dalībai Latvijas PSR Augstākas padomes vēlē-
šanās vai tieši otrādi – šie ceļi viens otru papildina. Konfrontāciju veicināja arī pašu 
LTF valdes locekļu atturīgā vai reizēm pat atklāti nosodošā attieksme pret pilsoņu 
reģis trāciju. “Tīrās pilsoņu reģistrācijas ceļš, lai teorētiski saprotams, nešķita pietiekami 
liberāls, nelikās savienojams ar jau uzsākto parlamentāro ceļu,” atceras tā laika LTF 
priekšsēdētājs D. Īvāns.77 

Idejai par neatkarības atgūšanu attīstoties un pilnveidojoties, starptautiski tiesis-
kais ceļš tādā vai citādā veidā faktiski integrējās visās neatkarības atgūšanas ārpus PSRS 
koncepcijās. Tas jau no paša sākuma kļuva par LR pilsoņu kustības ideoloģijas funda-
mentālu pamatu. LTF sākotnēji to piesauca tikai teorētiski, bet drīz vien paredzēja kā 
vienu no līdzekļiem ceļā uz neatkarību. LTF vadītāji sāka runāt par ANO Starptautis-
kās tiesas un starptautisko organizāciju palīdzības nepieciešamību, jo Maskava šādus 
lēmumus nepieņemšot.78 Igaunijas un Latvijas Tautas frontes un Lietuvas pārbūves 
kustības “Sajūdis” Baltijas padome 1989. gada 31. augustā aicināja ANO ģenerālsekre-
tāru sūtīt uz Igauniju, Latviju un Lietuvu starptautisku komisiju, lai konstatētu nāciju 
tiesību pašreizējo stāvokli un iekļautu Baltijas tautu jautājumu ANO sesijas darba kār-
tībā.79 Svarīgi bija panākt, lai Baltijas tautu liktenis tiktu uzskatīts nevis par PSRS iek-
šēju lietu, bet starptautiski risināmu jautājumu.

Neatkarības atjaunošanas politiskos un tiesiskos pamatus stiprināja 1989. gada 
26. martā ar LTF atbalstu ievēlētie PSRS tautas deputāti no Latvijas. Kopā ar deputā-
tiem no Igaunijas un Lietuvas viņi panāca, ka PSRS Tautas deputātu  otrajā kongresā 

73 Par attieksmi pret pilsoņu reģistrāciju. LTF Domes 1989. gada 5. augusta lēmums. Latvijas Tautas fronte. 
Gads pirmais, 265. lpp.

74 Turpat, 264. lpp.
75 Latvijas Tautas frontes 2. kongress. Programma. Statūti. Rezolūcijas. Rīga: LTF, 1990, 6.–7. lpp. 
76 Ritenis J. Diplomātiskā cīņa par Latvijas Republikas suverenitātes atjaunošanu. Rīga: LU žurnāla “Latvijas 

Vēsture” fonds, 1999, 90.–91. lpp.
77 Īvāns D. Gadījuma karakalps. Rīga: Vieda, 1995, 239. lpp.
78 Balode D. Ejam tālāk. Intervija ar LTF priekšsēdētāja vietnieku Ivaru Godmani. Atmoda, Nr. 58/59, 1989, 

19. dec., 3. lpp.
79 Igaunijas un Latvijas Tautas frontes un Lietuvas pārbūves kustības “Sajūdis” Baltijas padomes aicinājums 

ANO ģenerālsekretāram. Padomju Jaunatne, Nr. 170, 1989, 5. sept., 1. lpp.
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1989.  gada 24.  decembrī atzina par juri-
diski nepamatotiem un spēkā neesošiem 
kopš parakstīšanas brīža Molotova– 
Ribentropa pakta slepenos protokolus, kas 
noveda pie neatkarīgo Baltijas valstu oku-
pācijas un aneksijas. Šim lēmumam bija 
ļoti liela nozīme Baltijas valstu neatkarī-
bas atgūšanā.80

Parlamentārais ceļš paredzēja LTF ak-
tīvu iesaistīšanos Latvijas PSR Augstākās 
padomes vēlēšanās. Šī ceļa izvēli nenolie-
dzami ietekmēja LTF darbības reālpolitis-
kie pamati un uzkrātā pozitīvā pieredze 
PSRS tautas deputātu vēlēšanās. Līdzīgi 
parlamentāro ceļu savas neatkarības atgū-
šanai izvēlējās arī Lietuva un Igaunija.

LTF iesaistīšanās Latvijas PSR Aug-
stākās padomes vēlēšanās liecināja par tās 

politiskā ceļa izvēli, kas bija gan juridiski, gan politiski pretrunīga. LTF otrais kongress 
jau 1989. gada oktobrī bija atzinis padomju varas iedibināšanas nelikumību Latvijā 
1940. gadā.81 Dalība padomju varas augstākās institūcijas vēlēšanās (arī vietējo pa-
domju vēlēšanās 1989. gada decembrī) varētu tikt tulkota kā padomju varas leģitimā-
cija Latvijā, radot bīstamas starptautiski tiesiskas sekas Latvijas neatkarības centie-
niem. Vēlēšanas arī nevarēja uzskatīt par brīvām atbilstoši starptautiskajām tiesībām, 
jo tajās bez jebkādiem ierobežojumiem piedalījās arī PSRS karaspēka karavīri un viņu 
ģimenes locekļi, jebkura ranga militārpersonas neatkarīgi no viņu pilsonības, izmanto-
jot gan aktīvās, gan pasīvās vēlēšanu tiesības. Tā kā vēlēšanas notika saskaņā ar pa-
domju likumiem, tajās varēja piedalīties ne tikai LR pilsoņi, bet ikviens PSRS pilsonis, 
kas dzīvoja vai pat tikai uz laiku uzturējās Latvijā. 

Parlamentārā ceļa stiprā puse bija tā, ka Latvijas PSR Augstākās padomes ievēlē-
šana balstījās uz padomju likumu normām pretstatā pilsoņu komitejām, kuru veido-
šana jau bija oficiāli atzīta par nelikumīgu un antikonstitucionālu. Latvijas PSR AP bija 
aicināta aizstāvēt republikas suverēnās tiesības, ko atbilstoši PSRS Konstitūcijai 
(81. pants) apņēmās garantēt Padomju Savienība. Turklāt 1989. gada 28. jūlijā atbilstoši 
padomju tiesībām izdarītie Latvijas PSR Konstitūcijas grozījumi un papildinājumi 
krietni nostiprināja Latvijas PSR AP suverēno varu Latvijas teritorijā. 

Jaunievēlētā Latvijas PSR AP sākotnēji nebija nekas vairāk kā okupētas un anektē-
tas teritorijas pašpārvaldes institūcija. Tomēr tās pasludinātais mērķis – novērst savu-
laik pieļauto un joprojām turpinošos starptautisko tiesību pārkāpumu un atjaunot 

80 Sk.: Яковлев А. Н. Сумерки. Москва: Материк, 2003, с. 418–419.
81 Rezolūcija Nr. 1 “Par 1940. gada politisko notikumu novērtējumu”. Latvijas Tautas frontes 2. kongress. Pro-

gramma. Statūti. Rezolūcijas, 28. lpp. 

8. att. LTF priekšsēdētājs Dainis Īvāns PSRS Tautas deputātu 
kongresā (aizmugurē pa labi M. Gorbačovs). Maskava, 
1990. gads (no D. Īvāna personiskā arhīva) 
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9. att. LTF vēlēšanu kampaņas plakāts Latvijas PSR Augstākās 
padomes vēlēšanām 1990. gada 18. martā 

prettiesiski neatkarību zaudējušo 
valsti de facto – bija leģitīms no 
starptautisko tiesību viedokļa. 

Parlamentārā ceļa panākumus 
veicināja LTF aktīva iesaistīšanās 
vietējo tautas deputātu padomju vē-
lēšanās, kas notika jau pirms Latvi-
jas PSR AP vēlēšanām – 1989. gada 
10. decembrī. Lai arī šajā vēlēšanu 
kampaņā neatkarības jautājumi 
ne bija galvenie, kopumā LTF šajās 
vēlēšanās guva pārliecinošu uzvaru, 
nodrošinot vairākumu gandrīz 
visās vietējās padomēs. Tas ne tikai 
jūtami atviegloja LTF dalību Latvi-
jas PSR AP vēlēšanās, bet arī ceļu 
uz neatkarību. Īpaši jāmin vietējo 
padomju deputātu dalība Vislatvijas 
tautas deputātu sapulcē 1990. gada 21. aprīlī Rīgā, “Daugavas” stadionā. Šajā sapulcē 
8003 no klātesošajiem 8086 visu līmeņu padomju deputātiem pieņēma aicinājumu 
 atjaunot Latvijas valstisko neat karību.82 

LTF vēlēšanu platformā mērķis atjaunot neatkarīgu valsti bija pietiekami skaidri 
noteikts: “Mūsu mērķis – neatkarīga Latvijas valsts, kas turpina un attīsta Latvijas 
Republikas demokrātiskās un parlamentārās tradīcijas. [..] Jaunievēlētajai Latvijas 
Augstākajai padomei jārada visi priekšnoteikumi, kas sekmētu Latvijas valstiskās 
neatkarības atjaunošanu.”83 Taču līdz pat 1990. gada 18. marta vēlēšanām netika pa-
teikts, par kāda valstiskuma atjaunošanu ir runa. Vai paredzēts atjaunot de jure 
pastā vošo, bet faktiski neesošo 1918. gadā dibināto Latvijas Republiku uz 1922. gada 
Satversmes pamatiem vai arī radīt kādu pavisam jaunu neatkarīgu valstisku veido-
jumu? Atbildi uz šo jautājumu nesniedza arī LTF otrā programma (1989). 

Parlamentārā ceļa īstenošanas sākumā – 1989. gada vasarā LTF vadītāji bija pārlie-
cināti, ka atjaunot Latvijas 20. un 30. gadu parlamentārās republikas statusu nav pietie-
kama pamata un “nacionālradikālismam nevajadzētu dominēt pār demokrātiskām 
prasībām”.84 “Konceptuālā ziņā runa ir tieši par neatkarīgas Latvijas valsts radīšanu un 
izveidošanu, nevis atjaunošanu tādā veidā, kādā tā eksistēja 20 gadus,” rakstīja Ivars 
Godmanis.85 Viņam pilnībā pievienojās J. Škapars un papildināja: “Tas ir paradoksāli, 

82 Aicinājums Latvijas PSR Augstākajai Padomei un Latvijas tautai. Pieņemts Latvijas visu līmeņu padomju 
deputātu sapulcē Rīgā “Daugavas” stadionā 1990. gada 21. aprīlī. Cīņa, Nr. 91, 1990, 24. apr., 1. lpp.

83 LTF vēlēšanu platforma Augstākās Padomes vēlēšanām 1990. gada 3. februārī. TFM, 1. f., 1. apr., 62. l., 
122. lp.; Atmoda, Nr. 6, 1990, 13. febr., 2. lpp.

84 Laķis P. Neatkarība – pašmērķis vai līdzeklis? Atmoda, Nr. 26, 1989, 23. jūn., 6. lpp.
85 Godmanis I. Par LTF Domes valdes 31. maija Aicinājumu. Atmoda, Nr. 31, 1989, 24. jūl., 2. lpp.
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bet Latvijas nākotni nāksies modelēt, bāzējoties uz 
esošo – deformēto Latviju.”86

Kad īsti notika LTF vadības viedokļu maiņa, nav zi-
nāms. Iespējams, pastiprinoties LR pilsoņu kustības ak-
tivitātēm, tas notika jau pirms Latvijas PSR AP vēlēša-
nām, bet, lai neatgrūstu daļu vēlētāju, LTF vadītāji 
uzskatīja par labāku to noklusēt. Katrā ziņā tūlīt pēc vē-
lēšanām sāktais darbs pie Neatkarības deklarācijas pro-
jekta visu laiku līdz pat deklarācijas pieņemšanai 
1990.  gada 4. maijā balstījās vienīgi uz kontinuitātes 
principiem, paredzot LR atjaunošanu uz 1922. gada LR 
Satversmes pamatiem. 

LR pilsoņu kustības vadītāji, turoties pie savas juri-
diski pamatotās, bet no reālpolitikas tālās platformas, 
sākotnēji aicināja boikotēt LTF izraudzīto parlamentāro 
neatkarības atgūšanas ceļu: “Pašreizējās LPSR AP vēlēša-
nas nav likumīgas un demokrātiskas, jo notiek okupāci-
jas armijas klātbūtnē, ar tās karavīru un okupētājas valsts 
pilsoņu piedalīšanos [..] Pasludināt LPSR AP vēlēšanas 
par likumīgām nozīmētu samierināties ar 1940. gada 
okupācijas sekām,” bija teikts LR Pilsoņu komitejas uz-
saukumā.87 Īsi pirms Latvijas PSR Augstākās padomes 
vēlēšanām LTF izdevās panākt, ka LR pilsoņu kustības 
aktīvisti atturējās no konfrontācijas neatkarības atgūša-
nas atšķirīgo pozīciju jautājumā. Vairākus LR pilsoņu 

komiteju locekļus LTF iekļāva savos vēlēšanu sarakstos, un viņi kandidēja uz Latvijas 
PSR AP deputātu mandātiem. 19 no ievēlētajiem Augstākajā padomē pēc tam kļuva arī 
par LR Pilsoņu kongresa delegātiem.

Latvijas PSR Augstākās padomes vēlēšanās 1990. gada 18. martā Latvijas Tautas 
fronte guva uzvaru, iegūstot gandrīz 2/3 visu deputātu mandātu. Tas ļāva konsekventi 
īstenot parlamentārās metodes galvenā mērķa sasniegšanai, pieņemot 1990. gada 
4. maija deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”.88

Atšķirībā no LR AP 4. maija Neatkarības deklarācijā izklāstītās Latvijas valsts at-
jaunošanas programmas LR Pilsoņu kongresa 1990. gada 30. aprīlī pieņemtajā lēmumā 
“Par likumīgas valsts varas atjaunošanu LR teritorijā” tādas nebija.89 LR Pilsoņu kon-
gress atzina, ka LR ir PSRS okupēta un anektēta valsts, kur faktiskā vara pieder PSRS 
un tās vietējām iestādēm. Tika arī konstatēts, ka Pilsoņu kongresa pārstāvji ir gatavi 
sākt sarunas ar Latvijas PSR iestādēm par LR neatkarības atjaunošanu uz LR tiesiskās 
pēctecības pamata, un atzīmēts, ka Pilsoņu kongress nepieciešamības gadījumā gatavs 

86 Škapars J. Latvijas suverenitāte un 31. maija Aicinājums. Padomju Jaunatne, Nr. 149, 1989, 4. aug., 3. lpp.
87 LR Pilsoņu komitejas uzsaukums LR pilsoņiem, visiem Latvijas iedzīvotājiem. Atmoda, Nr. 6, 1990, 13. febr., 

14. lpp. 
88 Ar 1990. gada 4. maija deklarāciju atjaunots Latvijas valsts oficiālais nosaukums Latvijas Republika.
89 4. maijs. Rakstu, atmiņu un dokumentu krājums par Neatkarības deklarāciju, 377. lpp. 

10. att. Vislatvijas tautas deputātu sapulce, 
kurā 8003 deputāti balsoja par Latvijas 
neatkarību. Rīga, 1990. gada 21. aprīlis. 
Viktora Ļisicina foto 
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11. att. LR Pilsoņu kongresa atklāšanas sesija. Rīga, 1990. gada 
30. aprīlis. Ulda Brieža foto

uzņemties likumdošanas un izpild-
varas funkcijas pārejas periodā. LR 
Pilsoņu kongress šādā veidā faktiski 
apliecināja, ka tam nav varas un līdz 
ar to – iespējas reāli ietekmēt LR at-
jaunošanu.

Lielākais trūkums, ko pieļāva 
pilsoņu kustība, bija neatkarības at-
gūšanas koncepcijas absolutizēšana 
un tās atrautība no reālās dzīves. LR 
Pilsoņu kongress nespēja piedāvāt 
saprātīgu mehānismu savas koncep-
cijas īstenošanai. Nedz Latvijā, nedz 
arī Igaunijā šī paša iemesla dēļ pil-
soņu kongresi nekļuva par nozīmīgu 
politisko spēku.90 Tomēr pilsoņu kustība un tās izveidotās institūcijas lielā mērā no-
drošināja un panāca, ka neatkarība gan Latvijā, gan Igaunijā tika atgūta, balstoties uz 
turpinātības doktrīnu. Lietuvā pilsoņu kustība neizveidojās, jo tur padomju varas 
gados nebija notikušas tik dramatiskas nacionālā sastāva izmaiņas. 

Latvijas Tautas fronte, balstoties uz pilsoņu kus tības juridiskajām nostādnēm, ne-
vairījās no līk ločiem un kompromisiem. LTF izvēlētā parlamentārā ceļa īstenošanā 
galvenā loma bija 1990. gada pavasarī ievēlētajai LR Augstākajai padomei un tās izvei-
dotajai valdībai. 

Pārejas periods uz pilnīgu valstisko neatkarību (1990. gada maijs –  
1991. gada augusts)

Jaunievēlētā LR Augstākā padome, kurā pārliecinošs vairākums bija LTF atbalstī-
tajiem deputātiem, jau savā pirmajā sesijā 1990. gada 4. maijā pieņēma deklarāciju “Par 
Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”.91 Savas valsts neatkarību jau 1990. gada 
11. martā bija deklarējusi jaunā Lietuvas PSR  Augstākā padome, un 1990.  gada 
30. martā Igaunijas PSR Augstākā padome pasludināja pārejas periodu Igaunijas Re-
publikas atjaunošanai (restitutio ad integrum). 

M. Gorbačovs 1990. gada 15. martā kļuva par pirmo un vienīgo PSRS prezidentu, 
vēlreiz uzsverot savu nelokāmību jautājumā par PSRS vienotības saglabāšanu.92 Mas-
kavā PSKP CK Politbirojā tika arī apspriesta militāra spēka lietošana pret Lietuvu, 

90 Misiunas R. J., Taagepera R. The Baltic States: Years of dependence, 1940–1990, p. 334.
91 Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, Nr. 20, 1990, 356. lpp.
92 Союз можно было сохранить. Белая книга: Документы и факты о политике М. С. Горбачева по 

реформированию и сохранению многонационального государства. Под ред. В. Т. Логинова. 2-е изд., 
перераб. и доп. Москва: АСТ, 2007, с. 140.
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taču M. Gorbačovs izlēma aprobežoties ar politis-
kiem līdzekļiem un ekonomiskām sankcijām.93 
Šādos apstākļos Latvijai kā pēdējai no Baltijas re-
publikām bija jāizšķiras par savas neatkarības at-
gūšanas ceļu.

LTF frakcijas deputātu vairākums Augstākajā 
padomē simpatizēja deklarācijas “maksimālajam” 
variantam, kas atšķirībā no “minimālā” paredzēja 
tūlītēju LR neatkarības atjaunošanu un bija tuvāks 
Lietuvā pieņemtajam lēmumam. “Minimālā” vari-
anta atbalstītāji savu pozīciju argumentēja ar jau tā 
saspringto konfrontāciju PSRS–Lie tuvas attiecībās 
pēc 1990. gada 11. marta. Nevarēja izslēgt, ka Mas-
kava pret Lietuvu vērsīsies ar militāru spēku. Dis-
kusiju rezultātā Neatkarības deklarācijas “maksi-
mālais” variants tika “mīkstināts” ar pārejas perioda 
ieviešanu. Pārejas periodā Sa tversmes darbība tika 
atjaunota tikai daļēji un bija noteikts, ka šajā laikā 
iespējams piemērot Latvijas PSR Konstitūciju un 
citus likumus, kas nav pretrunā ar 1922.  gada LR 
Satversmes 1., 2., 3. un 6.  pantu.94 Par augstāko 
valsts varas īstenotāju pārejas laikam tika atzīta LR 
Augstākā padome. Lai arī pārejas perioda pasludi-
nāšana dažkārt tikusi vērtēta kā politiska piekāpša-
nās Maskavai, tomēr praktiski tas bija vajadzīgs, lai 
atjaunotu Latvijas kā neatkarīgas valsts tautsaim-

niecību un atdalītos no PSRS ekonomiskā kompleksa, radītu demokrātisku sabiedrību 
un tai atbilstošu politisko un tiesību sistēmu. 

Pasludinot Latvijas neatkarības atjaunošanu, LR AP balstījās uz konstitucionālu 
doktrīnu, ko aizstāvēja arī LR Pilsoņu kongress. “Latvijas Republikas iekļaušana Pa-
domju Savienībā no starptautisko tiesību viedokļa nav spēkā,” secināts 4. maija de-
klarācijā. Deklarācija arī noteica, ka Latvijas attiecības ar PSRS veidojamas saskaņā 
ar joprojām spēkā esošo 1920. gada 11. augusta miera līgumu starp Latviju un Krie-
viju, kurā uz mūžīgiem laikiem atzīta Latvijas valsts neatkarība.

Pēc desmit dienām – 14. maijā M. Gorbačovs parakstīja dekrētu, atzīstot Latvi-
jas neatkarības deklarāciju par antikonstitucionālu un spēkā neesošu. Taču nekādi 
ietekmēšanas pasākumi pret Latviju vērsti netika. Iespējams, tāpēc, ka šajā laikā 
M. Gorbačova dienas kārtībā bija daudz svarīgāks jautājums – politiskā spēkošanās 
ar B. Jeļcinu, kurš maijā kļuva par KPFSR Augstākās padomes priekšsēdētāju un jau 
12. jūnijā panāca Krievijas Federācijas valstiskās suverenitātes pasludināšanu. 

93 Союз можно было сохранить. Белая книга: Документы и факты о политике М. С. Горбачева по 
реформированию и сохранению многонационального государства, c. 141–142. 

94 Šie Satversmes panti nosaka Latvijas konstitucionāli tiesisko pamatu un grozāmi tikai ar tautas nobalsošanu.

12. att. LR Augstākās padomes deputāta 
personālās balsošanas biļetens par vai pret 
deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanu”. 1990. gada 4. maijs 
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13. att. Brīdis pēc LR Augstākās padomes vakara sēdes, kurā 
pieņēma deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanu”. AP ēkas balkonā LR AP priekšsēdētājs 
A. Gorbunovs. Rīga, 1990. gada 4. maijs. Ulda Brieža foto 
(LVKFFDA, Nr. 130675N)

Latvijas Republikas Augstākās 
padomes deklarācijas pieņemšana 
par neatkarības atjaunošanu un pār-
ejas periodu noveda pie faktiskas 
divvaldības Latvijā. No vienas puses, 
LR AP ar tās izveidoto valdību, no 
otras puses, PSRS un tās varas insti-
tūcijas Latvijā. Tā kā PSRS neatzina 
Latvijas neatkarību, tās teritorijā tur-
pināja darboties Padomju Savienībai 
tieši pakļautās institūcijas un uzņē-
mumi: VDK, prokuratūra, dažādas 
milicijas struktūras un vienības, kara 
komisariāti, kā arī lielākie rūpniecī-
bas uzņēmumi. Latvijas PSR proku-
ratūra, piemēram, turpināja uzrau-
dzīt PSRS likumu ievērošanu un 
rosināt krimināllietas, bet kara ko-
mi sariāti organizēja Latvijas jau-
niešu iesaukumu padomju armijā.

Katrai pretvarai bija savs ideoloģiskais centrs (LTF vai LKP) un atbalstītāju loks, 
katrai – sava konstitūcija un likumi, uz kuriem tā balstījās un atsaucās. PSRS bija mili-
tārais spēks, finanšu un materiālu resursi. Turpretī LR AP un tās izveidotās valdības 
pusē bija sabiedrības vairākuma atbalsts, pārliecība un apņēmība atgūt neatkarību. Tai 
pakļāvās vietējās padomes, lielākā daļa uzņēmumu un vietējo iestāžu, tiesas un mili-
cija, kā arī alternatīvā prokuratūra, kura Latvijā darbojās paralēli PSRS prokuratūrai. 
LR AP un valdība spēja risināt vien kādu trešo daļu jautājumu, kas būtu jārisina un jā-
lemj neatkarīgas valsts valdībai.

Pārejas periods bija unikāls ar to, ka jaunievēlētajai LR AP un tās sastādītajai valdī-
bai sīvas politiskās cīņas apstākļos bija jāapliecina savas spējas īstenot grandiozus poli-
tiskos un sociāli ekonomiskos uzdevumus. Bija jāpanāk pilnīga brīvība no Padomju 
Savienības. Padomju Konstitūcijas normas un likumi noteica, ka tautas deputātu pie-
nākums ir panākt vēlētāju un sabiedrisko organizāciju norādījumu izpildīšanu. Kon-
sultatīvajā aptaujā 1991. gada 3. martā piedalījās 87,6% Latvijas iedzīvotāju, no tiem 
73,68% savas balsis atdeva par demokrātisku un valstiski neatkarīgu Latvijas Republi-
ku.95 Aptaujas rezultāti lielā mērā ietekmēja parlamentārā ceļa iecerēto mērķu sasnieg-
šanu un atņēma M. Gorbačovam cerības referendumā panākt, līdzīgi kā dažās citās 
padomju republikās, Latvijas palikšanu Padomju Savienībā. Arī Savienības līguma gala 
varianta izstrādāšanā kopš 1991. gada aprīļa vairs neaicināja piedalīties Baltijas valstu 
vadītājus.96

95 Par LR 1991. gada 3. marta iedzīvotāju aptaujas rezultātiem. Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Val-
dības Ziņotājs, Nr. 17/18, 1991, 128. punkts.  

96 Варенников В., Павлов В., Янаев Г. Крючков: КГБ накануне путча. Москва: Алгоритм, 2013, с. 17.
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Vecā, no totalitārisma mantotā politiskā sistēma bija 
pilnībā jānoārda, lai to aizstātu ar demokrātiskai sabied-
rībai atbilstīgu politisko un tiesību sistēmu. Pārejas pe-
rioda unikalitāte slēpjas apstāklī, ka līdz tam pasaulē ne-
bija līdzīgas pieredzes, kā demokrātiskā ceļā pāriet no 
totalitāra režīma uz demokrātisku un kā no sociālisma 
un plānveida ekonomikas atgriezties pie brīvā tirgus 
saimniecības.  

Latvijas neatkarības atgūšanas politiskās stratēģijas 
pamats pārejas periodā saglabājās nemainīgs: konsek-
venta nevardarbīgā pretošanās, izvairoties no konflik-
tiem un provokācijām, kas varētu novest pie vardarbības 
vai militāra spēka lietošanas. Apstākļos, kad Padomju 
Savienībai un vecās sistēmas aizstāvjiem piederēja iz-
teikts varas pārsvars gan militāra spēka, gan resursu 
ziņā, vienīgi nevardarbīgā pretošanās varēja kalpot neat-
karības atgūšanas mērķu sasniegšanai. Vēsturē nav 
daudz tādu gadījumu, kad parlamentam un valdībai jāri-
sina jautājumi tikai ar sarunām un pārliecināšanu. Pēc 
būtības LR AP atradās opozīcijā PSRS un tās institūci-
jām un arī darboties tai nācās ar opozīcijas metodēm.

Viens no politiskās stratēģijas stūrakmeņiem attiecī-
bās ar PSRS bija dialogs, sarunas un kompromisu māk-
sla. Lai arī Padomju Savienībai sarunas nebija izdevīgas, 
tomēr tā bija spiesta uzturēt dialogu ar Latviju kaut vai 

tāpēc, lai nomierinātu starptautisko sabiedrību.97 Latvijas neatkarība M. Gorbačova iz-
pratnē bija iespējama, tikai ievērojot PSRS Konstitūciju un 1990. gada 3. aprīlī steigšus 
pieņemto PSRS likumu, kas noteica kārtību, kādā savienotās republikas varētu izstāties 
no PSRS.98 Faktiski šim likumam bija jānodrošina, lai neviena republika nekad neiz-
stātos no Padomju Savienības. Kaut formālais dialogs pēc būtības bija lielvalsts mono-
logs, tomēr arī tas mazināja politisko spriedzi, jo M.Gorbačovam bija arī jārēķinās ar 
B. Jeļcina un demokrātiskās Krievijas skaidri pausto atbalstu Latvijas neatkarības 
ceļam. 

97 Padomju Savienība dialogā ar Latviju centās izvairīties no starptautiski pazīstamā jēdziena “sarunas”, bet 
konsekventi runāja par “konsultācijām”. Šajā sakarā PSKP Centrālajā komitejā tika pausts sašutums, ka pat 
centrālajā presē konsultācijas nosauktas par “sarunām”. Sk. A. Girenko 1991. gada 5. aprīļa oficiālo vēstuli 
M. Gorbačovam, kura pārsūtīta visiem PSKP CK un PSRS Drošības padomes locekļiem. Российский Госу-
дарственный архив новейшей истории (РГАНИ), ф. 89, перечень 28, док. № 33, лл. 1–3.

98 Par to jautājumu risināšanas kārtību, kuri saistīti ar savienotās republikas izstāšanos no PSRS (PSRS 
1990. gada 3. aprīļa likums). PSRS Tautas Deputātu Kongresa un PSRS Augstākās Padomes Ziņotājs, Nr. 15, 
1990, 252. punkts. Šis PSRS likums paredzēja par izstāšanos rīkot referendumu, kurā vismaz divām treš-
daļām savienotās republikas pilsoņu bija jānobalso par izstāšanos. Turklāt izstāšanās procesā bija noteikts 
līdz pieciem gadiem ilgs pārejas periods, kura laikā pēc vienas desmitās daļas pilsoņu pieprasījuma bija 
rīkojams atkārtots referendums.

14. att. KPSFR Augstākās padomes 
priekšsēdētājs Boriss Jeļcins uzrunā Latvijas 
Republikas Augstāko padomi. Rīga, 
1990. gada 1. augusts. Borisa Koļesņikova 
foto 
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Latvijas neatkarības atgūšana 
tautas apziņā vienmēr bija saistīju-
sies ar Rietumvalstu izšķirošo lomu 
šī jautājuma atrisināšanā. Cerības, 
ka pēc neatkarības pasludināšanas 
Rietumi steigsies starptautiski atzīt 
Latvijas neatkarību, neattaisnojās un 
radīja vilšanos. Tomēr ārpolitikas 
aktivitāšu rezultātā Rietumi arvien 
vairāk pievērsās Baltijas neatkarības 
jautājumam. Šos procesus veicināja 
latviešu trimdas organizāciju aktivi-
tātes ASV, Austrālijā, Lielbritānijā, 
Kanādā, Vācijā, Zviedrijā u.c. valstīs. 
Svarīgākais, ko panāca starptautiskā 
sabiedrība, bija Padomju Savienības 
atturēšana no totālas militāra spēka 
lietošanas Latvijā un pārējās Baltijas valstīs. Latvijai vienai pašai neizdotos izvairīties 
no Padomju Savienības militārajām sankcijām.99

Baltiešu brīvības ceļā paradoksālā kārtā lielāko atbalstu sniedza nevis Rietumi, bet 
sabiedrotie pašā Padomju Savienībā, kā to pamatoti uzsvēruši daži ārzemju pētnie-
ki.100 Sākotnēji M. Gorbačovs atbalstīja un aizstāvēja tautas frontes Baltijā, savukārt 
B. Jeļcins baltiešus kā sabiedrotos izmantoja Krievijas Federācijas suverenitātes iegū-
šanā.101 

Īpaši izceļama pašu Baltijas valstu vienotība neatkarības atgūšanā. Pārejas periodā 
turpinājās jau atmodas laikā aizsāktā “tautas diplomātija”, kas tika papildināta ar sadar-
bību valstiskajā līmenī. Sadarbības intensitāte pārejas periodā tuvojās maksimumam, 
lai arī tā varēja būt ciešāka ekonomikā un likumdošanā. Kopīgās akcijas pievērsa pa-
saules uzmanību Baltijas valstu neatkarības centieniem un palīdzēja panākt, lai starp-
tautiskā sabiedrība šo jautājumu vairs neuzskatītu tikai par Padomju Savienības iekšēju 
lietu. Viena no tādām akcijām pēc Baltijas valstu padomes ierosinājuma tika īstenota 
1990. gada 1. decembrī Viļņā, kad tur uz kopīgu plenārsēdi ieradās visu trīs Baltijas 
valstu parlamentu deputāti. Trīs valstu parlamentu pilna sastāva kopīga sēde, piedalo-
ties arī opozīcijai, visticamāk, ir vienīgais šāds gadījums pasaules vēsturē. Unikālā poli-
tiskā akcija tika īstenota, lai pievērstu pasaules uzmanību Baltijas valstu neatkarības 

 99 Analizējot asiņainos 1990. gada janvāra notikumus Baku (Azerbaidžāna), M. Gorbačovs secināja: “Vara nav 
spējīga iztikt bez spēka lietošanas ekstremālās situācijās.” Горбачев М. Жизнь и реформы, кн. 1, с. 520.

100 Beissinger M. R. The intersection of ethnic nationalism and people power tactics in the Baltic States. 1987–
91. Civil resistance & power politics: The experience of non-violent action from Gandhi to the present. Ed. by A. 
Roberts, T. Garton Ash. Oxford: Oxford University Press, 2012, pp. 245–246.

101 “Baltijas kārti” centās izspēlēt gan M. Grobačovs, gan B. Jeļcins savās politiskajās interesēs, bet tas drīzāk 
palīdzēja nekā traucēja Baltijas valstīm. Sk.: Hidden J., Salmon P. The Baltic nations and Europe: Estonia, 
Latvia and Lithuania in the twentieth century. Revised ed. London; New York: Longman, 1995, p. 181.

15. att. Baltijas valstu parlamentu kopīgajā sēdē. Viļņa, 1990. gada 
1. decembris. Raimunda Šuikas foto (Lietuvas Valsts arhīvs)
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jautājumam, atturētu PSRS no vardarbības lietošanas.102 Trīs Baltijas valstu vienotas 
prasības un saskaņota politika apgrūtināja M. Gorbačova centienus noturēt tās Pa-
domju Savienībā. 

Centieni atjaunot padomju režīma zaudētās pozīcijas

Neatkarības pretinieki nebūt nedomāja samierināties ar varas zaudēšanu un atjau-
notās valsts konsekventi īstenoto kursu uz pilnīgu neatkarību, atdaloties no Padomju 
Savienības. Jūtot Maskavas nepietiekami aktīvo pozīciju Baltijas republiku jautājumā, 
neatkarības pretinieki Latvijā sadarbībā ar ortodoksālajiem komunistiem Lietuvā un 
Igaunijā ņēma iniciatīvu savās rokās. Kopš 1990. gada septembra Latviju pārņēma ne-
skaitāmu vardarbības akciju un provokāciju lavīna. Tajās regulāri iesaistījās padomju 
karaspēka vienības un OMON.103 LKP CK sāka strādnieku vienību veidošanu rajonos 
un pilsētās, piešķirot tām alternatīvas varas struktūru pilnvaras. No tā gan praktiski 
nekas nesanāca, jo brīvprātīgo bija gaužām maz. Gada nogalē LKP CK vadībā izveidoja 
Vislatvijas sabiedrības glābšanas komiteju (VSGK), neslēpjot tās galveno mērķi – zau-
dētās varas atgūšanu. 

Svarīga loma šī mērķa sasniegšanā bija ierādīta PSRS prezidentam. Lai sagatavotu 
tam formālu pamatu, 1990. gada 6. decembrī LKP CK telpās tapa VSGK aicinājums 
PSRS prezidentam M. Gorbačovam, kurā izteikta un pamatota prasība ieviest prezi-
denta tiešo pārvaldi Latvijas Republikas teritorijā. Šādas pilnvaras PSRS prezidentam 
piešķīra 1990. gada 3. aprīlī pieņemtais PSRS likums “Par ārkārtējā stāvokļa tiesisko 
režīmu”. Tas paredzēja PSRS prezidenta tiesības ieviest prezidenta pārvaldi apvidos, 
kuros valsts varas un pārvaldes orgāni nenodrošina savu funkciju pienācīgu izpildi.

Ņemot vērā politiskās situācijas nopietnību, LTF izstrādāja un publiskoja plašu sa-
biedrības pilsoniskās pretošanās programmu, kas kļuva pazīstama kā aicinājums 
“x stundai”.104 Tas balstījās uz atziņu, ka neviena varas struktūra nespēj noturēt varu, ja 
to neatbalsta tauta. Dokumenti samērā detalizēti ieteica, kā rīkoties konkrētās situāci-
jās dažādām cilvēku grupām. “Un, cik man zināms, šādi precīzi norādījumi tautai ir 
unikāli, pasaulē iepriekš nekur nepieredzēti,” norāda Džīns Šārps.105 Šajā ziņā Latvijas 
pieredze ir pamācoša.

102 Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas Augstāko padomju kopīgās sēdes Viļņā 
1990. gada 1. decembrī aicinājums pasaules valstu parlamentiem. Latvijas Republikas Augstākās Padomes un 
Valdības Ziņotājs, Nr. 51, 1990, 810. punkts, 2491.–2492. lpp.

103 OMON – abreviatūra no krievu val. Отряд милиции особого назначения. Īpašo uzdevumu milicijas 
vienība, ko tautā sauca arī par “melnajām beretēm”. 1990.–1991. gadā OMON sistemātiski iesaistījās ban-
dītiskos uzbrukumos un vardarbīgās politiskās akcijās pret LR neatkarību, regulāri veica dažāda rakstura 
kriminālnoziegumus.

104 Latvijas Tautas frontes valdes paziņojums visiem Latvijas neatkarības atbalstītājiem. 1990. gada 11. decem-
bris. TFM, 1. f., 1. apr., 111. l., 13. lp.

105 Sharp G. Latvia’s struggle for independence in a world context. A theory of nonviolent opposition and inter-
national experience. The January barricades as a form of national resistance against a totalitarian regime and 
lessons that were learned: An international conference related to the 10th anniversary of the barricades in the 
Baltic states. Rīga: Fondation for the Support of Participants of the 1991 Barricades, 2001, p. 48. 
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Par nevardarbīgās pretoša-
nās kulmināciju pārejas pe-
riodā kļuva barikādes Rīgā 
1991. gada janvārī. Pēc PSRS 
militāristu bruņotajām akcijām 
Viļņā naktī uz 1991. gada 
13. janvāri, kuru mērķis bija at-
jaunot padomju režīmu un 
pārtraukt Lietuvas separātisko 
politiku, līdzīgs notikumu sce-
nārijs bija sagaidāms arī Lat-
vijā.106 Kaut arī bija svētdiena, 
13. janvārī Rīgā notika Latvijas 
Komunistiskās partijas 10. plē-
nums, kurā pieprasīja Augstā-
kās padomes atlaišanu un Lat-
vijas valdības demisiju, visas 
valsts varas nodošanu VSGK rokās. 

Pēc vardarbības Viļņā sākās barikāžu celtniecība Rīgā. 13. janvārī dienas laikā Rīgā 
ap svarīgākajām valsts un sabiedriskajām ēkām Latvijas neatkarības aizstāvji uzcēla 
barikādes, pieejas ēkām tika apjoztas ar lieljaudas tehniku vairākos lokos. 

Barikādes Rīgā un dažās citās vietās Latvijā nebija tikai aizsprostu, bluķu un 
 lauksaimniecības tehnikas kopums. Uz barikādēm stājās ļaudis no visas Latvijas. Viņi 
 ieradās ar autobusiem un mašīnām gan organizētās grupās, gan individuāli pa vienam 
vai veselām ģimenēm. Bija dienas un naktis, kad uz barikādēm vienlaikus atradās ap 
100 000 cilvēku. Šo darbu koordinēja Latvijas Tautas fronte, kā arī 13. janvārī izveido-
tais LR Augstākās padomes Aizsardzības štābs.

Barikādes kļuva par tautas vienotības un saliedētības apliecinājumu. Tā bija gata-
vība kailām rokām stāties pretī bruņumašīnām un tankiem, lai aizstāvētu brīvību un 
neatkarību. Lai arī padomju karaspēks šos objektus bija spējīgs ieņemt, taču tas prasītu 
lielāku upuru skaitu nekā Viļņā un izsauktu krasi negatīvu attieksmi pasaules sabied-
rībā – tas Padomju Savienībai draudētu ar smagām politiskām sekām un starptautis-
kām ekonomiskām sankcijām. Arī lielais ārzemju korespondentu skaits Rīgā šajā laikā 
bija Padomju Savienībai nepatīkams faktors, ar kuru bija jārēķinās. 

Barikādes kā īpaša nevardarbīgās pretošanās forma pievērsa visas pasaules uzma-
nību un lika arī M. Gorbačovam ne tikai pakļauties vienotas Padomju Savienības aiz-
stāvju nemitīgi augušajam spiedienam, bet arī rēķināties ar baltiešu un starptautiskās 
sabiedrības viedokli. 

M. Gorbačovs savos memuāros nenoliedz, ka “čekistu un karaspēka operācija” 
Viļņā tikusi plānota, bet tikai gadījumam, ja situācija tur iegūtu ārkārtēju raksturu un 
prasītu Savienības varu iejaukšanos. Vēl 12. janvārī Federācijas padome Maskavā esot 

106 Taylor B. D. The Soviet military and the disintegration of the USSR. Journal of Cold War Studies, Vol. 5, 
no. 1, Winter 2003, pp. 17–66. 

16. att. Barikādes. Rīga, 1991. gada janvāris. Jāņa Brenča foto
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lēmusi par politiska noregulējuma iespējamību. Vardarbīgās akcijas Viļņā bijušas vie-
tējā garnizona iniciatīva un mēģinājums arī prezidentu ievilkt šajā avantūrā.107 Izteikti 
arī pretēji apgalvojumi un minējumi, norādot uz M. Gorbačova atbildību un tiešu sais-
tību ar vardarbību Viļņā.108

Tomēr bez vardarbības Maskava neiztika arī Rīgā. Nedēļu pēc bruņotas akcijas 
Viļņā PSRS Iekšlietu ministrijai pakļautais OMON 20. janvārī bez jebkāda redzama 
 iemesla atklāja uguni pret Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas ēku, kas atradās ne-
tālu no barikādēm. Tas bija acīmredzams mēģinājums izprovocēt barikāžu aizstāvjus, 
lai radītu nekārtības un formālu pamatu PSRS prezidenta tiešās pārvaldes ieviešanai 
Latvijā. Šajā uzbrukumā nogalināja piecus cilvēkus un vairākus ievainoja, bet nekārtī-
bas izprovocēt neizdevās. M. Gorbačovam neradās pamats iejaukties, ko nevēlējās sa-
prast neatkarības pretinieki. “M. Gorbačovs mūs nodeva, Maskava mūs pameta,” – tā 
situāciju novērtēja viens no niknākajiem neatkarības pretiniekiem PSRS un LR AP de-
putāts Viktors Alksnis.109 

Pretēji jebkādai loģikai M. Gorbačova memuāros uzbrukums Iekšlietu ministrijai 
Rīgā 1991. gada 20. janvārī skaidrots kā radikāli noskaņoto vietējo separātistu provo-
kācija.110 Prokuratūras iestādes, kas šo lietu ilgstoši izmeklēja, tam nav radušas ne ma-
zāko apstiprinājumu.

Latvijas neatkarības atgūšanu pavisam negaidīti veicināja valsts apvērsuma mēģi-
nājums Padomju Savienībā. Naktī no 1991. gada 18. uz 19. augustu Maskavā varu sa-
grāba sazvērnieki, kuru vidū bija PSRS viceprezidents, premjerministrs, PSRS VDK 
priekšsēdētājs, aizsardzības ministrs un iekšlietu ministrs (bij. LKP CK pirmais sekre-
tārs B. Pugo). Viņi sevi nodēvēja par Valsts ārkārtējā stāvokļa komiteju (VĀSK) un at-
stādināja no amata M. Gorbačovu. Ar bruņota spēka palīdzību šī komiteja ieviesa ār-
kārtas stāvokli, tajā skaitā Latvijā un pārējās Baltijas valstīs. 

Augusta apvērsuma jeb puča galvenais iemesls bija Savienības līguma projekta gala 
variants, kas 1991. gada aprīlī–jūlijā bija tapis M. Gorbačova vadībā un ko pučisti no-
dēvēja par Padomju Savienības un sociālistiskās iekārtas likvidācijas līgumu.111 Līguma 
projekta parakstīšanai bija jāsākas 20. augustā. 

Latvijā par VĀSK rīkojuma īstenotāju bija iecelts Baltijas kara apgabala pavēlnieks 
ģenerālpulkvedis Fjodors Kuzmins, kurš sarunā ar LR AP priekšsēdētāju A. Gorbu-
novu bija brīdinājis, ka izmantos visu viņa rīcībā esošo militāro spēku, lai atjaunotu 
Latvijā PSRS Konstitūcijas darbību.112 LKP CK sasauktajā preses konferencē komparti-
jas pirmais sekretārs Alfrēds Rubiks brīdināja, ka jaunā struktūra apspiedīs jebkādu 
pretošanos, ja vajadzēšot – arī bruņotā ceļā. Notiekošo A. Rubiks nosauca par senu 
LKP sapni.113 

107 Горбачев М. Жизнь и реформы, кн. 2. Москва: Новости, 1995, с. 507–508. 
108 Швед В. Как развалить Россию? Литовский вариант. Москва: Алгоритм, 2012, с. 126.
109 Аргументы и факты, 1991, 21–28 янв.
110 Горбачев М. Жизнь и реформы, кн. 2, с. 510.
111 Варенников В., Павлов В., Янаев Г. Крючков: КГБ накануне путча, с. 19.
112 LR AP 3. sesijas 4. sēdes (1991. gada 19. augustā) stenogramma. Latvijas Vēstnesis: Dokumenti: Latvijas Re-

publikas Augstākās Padomes (1990–1993) stenogrammas. 157. burtn., 2005, 3923. lpp.
113 Punka I., Puriņš G. A. Rubiks: “Joki nebūs”. Diena, Nr. 158, 1991, 19. aug. (speciālizlaidums), 1. lpp. 
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Bailes no represijām daudzās PSRS republikās 
kavēja aktīvas pretdarbības uzsākšanu pret pučistiem. 
Latvija bija viena no pirmajām, kuras AP Prezidijs un 
Ministru padome jau 19. augusta rītā skaidri pazi-
ņoja, ka ārkārtējais stāvoklis nav nekas cits kā valsts 
apvērsums, bet VĀSK ir nelikumīgs veidojums, 
kuram nav nekādu pilnvaru Latvijā. Neatbilst patiesī-
bai dažu ārzemju pētnieku apgalvojumi, ka Latvija 
neaicināja iedzīvotājus pretoties pučistiem.114 Aug-
stākā padome aicināja iedzīvotājus nesadarboties ar 
pučistiem un nepieciešamības gadījumā iesaistīties 
nevardarbīgās pilsoniskās nepakļaušanās kampaņā. 
Latvijas Tautas fronte 19. augustā izcēlās ar pamatā 
jau iepriekšējā gada decembrī izstrādāto nevardarbī-
gās pretošanās programmu un konkrētām rekomen-
dācijām, kas bija izklāstītas LTF valdes paziņojumā 
visiem Latvijas neatkarības  atbalstītājiem.115 Solidari-
zējoties ar Krievijas demokrātiskajiem spēkiem, LR 
AP 20. augustā pieņēma lēmumu rīkot vispārēju po-
litisku streiku.

Bruņotas akcijas pučisti uzsāka Rīgā 19. augusta 
pievakarē. Ap pulksten 18.30 sākās uzbrukums 
 Latvijas Televīzijas centram, ko īstenoja OMON kopā 
ar padomju armijas vienībām, izmantojot bruņu-
mašīnas un kara helikopterus. Viņi atbruņoja TV 
apsardzi, piekāva un pazemoja darbiniekus, sabojāja 
un izlaupīja inventāru un aparatūru, pārtraucot TV raidīšanu. Līdzīgā veidā laikā no 
19. līdz 21. augustam tika ieņemtas un izdemolētas daudzas valsts un sabiedriskās or-
ganizācijas, kā arī atbruņota Latvijas valdības apsardze, pārtraukti radioraidījumi visā 
Latvijā. 

Apvērsums neizdevās, un M. Gorbačovs drīz vien atgriezās savā amatā. A. Rubiks 
tika arestēts un notiesāts Latvijā. Krimināllietu pret F. Kuzminu Krievijas ģenerāl-
prokuratūra izbeidza jau 1991. gada 28. novembrī nozieguma sastāva trūkuma dēļ.

Politiski tālredzīgākais lēmums un lielākais sasniegums Latvijā bija 1991. gada 
 augusta puča laikā pieņemtais konstitucionālais likums par Latvijas Republikas pilnīgu 
valstisko neatkarību, pārtraucot pārejas periodu. Likumdevējs to pamatoja juridiski, 
norādot, ka puča rezultātā ir beigušas pastāvēt PSRS konstitucionālās varas institūcijas 
un līdz ar to nav iespējams risināt neatkarības atjaunošanu sarunu ceļā ar PSRS.116 Tā 

114 Лозо И. Августовский путч 1991 года: Как это было. Москва: Росийская политическая энциклопедия, 
2014, с. 272. 

115 Latvijas Tautas frontes valdes paziņojums visiem Latvijas neatkarības atbalstītājiem. 1991. gada 19. augusts. 
TFM, 1. f., lieta “LTF koordinācijas centra pasākumi 1991”.

116 Latvijas Republikas 1991. gada 21. augusta Konstitucionālais likums “Par Latvijas Republikas valstisko sta-
tusu”. Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, Nr. 42, 1991, 446. punkts, 2048. lpp.

17. att. Augusta pučs Rīgā. Omonieši mēģina 
izjaukt barikādes pie Augstākās padomes. 
1991. gada 21. augusts. Andra Eglīša foto 
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bija labi pārdomāta neatkarības aizstāvju taktika: lai aizstāvētos, pāriet tiešā politiskā 
uzbrukumā. Tas arī bija Padomju Savienības gala sākums, ko Latvija bija netieši veici-
nājusi. 

Atjaunojusi pilnībā savu neatkarību, kura tika atzīta arī starptautiski, Latvijas valsts 
rūpējās par tās nostiprināšanu. Sakarā ar antikonstitucionālo darbību un dalību jan-
vāra un augusta valsts apvērsuma mēģinājumos tika aizliegta Latvijas Komunistiskās 
partijas, Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālās frontes un Vislatvijas sabiedrības 
glābšanas komitejas darbība. 24. augustā Augstākā padome pieņēma lēmumu par PSRS 
valsts drošības iestāžu darbības izbeigšanu Latvijas Republikā. Vienlaikus LR Augstākā 
padome pieprasīja PSRS bruņoto spēku pilnīgu izvešanu no Latvijas Republikas. 

Latvijas pilnīgu neatkarības atjaunošanu panāca pašas tautas nelokāmība un ne-
vardarbīgā pretestība, kā arī demokrātiskie spēki Krievijā, kas likvidēja antikonstitu-
cionālo sazvērestību Maskavā. Tāpat liela nozīme šajā procesā bija Latvijas un pārējo 
Baltijas valstu politiķiem, viņu konsekventajai un stingrajai rīcībai puča dienās un tūlīt 
pēc tam. 

Konstitucionālā likuma pieņemšana 21. augustā un pārejas perioda beigu pasludi-
nāšana tomēr faktiski vēl nenozīmēja 1918. gadā dibinātās Latvijas Republikas atjau-
nošanu pilnībā. Faktiski vēl netika atjaunota nedz Satversme pilnā apjomā, nedz ievē-
lēta Saeima, un darbu turpināja LR Augstākā padome. Tikai 1993. gada 5.–6. jūnijā 
ievēlēja LR Saeimu. Savā pirmajā sēdē 1993. gada 6. jūlijā tā paziņoja par LR Satver-
smes atjaunošanu pilnā apjomā un LR AP pilnvaru izbeigšanos. 7. jūlijā atbilstoši Sa-
tversmei LR Saeima ievēlēja Valsts prezidentu. Pēc garākām sarunām ar PSRS tiesisko 
turpinātājvalsti Krieviju tika arī panākts, ka 1994. gada augustā Latviju atstāja bijušās 
PSRS karaspēka pēdējās vienības. Latvijas neatkarības atgūšanas process bija no-
slēdzies. 

18. att. Islandes, Lietuvas, Latvijas un 
Igaunijas ārlietu ministri (no kreisās 
uz labo) paraksta deklarācijas par 
diplomātisko attiecību nodibināšanu. 
Reikjavika, 1991. gada 26. augusts (no 
Islandes Ārlietu ministrijas arhīva)
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Secinājumi

Latvijas, tāpat arī pārējo Baltijas valstu neatkarības atgūšana pēc piecdesmit gadu 
ilgušās okupācijas nevardarbīgā, miermīlīgā ceļā ir unikāls gadījums pasaules vēsturē. 
Šī pieredze ir īpaši aktuāla mūsdienu pasaulē, kur arvien biežāk vērojama neiecietība, 
vardarbība, terora akti un konfliktu risināšana bruņotā ceļā. 

Tautas atmodu Latvijā veicināja ekonomiskā un politiskā krīze Padomju Savienībā, 
bet to darīja iespējamu M. Gorbačova uzsāktā pārbūve un demokrātiskās reformas Pa-
domju Savienībā. Sākotnēji sabiedrība Latvijā mobilizējās demokrātiskiem pārveidoju-
miem, bet jau drīz vien neatkarības atgūšana no PSRS kļuva par galveno mērķi. 

Šī mērķa sasniegšana kļuva iespējama, Padomju Savienības un Austrumeiropas 
komunistisko režīmu sabrukuma un tā izraisīto ģeopolitisko pārmaiņu apstākļos. To 
nodrošināja Latvijas Tautas fronte, vienojot sabiedrības vairākumu un izvēloties tāl-
redzīgu stratēģiju – atgūt neatkarību, konsekventi īstenojot nevardarbīgu nemilitāru 
pretošanos padomju režīmam un iegūstot varu vēlēšanu ceļā. Lai arī izvēlētais parla-
mentārais ceļš bija riskants politisku kompromisu un juridisku līkloču ceļš, tas ļāva 
atgūt neatkarību un brīvību. Šī ceļa panākumus garantēja arī visu triju Baltijas valstu 
tautas kustību darbības vienotība, kas nekad vēsturē pirms tam un pēc tam nav bijusi 
tik cieša un saliedēta. Tāpat svarīga loma bija latviešu trimdas un Rietumvalstu sabied-
rības atbalstam.

Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanā vērā ņemamu ieguldījumu sniedza Krievi-
jas demokrātiskie spēki un to līderis B. Jeļcins, kuram Baltijas jautājums bija nozīmīgs 
faktors politiskajās cīņās ar M. Gorbačovu, lai panāktu Krievijas Federācijas suvere-
nitāti.

Latvijas neatkarības atgūšanā savu misiju veica 1990. gada 18. martā ievēlētā Aug-
stākā padome, kuras deputātu vairākums bija neatkarības atbalstītāji un LTF biedri. Tā 
ne tikai pasludināja neatkarības atjaunošanu uz kontinuitātes (nepārtrauktības) pama-
tiem, bet ieviesa Latvijā demokrātiju un sakārtoja tautsaimniecību, ka arī sagatavoja 
LR Satversmes pilnīgu atjaunošanu, kas notika 1993. gada jūlijā.  

Par autoru

Tālavs Jundzis (dz. 1951) – Dr. habil. sc. pol., Dr. iur., Latvijas Universitātes 
profesors, LZA ārlietu sekretārs, LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centra valdes 
priekšsēdētājs, Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas loceklis, Juridiskās ko-
ledžas direktors. LR AP deputāts (1990–1993) un tās Aizsardzības un iekšlietu 
komisijas priekšsēdētājs (1990–1991), LR AP Aizsardzības štāba priekšnieka 
vietnieks (1991. gada janvārī), vēlāk – atjaunotās LR pirmais aizsardzības mi-
nistrs (1991–1993). Vairāk nekā 200 zinātnisku rakstu un vairāku monogrāfiju 
autors vai līdzautors. Pēta starptautiskās un nacionālās drošības, tiesību vēstures 
problēmas. 
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Jānis Pleps

LATVIJAS VALSTS KONSTITUCIONĀLIE 
PAMATI

Autors rakstā sniedz Latvijas valsts konstitucionālo pamatu raksturojumu, analizējot 1922. gada 
15. februāra Latvijas Republikas Satversmi, Satversmes tiesas praksi un tiesību zinātnes atziņas. 
Latvijas Republikas konstitucionālo identitāti raksturo tautas suverenitātes princips, valsts suvereni-
tātes princips, demokrātijas princips, republikas princips, tiesiskas valsts princips, sociāli atbildīgas 
valsts princips un nacionālas valsts princips. Nozīmīgākie Latvijas Republikas konstitucionālās 
identitātes elementi ir Latvijas valsts un tās neatkarība, personas brīvība, latviešu valoda kā vienīgā 
valsts valoda un ģeopolitiska piederība Eiropas kultūrtelpai.
Satversme Latvijas Republiku paredz kā parlamentāru republiku ar tiešās demokrātijas elementiem. 
Saeimas dominējošo lomu konstitucionālajā sistēmā ierobežo tautas nobalsošanas un likumu iero-
sināšanas tiesības, kuras piešķirtas pilsoņu kopumam. Varas dalīšanas sistēmā būtiska loma ir Valsts 
prezidentam un Satversmes tiesai.

Atslēgvārdi: Satversme, Satversmes kodols, vispārējie tiesību principi, demokrātija, tiesiska valsts, 
sociāli atbildīga valsts, konstitucionālā iekārta, Satversmes tiesa, pamattiesības, kontinuitātes (ne-
pārtrauktības) doktrīna.

Ievads

Konstitūcijas tiek uzskatītas par likumu ar augstāko juridisko spēku attiecīgajā 
tiesiskajā sistēmā, kurā tiek regulēti valsts pārvaldīšanas jautājumi un personu attiecī-
bas ar valsti.1 Tomēr mūsdienās konstitūciju iedarbība uz tiesisko sistēmu ir būtiski 
paplašinājusies, tajā ietverot arvien vairāk politiskās filozofijas un attiecīgas konstitu-
cionālās iekārtas ideoloģijas elementu. Konstitūcija aptver ne tikai tiesību, bet arī vēs-
turiskos, politiskos, nacionālos, kultūras un citus ārpusjuridiskos faktorus, kas rak-
sturo attiecīgo valsti. Konstitūcija ietver arī konkrētus pirmskonstitucionālus un 
ārpuskonstitucionālus faktus, pieņēmumus, postulātus, tiesību un cita veida princi-
pus. Tas savukārt ļāvis atzīt, ka konstitūcijā ir “iekodētas” norādes uz valsts vēsturi, 

1 Grimm D. Types of Constitutions. The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law. M. Rosenfeld, 
A. Sajó (eds.). Oxford: Oxford University Press, 2012, p. 101.
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tradīcijām, valodu, valsts dibināšanas apstākļiem un valstiskuma attīstību, valsts 
 mērķiem.2 

Šāds konstitūcijas jēdziena paplašinājums atspoguļo konstitucionālās identitātes 
koncepciju.3 Konstitucionālā identitāte Eiropas integrācijas kontekstā kļuvusi par būtisku 
nacionālās valsts neatkarības garantiju. Eiropas integrācijas galējo robežu noteikšana 
nav tik daudz valsts suverenitātes, cik konstitucionālās identitātes jautājums. Piemēram, 
Vācijas Federatīvās Republikas konstitucionālās identitātes saglabāšana ir iespējama 
tiktāl, ciktāl Vācijas Federālā Konstitucionālā tiesa ir gatava pieļaut ciešāku Eiropas in-
tegrāciju.4 Līdzīgi arī daudzu citu Eiropas Savienības dalībvalstu konstitucionālās tiesas 
izmantojušas iespēju definēt konstitucionālās identitātes elementus jeb konstitucionālās 
pamatvērtības, lai iezīmētu nacionālā valstiskuma saglabāšanas un attīstības perspektīvu.

Konstitucionālās identitātes formulēšana padara konstitūciju par nacionālā val-
stiskuma simbolu. Konstitūcijas teksts un gars noteic nacionālā valstiskuma svarīgākos 
elementus, kuru saglabāšana un attīstība nodrošina nacionālās valsts pastāvēšanu. Tādā 
veidā izpaužas arī konstitūcijas simboliskā funkcija, proti, konstitūcija definē attiecīgo 
valsti kā politisku vienību, piešķir tai leģitimitāti un formulē valsts politikas mērķus. Kon-
stitūcija nodrošina attiecīgās konstitucionālās iekārtas radīšanu un uzturēšanu.5 Savukārt 
pilsoņiem tas izvirza uzticības pienākumu konstitūcijai (konstitucionālo patriotismu).6

Šā raksta mērķis ir raksturot Latvijas valstiskuma konstitucionālos pamatus, proti, 
Latvijas Republikas Satversmes7 (turpmāk – Satversme) analīzes ceļā noskaidrot Latvijas 
Republikas konstitucionālo identitāti. Lai sasniegtu raksta mērķi, autors secīgi aplūkos 
Satversmi kā Latvijas Republikas konstitūciju (pamatlikumu), konstitucionālās iekārtas 
pamatprincipus, personas pamattiesības un Satversmē paredzēto valsts varas sistēmu. 
Raksta mērķis nav detalizēta Satversmē noteikto cilvēka pamattiesību un Latvijas Re-
publikas valsts varas orgānu funkciju un to savstarpējās mijiedarbības analīze. Par šiem 
jautājumiem lasītājiem ir pieejami vairāki Latvijas juristu raksti par Satversmi, kas 
 tapuši gan starpkaru periodā,8 gan arī pēc Satversmes darbības  atjaunošanas pilnā 

2 Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisijas 2012. gada 17. septembra viedoklis “Par Latvijas valsts 
konstitucionālajiem pamatiem un neaizskaramo Satversmes kodolu”. Par Latvijas valsts konstitucionālajiem 
pamatiem un neaizskaramo Satversmes kodolu. Konstitucionālo tiesību komisijas viedoklis un materiāli. Rīga: 
Latvijas Vēstnesis, 2012, 56.–60. lpp.

3 Jacobsohn G. J. The formation of constitutional identities. Comparative Constitutional Law. T. Ginsburg, 
R. Dixon (eds.). Cheltenham and Northampton: Edward Elgar, 2011, pp. 129–142.

4 BVerfG, 2BvE 2/08. Pieejams: http://www.bverfg.de/entscheidungen/es20090630_2bve000208en.html (ska-
tīts 17.02.2016.).

5 Elkins Z., Ginsburg T., Melton J. The Endurance of National Constitutions. Cambridge, UK: Cambridge Uni-
versity Press, 2009, p. 38.

6 Habermas J. Citizenship and National Identity. – Habermas J. Between Facts and Norms: Contributions to a 
Discourse Theory of Law and Democracy. Cambridge, UK: Polity Press, 1997, pp. 499–500.

7 Latvijas Republikas Satversme. Valdības Vēstnesis, Nr. 141, 1922. Ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 
2016. gada 31. maijam. 

8 Laserson M. M. Die Verfassungsentwicklung Lettlands. Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart. Tü-
bingen: Mohr Siebeck, Bd. 11, 1922, S. 218–226; Laserson M. M. Die Verfassungsrecht Lettlands. Jahrbuch 
des öffentlichen Rechts der Gegenwart. Tübingen: Mohr Siebeck, Bd. 12, 1923/1924, S. 258–265; Schiemann P. 
Acht Jahre lettländische Verfassung. Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart. Tübingen: Mohr  Siebeck, 
Bd. 18, 1930, S. 261–273.
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 apjomā.9 Tāpat Latvijas Republikas konstitucionālo iekārtu savos rakstos analizējuši 
vairāki citvalstu zinātnieki.10

Raksts lielākoties balstīts uz konstitucionālo tiesību zinātnē formulētajām atziņām. 
Konstitucionālo tiesību zinātnē īpaši izceļami profesora Kārļa Dišlera starpkaru pe-
riodā veiktie zinātniskie pētījumi, kuri ir “Satversmē noteiktās valsts iekārtas vēsturis-
kās interpretācijas autoritatīvākais palīgavots”.11 Līdztekus tiesību zinātnes atziņām iz-
mantota Satversmes tiesas prakse, jo saskaņā ar Satversmes 85. pantu Satversmes tiesa 
sniedz juridiski saistošu Satversmes normu interpretāciju.

1. tabula
Satversme

Latviešu valodā juridiskajā terminoloģijā konstitūcija tiek apzīmēta ar speciāli šim nolūkam 
veidotu vārdu “satversme”.

Vārdu “satversme” konstitūcijas apzīmēšanai 1869. gadā ierosināja viens no latviešu nacionālās 
at modas līderiem – Kronvaldu Atis.

Vārds “satversme” veidots no verba “tvert”, jo “cilvēki tādēļ pieņēmuši likumus, “lai tiem būtu 
va jadzīgā laikā, kur patverties, lai tiem būtu tversmes””.12

Latviešu valodā lietotajā konstitūcijas apzīmējumā “satversme” semantiski ir ietvertas kon sti tu-
cionālisma idejas – valsts varas ierobežojumi un personas tiesību garantijas.13

Satversme kā konstitucionālās iekārtas pamats

Satversmes ģenēze
Latvijas konstitucionālās iekārtas pamatu veido 1922. gada 15. februārī pieņemtā 

Satversme. Satversme ir 1918. gada 18. novembrī proklamētās Latvijas Republikas 

  9 Balodis R. The Constitution of Latvia. Trier: Institut für Rechtspolitik an der Universität Trier, 2004; Balo-
dis R. Evolution of Constitutionality of the Republic of Latvia: from 1918–2006. Jahrbuch des öffentlichen 
Rechts der Gegenwart. [B.v.]: Mohr Siebeck, Neue Folge/Band 56, 2007; Iļjanova D. The Governmental 
System of the Republic of Latvia. Governmental Systems of Central and Eastern European States. N. Chro-
nowski, T. Drinóczi, T. Takács (eds.). Warszawa: Oficyna – Wolters Kluwer, 2011, pp. 367–429; Rezevska D. 
The Republic of Latvia. Constitutional Law of the EU Memberstates. 2nd revised ed. L. F. M. Besselink, 
P. P. T. Bovend’Eert, J. L. W. Broeksteeg, R. de Lange, W. Voermans (eds.). The Hague: Kluwer Law Interna-
tional, 2014, pp. 969–1022; Krūma K., Plepa D. Constitutional Law in Latvia. The Netherlands: Kluver Law 
International BV, 2016.

10 Cazejus A. La Constitution de la Lettonie: (Documents et commentaries). Toulouse: II. Faculte de droit, 1925; 
Taube C. Constitutionalism in Estonia, Latvia and Lithuania. A Study in Comparative Constitutional Law. 
Uppsala: Iustus Förlag AB, 2001; Трещетенкова Н. Ю. Конституция Латвии (Латвийской Республики) 
от 15 февраля 1922 года. Конституции государств Европы. T. 2. Москва: Норма, 2001; Žilys J. Latvijos 
Respublikos Konstitucija (Satversme). Konstitucinio reguliavimo įvairovė: kolektyvinė monografija. Vilnius: 
Mykolo Romerio universitetas, 2006, pp. 207–272.

11 Dravnieks A. Satversmē noteiktās valsts iekārtas vēsturiskās interpretācijas autoritatīvākais palīgavots. – 
 Dišlers K. Latvijas valsts varas orgāni un viņu funkcijas. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2004, XVII lpp.

12 Karulis K. Latviešu etimoloģijas vārdnīca. 2. sēj. Rīga: Avots, 1992, 159. lpp.
13 Kronvalds A. Kāds vārds par mūsu tēvu valodu. – Kronvalds A. Kopotie raksti. I. Rīga: Valters un Rapa, 1937, 

427. lpp.
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 vienīgā patstāvīgā konstitūcija, kuru izstrādāja speciāli šim nolūkam ievēlētā Latvijas 
Sa tversmes sapulce. 

Latvijas Republikas proklamēšanu 1918. gada 18. novembrī īstenoja Latvijas Tau-
tas padome, kuru izveidoja Latvijas politisko partiju pārstāvji.14 Tā kā Latvijas Tautas 
padome nebija demokrātiski leģitimēta vēlēšanās un Latvijas Republikas proklamē-
šanu uzņēmās pati pēc savas iniciatīvas, tā apzināti atstāja izlemšanu par jaunās valsts 
konstitucionālo iekārtu speciāli šim nolūkam izveidotam likumdevējam – Latvijas Sa-
tversmes sapulcei, kuru brīvās vēlēšanās ievēlētu visi Latvijas Republikas pilsoņi. Latvi-
jas Republikas augstākā tiesu instance – Latvijas Senāts – gan nav uzskatījis Latvijas 
Tautas padomes demokrātiskās leģitimācijas trūkumu par pietiekamu pamatu tam, lai 
apšaubītu Latvijas Republikas proklamēšanu: “Latvijas valsts proklamēšana no zināmas 
pilsoņu grupas uzskatāma kā pietiekošs pamats valsts nodibināšanai, un šim mērķim 
nebija vajadzīga Latvijas teritorijā dzīvojošās tautas nobalsošana (referendums). 
1918. g. 18. novembra proklamēšanas akts ir jāpieņem visām iestādēm, tai starpā arī 
tiesām, kā valststiesisks akts, kura likumību, pretēji sūdzētāja domām, ne tikai nav va-
jadzīgs motivēt, bet pat to nedrīkst darīt.”15

Latvijas Republikas proklamēšanas aktā īpaši tika paredzēts, ka jaunās valsts s a-
tversmi noteiks Satversmes sapulce, sasaukta uz vispārīgu, abu dzimumu, tiešu, vienlī-
dzīgu, aizklātu un proporcionālu vēlēšanu tiesību pamata.16 Latvijas Tautas padome 
proklamēšanas aktā deklarēja, ka jaunā Latvijas valsts ir apvienota etnogrāfiskās robe-
žās (Kurzeme, Vidzeme un Latgale) un tiks veidota kā patstāvīga, neatkarīga, demo-
krātiski republikāniska valsts.17 Latvijas Republikas proklamēšanas aktā īpaši nozī-
mīga bija visu latviešu apdzīvoto vēsturiski etnogrāfisko apgabalu apvienošana vienotā 
valstī, Kurzemei, Zemgalei un Vidzemei pievienojot Latgali, kas ilgstoši bija attīstīju-
sies nošķirti no pārējās Latvijas.

Līdz Latvijas Satversmes sapulces sanākšanai Latvijas konstitucionālo iekārtu no-
teica pirmā pagaidu konstitūcija – 1918. gada 17. novembrī pieņemtā Latvijas Tautas 
padomes politiskā platforma.18 Kā interesants vērtējams apstāklis, ka politiskajā plat-
formā tika apvienots jaunās valsts pagaidu konstitucionālais regulējums ar pagaidu 
valdības darbības programmas svarīgākajiem punktiem.19 Politiskās platformas II no-
daļā tika sniegts jaundibinātās valsts raksturojums, nosakot, ka tā ir “republika uz 

14 Latvijas valsts pasludināšana 18. novembrī 1918. g. Rakstu vainags Haralda Jēgera sakopots. Rīga: Astra, 
1918.

15 Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta 1924. gada 29. aprīļa spriedums Nr. 201. Latvijas Senāta 
Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēžu pilnīgs kopojums ar likumu un priekšmetu alfabētiskiem 
rādītājiem. Sast. F. Kamradziuss. Rīga: autora izdevums, 1928, 68. lpp.

16 Latvijas pilsoņiem! Latvijas Pagaidu valdības likumu un rīkojumu krājums. [Rīga]: Valsts kanceleja, 1919, 
1. burtn., 1. lpp.

17 Turpat.
18 Latvijas Tautas padomes politiskā platforma. Latvijas Pagaidu valdības likumu un rīkojumu krājums, 

2.–3. lpp.
19 Balodis R. Evolution and Transformation of Constitutional Law of the Republic of Latvia at the Turn of the 

20th and 21st Centuries. Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20.–21. gadsimta mijā. Harmonization 
of the Law in the Baltic Sea Region in the Turn of the 20th and 21st Centuries. Rīga: Latvijas Universitātes 
Juridiskā fakultāte, 2006, p. 458.
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 demokrātiskiem pamatiem” un “apvienota, 
patstāvīga un neatkarīga Latvija Tautu Sa-
vienībā”. Attiecībā uz konstitucionālo iekārtu 
platformas III nodaļā tika paredzēts, ka su-
verēnā vara līdz Satversmes sapulces sanāk-
šanai pieder Latvijas Tautas padomei, savu-
kārt izpildu vara pieder Pagaidu valdībai, 
kuru ieceļ Latvijas Tautas padome. Politis-
kajā platformā tika ietvertas arī plašas ma-
zākumtautību tiesību un pilsonisko brīvību 
garantijas.20

Latvijas Tautas padomes un Pagaidu 
valdības darbība notika Brīvības cīņu ap-
stākļos, kad jaundibinātajai valstij bija jāpie-
rāda savas tiesības uz pastāvēšanu. Tomēr 
Latvijas Tautas padome aizveda valsti līdz 
Latvijas Satversmes sapulces vēlēšanām, kas 
notika 1920. gada 17. un 18. aprīlī.21 Latvijas 
Satversmes sapulces vēlēšanās latviešu nā-
cija tiesiski īstenoja savas neatņemamās 
pašnoteikšanās tiesības. Latvijas Satversmes 
sapulce sanāca uz pirmo sēdi 1920. gada 
1.  maijā ar uzdevumu izstrādāt un izdot 
valsts pamata un agrārās reformas likumus.

Latvijas Satversmes sapulce 1920. gada 
27. maijā pieņēma Deklarāciju par Latvijas 
valsti, kurā atkārtoti apliecināja, ka “Latvija 
ir patstāvīga un neatkarīga republika ar de-

mokrātisku valsts iekārtu” un “Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai”.22 
Deklarāciju par Latvijas valsti bija nepieciešams pieņemt, jo Latvijas Tautas padome 
nebija vēlēta institūcija un tās pretinieki apšaubīja Latvijas Tautas padomes tiesības 
proklamēt neatkarīgu valsti.23

Tā kā Satversmes izstrādāšana prasīja laiku, Latvijas Satversmes sapulce 1920. gada 
1. jūnijā pieņēma jaunu pagaidu konstitūciju – Latvijas valsts iekārtas pagaidu notei-
kumus.24 Šajā aktā tika paredzēta kompetenču sadale starp Latvijas Satversmes sapulci 

20 Bite E. Latvijas pagaidu konstitūcija. Jaunā Latvija, 1920; Dišlers K. Ievads Latvijas valststiesību zinātnē. Rīga: 
A. Gulbis, 1930, 70.–72. lpp.

21 Latvijas Satversmes sapulces vēlēšanu rezultāti. Résultats des élections pour la Constituante en Latvia. Rīga: 
Valsts statistiskā pārvalde, 1920. Pieejams: https://www.cvk.lv/pub/upload_file/vesture/Satversmes_Sapulce.
pdf (skatīts 28.01.2017.).

22 Deklarācija par Latvijas valsti. Likumu un valdības rīkojumu krājums. [Rīga: Tieslietu ministrijas kodifikāci-
jas nodaļa], 1920, 4. burtn., 1. lpp.

23 Latvijas Satversmes sapulces I sesijas 5. sēdes 1920. gada 27. maijā stenogramma. Latvijas Satversmes sapul-
ces stenogrammas. Rīga: Satversmes sapulces izdevums, 1920, 1. burtn., 27. lpp.

24 Latvijas valsts iekārtas pagaidu noteikumi. Likumu un valdības rīkojumu krājums, 1.–2. lpp.

1. att. Uzsaukums “Latvijas pilsoņiem!” – Latvijas 
Republikas 1918. gada 18. novembra proklamēšanas 
akts (Latvijas valsts pasludināšana 18. novembrī 1918. g. 
Rakstu vainags Haralda Jēgera sakopots. Rīga: Astra, 
1918, 4. lpp.)



89

un Ministru kabinetu, tā balstījās uz parlamentārisma principiem. Satversmes sapulce 
izšķīrās pagaidu konstitūcijā neveidot atsevišķu valsts galvas amatu, tā funkcijas uzti-
cot Satversmes sapulces prezidentam. Pagaidu noteikumos tika ietvertas arī nozīmīgā-
kās pilsonisko un politisko tiesību garantijas – personas un dzīvokļa neaizskaramība, 
preses, vārda, apziņas, streika, sapulču un biedrošanās brīvības, korespondences neaiz-
skaramība.25

Satversmes projekta izstrādāšanai Latvijas Satversmes sapulce izveidoja atsevišķu 
komisiju – Satversmes komisiju, kurā Latvijas Satversmes sapulces laikā darbojās vai-
rāk nekā 25 locekļi. Satversmes komisijā lielākoties tika iekļauti Latvijas Satversmes 
sapulcē pārstāvēto politisko partiju vadošie deputāti.26 Viens no Satversmes komisijas 
locekļiem, Fēlikss Cielēns, savos memuāros pēcāk rakstījis: “Latvijas Satversme ir ko-
lektīvs darinājums, kur galveno darbu gan veikuši M. Skujenieks un es, tomēr pantu 
formulējumos aktīvi līdzdarbojušies F. Menders, A. Bergs un zināmā mērā arī A. Pet-
revics, J. Purgals un A. Sīmanis.”27 Memuāros minētie Satversmes komisijas locekļi lie-
lākoties bija ieguvuši juridisko izglītību, un tiem bija vērā ņemama politiskā un prak-
tiskā pieredze Latvijas Republikas izveidošanā.

Atbilstoši Satversmes komisijas iecerei Satversmei vajadzēja sastāvēt no divām 
daļām, kas noteiktu valsts varas organizāciju un pamattiesības. Vislielākās domstarpī-
bas Satversmes projekta izstrādāšanā saistījās ar Valsts prezidenta kā atsevišķa valsts 
galvas institūtu – gan par tā nepieciešamību, gan Valsts prezidenta ievēlēšanas kārtību 
un pilnvarām. Pilsoniskās partijas Latvijas Satversmes sapulcē iestājās par tautas vēlētu 
Valsts prezidentu, savukārt sociāldemokrāti Valsts prezidenta amatā saskatīja demo-
krātiskai republikai nevajadzīgu monarhijas idejas turpinājumu un riskus konstitu-
cionālajai iekārtai. Pēc viņu ieskata, valsts galvas funkcijas varētu izpildīt Saeimas 
priekšsēdētājs. Diskusiju rezultātā Latvijas Satversmes sapulce izšķīrās par labu Saei-
mas vēlētam Valsts prezidentam ar ceremoniālām un reprezentatīvām funkcijām.28 
Tāpat diskusijas prasīja tautas nobalsošanas un likumu ierosināšanas institūti, Minis-
tru kabineta tiesības izsludināt izņēmuma stāvokli, prasība par pašpārvaldi Latgalei un 
atsevišķi pamattiesību formulējumi.29

Satversmes I daļu izdevās pieņemt 1922. gada 15. februārī. Savukārt Satversmes 
II daļai “Pamatnoteikumi par pilsoņu tiesībām un pienākumiem” 1922. gada 5. aprīlī 
pietrūka balsu, un tā tika noraidīta. Satversmes II daļas likteni izšķīra Satversmes 

25 Dišlers K. Latvijas pagaidu konstitūcija. Vispārīgas piezīmes. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, Nr. 2/3, 1920, 
49.–56. lpp.; Lazdiņš J. Rechtspolitische Besonderheiten bei der Entstehung des lettischen Staates und seiner 
Verfassung. Law. Journal of University of Latvia, No. 7, 2014, pp. 11–12. Pieejams: http://www.lu.lv/filead-
min/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Juristu-zurn_7.pdf (skatīts 28.01.2017.).

26 Par satversmes izstrādātājiem plašāk sk.: Gerts O. Par Latvijas Republikas Satversmes tēviem, pamatu licē-
jiem. Latvijas Republikas Satversme. R. Apsītis, J. Pleps (zin. red.). Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2012, 55.–68. lpp.

27 Cielēns F. Laikmetu maiņā. Atmiņas un atziņas. 3. grāmata. Stokholma: Memento, 1998, 111. lpp.
28 Lazdiņš J. Rechtspolitische Besonderheiten bei der Entstehung des lettischen Staates und seiner Verfassung, 

pp. 13–15. 
29 Blūzma V. Rietumu konstitucionālo tiesību kultūras ietekme uz Latvijas Republikas Satversmes tapšanu 

(1920–1922). Latvijas valstiskumam – 90. Latvijas valsts neatkarība: ideja un realizācija. Rīga: Latvijas vēstu-
res institūta apgāds, 2010, 138.–151. lpp.
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 sapulces vairākuma lēmums neatbalstīt atsevišķu Latgales 
pašpārvaldi un streiku kā politiskās cīņas līdzekli.30 Latvi-
jas Satversmes sapulce nemēģināja atkārtoti lemt par Sa-
tversmes II daļas pieņemšanu, izsludinot Satversmes tek-
stu bez pamattiesību daļas.31 

Satversme stājās spēkā 1922. gada 7. novembrī, kad 
uz pirmo sēdi sanāca arī jaunievēlētais Satversmē pare-
dzētais parlaments – Saeima.32 Tomēr jau ar pirmajām 
spēkā esamības dienām iezīmējās centieni pārskatīt Sa-
tversmi. Popularitāti ieguva apgalvojumi, ka Satversme 
un parlamentārisms nav piemērots jaunajai valstij un ne-
pieciešama konstitucionālā reforma, kas ieviestu plašām 
pilnvarām apveltītu valsts galvu. Tāpat Latviju ietekmēja 
tālaika tendences Eiropā, kad daudzās valstīs demokrātis-
kās iekārtas tika aizstātas ar autoritāriem režīmiem. Kon-
stitucionālo reformu aizsegā 1934. gada 15. maijā Minis-
tru prezidents Kārlis Ulmanis izdarīja valsts apvērsumu, 
likvidējot parlamentā ro iekārtu un demokrātiju.33

K. Ulmanis pēc apvērsuma bija solījis jaunas konsti-
tūcijas pieņemšanu.34 Tomēr Satversmes reforma netika 
veikta, Latvijai pārveidojoties par autoritāru valsti. Savu-
kārt autoritāro valstiskumu pārtrauca Latvijas Republikas 
okupācija un prettiesiskā pievienošana PSRS, pārkāpjot 
fundamentālās nacionālo tiesību normas un starptautisko 
tiesību normas. Kā secinājusi Satversmes tiesa, “PSRS 
1940. gadā veica agresiju pret Latvijas Republiku (un tai 
sekojošu prettiesisku Latvijas Republikas okupāciju), 

prettiesiski iejaucās Latvijas Republikas iekšējās lietās, kā arī prettiesiski anektēja Lat-
vijas Republiku”.35

30 Kučs A. Protection of Fundamental Rights in the Constitution of the Republic of Latvia during the Inter-
war period and after the Restoration of Independance. Law. Journal of University of Latvia, No. 7, 2014, 
pp.  55–58. Pieejams: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Juristu-zurn_7.pdf 
(skatīts 28.01.2017.).

31 Šilde Ā. Latvijas vēsture. 1914–1940. Stokholma: Daugava, 1976, 352.–364. lpp.; Balodis R., Lazdiņš J. Sa-
tversmes vēsturiskā attīstība. Latvijas Republikas Satversmes komentāri. Ievads. I nodaļa. Vispārējie notei-
kumi. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2014, 57.–66. lpp. 

32 Likums par Latvijas Republikas Satversmes spēkā stāšanos un ievešanu. Likumu un valdības rīkojumu krā-
jums. [Rīga: Tieslietu ministrijas kodifikācijas nodaļa], 1922, 12. burtn., 252. lpp.

33 Balodis R. Evolution and Transformation of Constitutional Law of the Republic of Latvia at the Turn of the 
20th and 21st Centuries, pp. 459–462.

34 Valdības deklarācija. Likumu un Ministru kabineta noteikumu krājums. Rīga: Tieslietu ministrijas Kodifikā-
cijas departaments, 1934, 6. burtn., 150. lpp.

35 Satversmes tiesas 2007. gada 29. novembra spriedums lietā Nr. 2007-10-0102. Latvijas Republikas Satversmes 
tiesas spriedumi 2007. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2009, 167. lpp. Sprieduma 29.2. punkts. 

2. att. Sējuma vāks no “Likumu un 
valdības rīkojumu krājuma”, kurā 
publicēta Latvijas Republikas Satversme 
un ar to saistītie likumi (Likumu un 
valdības un rīkojumu krājums. [Rīga: 
Tieslietu ministrijas kodifikācijas nodaļa], 
1922, 12. burtn.)
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2. tabula
Latvijas Republikas konstitucionālais regulējums

Konstitucionālā iekārta Laika posms Nozīmīgākie konstitucionālie akti, 
kas regulē konstitucionālo iekārtu

Pirmā pagaidu konstitūcija 17.11.1918.–
01.05.1920.

Latvijas Tautas padomes politiskā 
platforma (17.11.1918.); 

Latvijas Republikas proklamēšanas 
akts (18.11.1918.)

Otrā pagaidu konstitūcija 01.05.1920.–
07.11.1922.

Deklarācija par Latvijas valsti 
(27.05.1920.);

Latvijas valsts iekārtas pagaidu 
noteikumi (01.06.1920.)

Patstāvīgā konstitūcija 07.11.1922.–
16.05.1934.

Latvijas Republikas Satversme 
(15.02.1922.)

Autoritārā valsts 16.05.1934.–
17.06.1940.

Valdības deklarācija (18.05.1934.)

Okupācijas periods 
(pamatojoties uz Latvijas 
Republikas kontinuitātes 
doktrīnu, Latvijas Republika 
de iure turpina pastāvēt visu 
okupācijas laiku)

17.06.1940.–
04.05.1990.

Latvijas Republikas Satversme 
(15.02.1922.)

Pārejas periods uz pilnīgu 
neatkarības atgūšanu

04.05.1990.–
21.08.1991.

Deklarācija “Par Latvijas Republikas 
neatkarības atjaunošanu” (04.05.1990.);

Latvijas Republikas Satversmes 1., 2., 3. 
un 6. pants (15.02.1922.);

Latvijas PSR Konstitūcija (18.04.1978.), 
ciktāl tā nav pretrunā ar deklarāciju un 
Latvijas Republikas Satversmes 1., 2., 3. 
un 6. pantu

Konstitucionālās iekārtas 
atjaunošana

21.08.1991.–
06.07.1993.

Deklarācija “Par Latvijas Republikas 
neatkarības atjaunošanu” (04.05.1990.);

Konstitucionālais likums “Par 
Latvijas Republikas valstisko statusu” 
(21.08.1991.);

Latvijas Republikas Satversme 
(15.02.1922.)

Patstāvīgā konstitūcija Kopš 06.07.1993. Latvijas Republikas Satversme 
(15.02.1922.)
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Balstoties uz Latvijas Republikas nepārtrauktības (kontinuitātes) doktrīnu, Aug-
stākā padome ar 1990. gada 4. maija deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanu”36 atjaunoja Satversmes darbību visā Latvijas teritorijā. Tomēr tajā laikā 
valdīja uzskats, ka Latvijai nepieciešama jauna konstitūcija un 1922. gada Satversme 
ir novecojusi. Tādēļ Augstākā padome apturēja Satversmes darbību, izņemot tās 1., 2., 
3.  un 6. pantu, un formulēja uzdevumu veidot darba grupu jaunas konstitūcijas 
 redakcijas izstrādāšanai. Tāpat deklarācijas 5. un 9. punkts paredzēja pārejas periodu 
Latvijas Republikas valsts varas de facto atjaunošanai un Latvijas Republikas valstis-
kās neatkarības atjaunošanu sarunu ceļā ar PSRS.37 Pēc deklarācijas “Par Latvijas Re-
publikas neatkarības atjaunošanu” spēkā stāšanās Latvijas Republikas konstitucio nālo 
regulējumu pārejas periodā veidoja vairāki akti, proti, pati deklarācija “Par Latvijas 
Republikas neatkarības atjaunošanu”, Satversmes 1., 2., 3. un 6. pants, kā arī Latvi-
jas PSR 1978. gada konstitūcija,38 ciktāl tā nebija pretrunā ar Satversmes 1., 2., 3. un 
6.  pantu.39 

Laika gaitā tomēr arvien vairāk politiski un juridiski nostiprinājās pārliecība, ka 
Satversme atbilst konstitucionālajiem standartiem un jaunas konstitūcijas izstrādāšana 
nav nepieciešama.40 1991. gada 21. augusta konstitucionālā likuma “Par Latvijas Re-
publikas valstisko statusu” 1. pants paredzēja tūlītēju Latvijas Republikas valstiskās ne-
atkarības atjaunošanu, kā arī to, ka Latvijas Republikas valstisko statusu nosaka 
1922. gada Satversme.41 Saskaņā ar konstitucionālā likuma 3. pantu savu spēku zaudēja 
arī tās Latvijas PSR 1978. gada Konstitūcijas normas, kuras nebija pretrunā ar Satver-
smes 1., 2., 3. un 6. pantu. Līdz ar to pēc 1991. gada 21. augusta Latvijas Republikas 
konstitucionālo regulējumu veidoja deklarācija “Par Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanu”, konstitucionālais likums “Par Latvijas Republikas valstisko statusu” un 
Satversme.42 Savukārt 1993. gada 6. jūlijā sanākusī 5. Saeima savu darbu sāka, pieņe-
mot paziņojumu par Satversmes stāšanos spēkā pilnā apjomā.43

Pēc Satversmes spēkā stāšanās pilnā apjomā tajā jau vairākkārt izdarīti grozījumi, 
veicot arī gana būtiskus konstitucionālās iekārtas pilnveidojumus. Ne visi Satversmes 

grozījumi gan vērtējami kā konstitucionālās iekārtas kvalitatīvs pilnveidojums. Atse-
višķi grozījumi ir bijuši sasteigti un nepārdomāti, kā arī populistiski. 

36 Par Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanu: Augstākās Padomes deklarācija (04.05.1990.). Latvijas 
Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, Nr. 20, 1990.

37 Turpat.
38 Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Konstitūcija (Pamatlikums). Rīga: Liesma, 1978.
39 Jelāgins J. Latvijas rakstītā konstitūcija. Latvijas Vēstnesis, Nr. 119, 1997, 3. lpp.
40 Deksnis E. B., Jundzis T. Restoration of Sovereignty and Independence of the Republic of Latvia. 1986–1994. 

Rīga: Latvian Academy of Science, Baltic Centre for Strategic Studies, 2015, pp. 151–152. 
41 Par Latvijas Republikas valstisko statusu. Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 

Nr. 42, 1991, 2048. lpp.
42 Jelāgins J. Latvijas rakstītā konstitūcija.
43 Latvijas Republikas 5. Saeimas pirmās sēdes 1993. gada 6. jūlijā stenogramma. Pieejams: http://saeima.lv/

steno/st_93/060793.html (skatīts 28.01.2017.).
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3. tabula 
Satversmes grozījumu raksturojums

Satversmes grozījumi Grozījumu apjoms Grozījumu būtība

1933. gada 21. marta 
likums

Grozīti 74. un 79. pants Noteikts nepieciešamais kvorums un 
balsu vairākums tautas nobalsošanām, 
kas tiek rīkotas Satversmes 72. un 
78. panta kārtībā

1994. gada 27. janvāra 
likums

Grozīts 8. pants No 21 gada līdz 18 gadiem samazināts 
vecuma cenzs, no kura pilsonis var vēlēt 
Saeimu

1996. gada 5. jūnija 
likums

Grozīts 85. pants No Satversmes izslēgtas zvērināto tiesas; 
paredzēts, ka Latvijā pastāv Satversmes 
tiesa

1997. gada 4. decembra 
likums

Grozīti 10., 11., 13., 30., 35., 
37., 39., 45., 81. un 84. pants

Pagarināts Saeimas un Valsts prezidenta 
pilnvaru termiņš; precizēts deputātu 
imunitātes apjoms, prasības Valsts 
prezidenta amata kandidātiem un 
tiesnešu atbrīvošanas no amata 
nosacījumi; noteikts, ka Saeimas 
vēlēšanas notiek tikai vienu dienu

1998. gada 15. oktobra 
likums

Grozīti 4., 77. un 82. pants, 
Satversme papildināta ar 
8. nodaļu (89.–116. pants)

Satversmē ietverts izvērsts pamattiesību 
katalogs; latviešu valoda noteikta kā 
valsts valoda; precizēta konstitucionālo 
pamatprincipu grozīšanas kārtība; 
Satversmē ietverti vietējo pašvaldību 
vēlēšanu principi

2002. gada 30. aprīļa 
likums

Grozīti 18., 21., 101. un 
104. pants

Ieviests deputāta svinīgais solījums; 
latviešu valoda noteikta kā Saeimas un 
pašvaldību darba valoda

2003. gada 8. maija 
likums

Grozīti 68. un 79. pants Ieviesta procedūra, kādā Saeima 
var deleģēt valsts kompetenci 
starptautiskajām institūcijām; paredzēta 
kārtība, kādā tiek izlemti jautājumi, 
kas saistīti ar Latvijas dalību Eiropas 
Savienībā

2004. gada 
23. septembra likums

Grozīti 69., 71., 72., 98. un 
101. pants

Pagarināts Valsts prezidenta veto tiesību 
un likuma publicēšanas apturēšanas 
tiesību izmantošanas termiņš; paredzētas 
Eiropas Savienības pilsoņu tiesības 
piedalīties pašvaldību vēlēšanās; 
precizēta kārtība, kādā notiek Latvijas 
pilsoņu izdošana ārvalstīm 

2005. gada 
15. decembra likums

Grozīts 110. pants Definēta laulība kā savienība starp vīrieti 
un sievieti
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Satversmes grozījumi Grozījumu apjoms Grozījumu būtība

2007. gada 3. maija 
likums

Grozīts 40. pants, izslēgts 
81. pants

Precizēts Valsts prezidenta svinīgā 
solījuma došanas termiņš; izslēgts 
Satversmes 81. pants, kas piešķīra 
Ministru kabinetam tiesības izdot 
noteikumus ar likuma spēku

2009. gada 8. aprīļa 
likums

Grozīti 14. un 49. pants Ieviestas ne mazāk kā vienas desmitās 
daļas vēlētāju tiesības ierosināt Saeimas 
atsaukšanu

2013. gada 
19. septembra likums

Grozīts 85. pants Atteikšanās no Satversmes tiesas  
tiesnešu apstiprināšanas aizklātā 
balsojumā

2014. gada 19. jūnija 
likums

Grozīts ievads Satversmes ievads izvērsts ar 
valsts mērķiem un būtiskākajiem 
konstitucionālās iekārtas 
pamatprincipiem, kā arī sabiedrības 
vērtībām

2016. gada 19. maija 
likums

Grozīts 30. pants Izslēgta Saeimas piekrišanas 
nepieciešamība deputātu administratīvai 
sodīšanai

Būtiska bija Satversmes papildināšana ar 8. nodaļu “Cilvēka pamattiesības”, jo Sa-
tversmes tekstā tika ietverts izvērsts un uz Latvijas starptautiskajām saistībām balstīts 
personas pamattiesību katalogs. Šis konstitucionālā likumdevēja lēmums nostiprināja 
demokrātiskas tiesiskas valsts principus un iezīmēja personas pamattiesības kā būtisku 
konstitucionālo vērtību.44 Tāpat par būtisku Satversmes grozījumu uzskatāma Satver-
smes ievada izvēršana. Satversmes ievadā fiksēti Latvijas valstiskuma mērķi, būtiskākie 
konstitucionālās iekārtas pamatprincipi, kā arī sabiedrības kopējās vērtības, uz kurām 
pamatojas Latvijas valstiskums. Savukārt par nozīmīgu papildinājumu Satversmē pare-
dzētajā parlamentārās demokrātijas sistēmā uzskatāma Satversmes tiesas izveidošana, 
ieviešot konstitucionālās kontroles institūtu.45

Papildus tam jāmin grozījumi Satversmes 68. pantā, kas konstitucionāli leģitimē 
Latvijas dalību Eiropas Savienībā un paredz nosacījumus Latvijas valsts institūciju 
kompetenču deleģēšanai starptautiskajām institūcijām.46 Šajā kontekstā nozīmīga ir 

44 Kučs A. Protection of Fundamental Rights in the Constitution of the Republic of Latvia during the Interwar 
period and after the Restoration of Independance, pp. 59–60.

45 Balodis R., Kārkliņa A., Danovskis E. The Development of Constitutional and Administrative Law in 
Latvia after the Restoration of Independence. Law. Journal of University of Latvia, No. 5, 2013, pp. 54–57. 
Pieejams: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Jurid-zin-5_2013_.pdf (skatīts 
28.01.2017.).

46 Levits E. European Community Law within the Hierarchy of Legal Norms of Latvia. First Year in the 
European Union: Current Legal Issues. T. Jundzis (ed.). Rīga: Baltic Centre for Strategic Studies, 2005, pp. 16–
26.
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norma, ka Latvijas dalība Eiropas Savienībā izlemjama 
tautas nobalsošanā. Ar to tiek uzsvērts, ka jautājumu par 
Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai vai izstāšanos 
no tās var izlemt tikai Latvijas pilsoņu kopums. Tāpat 
Satver smes 68. panta otrā daļa pieļauj Latvijas valsts insti-
tūciju kompetenču deleģēšanu ar nosacījumu, ka tas stip-
rina demokrātiju. Satversme aizliedz Latvijas ciešāku in-
tegrāciju savienībās, kuras veido nedemokrātiskas valstis 
vai kuras nebalstās uz demokrātiskas tiesiskas valsts vēr-
tībām.47

Satversmes raksturojums
Satversme uzskatāma par vienu no vecākajām spēkā 

esošajām konstitūcijām Eiropā – tikai astoņās Eiropas val-
stīs spēkā ir vecākas konstitūcijas. Unikālu šo faktu padara 
apstāklis, ka Satversmes teksts laika gaitā nav būtiski gro-
zīts vai pārveidots. Jo projām Latvijas Republikas konstitu-
cionālo institūciju savstarpējās attiecības noteic tie  principi, 
kurus Satversmē iestrādāja Latvijas Satversmes sa pulce. 
Tāpat kā unikāls vērtējams apstāklis, ka Latvijas Republika 
pēc neatkarības atjaunošanas 20. gadsimta 90.  gadu sā-
kumā nevis izstrādāja jaunu konstitūciju, bet atjaunoja 
1922. gada Satver smes darbību.48 Šāda izšķiršanās nozī-
mēja, ka tiesiskajā realitātē tika atgriezta konstitūcija, kuras 
darbība un piemērošana bija apturēta vairāk nekā piec-
desmit gadus. Nevienā citā valstī līdzīgs konstitucionāls 
eksperiments nav veikts. Satversmes darbības atjaunošanu 
atviegloja tas apstāklis, ka tā bija vienīgā patstāvīgā Latvijas 
Republikas konstitūcija, jo pēc valsts apvērsuma Latvijā atšķirībā no citām valstīm ne-
tika izstrādāta autoritārā režīma konstitūcija.49 

Satversmes darbības atjaunošana pilnā apjomā nozīmēja arī tajā noteikto konstitu-
cionālo institūciju darbības atjaunošanu. Starpkaru perioda tiesību zinātnes atziņas, 
parlamentārā prakse un Latvijas Senāta sniegtā interpretācija vēl joprojām ir nozīmīgi 
pienācīgas Satversmes izpratnes avoti, kas nodrošināja sekmīgu Satversmes atdzim-
šanu tiesiskajā realitātē.

47 Rodiņa A., Pleps J. Constitutionalism in Latvia: reality and development. New Millenium Constitutionalism: 
Paradigms of Reality and Challenges. Erevan: Njhar, 2013, pp. 441–442. Pieejams: http://www.concourt.am/
armenian/library/cclibrary/2013/newmillenium.pdf (skatīts 28.01.2017.).

48 Taube C. Constitutionalism in Estonia, Latvia and Lithuania. A study in comparative constitutional law, 
pp. 46–55.

49 Plašāk sk.: Плепс Я. Восстановление действия конституций в Восточной Европе. Studia Politologiczne, 
Vol. 32, 2014, pp. 40–54. 

3. att. Pirmais Satversmes visu pantu 
komentārs tika izdots trimdā – bēgļu 
nometnēs Vācijā. Tas noderēja par 
mācību līdzekli Satversmes normu 
apguvē (Vanags K. Latvijas Valsts 
Satversme: kas katram jāzina par to. 
Valka [Nirnberga]: L. Rumaka apgāds, 
1948)
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4. tabula
10 vecākās spēkā esošās rakstītās konstitūcijas Eiropā

Valsts Konstitūcija

Sanmarīno 1600. gada 8. oktobra konstitūcija

Nīderlande 1814. gada 29. marta konstitūcija

Norvēģija 1814. gada 17. maija konstitūcija

Beļģija 1831. gada 7. februāra konstitūcija

Dānija 1849. gada 5. jūnija konstitūcija

Luksemburga 1868. gada 17. oktobra konstitūcija

Austrija 1920. gada 1. oktobra konstitūcija

Lihtenšteina 1921. gada 5. oktobra konstitūcija

Latvija 1922. gada 15. februāra konstitūcija

Īrija 1937. gada 29. decembra konstitūcija

Dažkārt pausts viedoklis, ka Satversme uzskatāma par Vācijas 1919. gada 
11.   augusta konstitūcijas50 (turpmāk – Veimāras konstitūcija) kopiju. Tomēr šāds uz-
skats būtu pārāk vienkāršots skatījums uz Satversmi. Nevar noliegt, ka Veimāras kon-
stitūcija Latvijas Satversmes sapulces laikā tika uzskatīta par modernāko Eiropā un 
“konstitucionālās likumdošanas pēdējo vārdu”.51 Tajā ietvertais regulējums tika rūpīgi 
pētīts un analizēts, tomēr tas bija tikai viens no paraugiem, ar kuru iepazinās Satver-
smes komisija. Ironiski, bet vislielākā Veimāras konstitūcijas ietekme bija vērojama 
Satversmes II daļas normu formulējumos, kura tā arī netika pieņemta.52

Satversme tika izstrādāta, ņemot vērā ne vien Vācijas, bet arī Francijas, Šveices, 
Somijas, Anglijas un ASV konstitucionālo pieredzi. Papildus tam Satversmē iespējams 
konstatēt Polijas, Čehoslovākijas, Igaunijas un pat Japānas konstitūcijas ietekmi.53 Tā-
dēļ varētu atzīt, ka Satversmē ir iekļautas visas tās konstitucionālisma koncepcijas, kas 
bija aktuālas tālaika Eiropā un atspoguļojās citās konstitūcijās, kas pieņemtas pēc 
Pirmā pasaules kara (Vācijas, Austrijas, Somijas, Grieķijas, Igaunijas, Lietuvas un citu 
valstu konstitūcijās).54 Satversmes komisija apstrādāja apjomīgu informāciju par da-
žādu valstu konstitucionālo regulējumu un spēja radīt unikālu dokumentu. 

Līdz ar to viens no Satversmes autoriem, Fēlikss Cielēns, savos memuāros va-
rēja  pamatoti atzīt, ka “mūsu valsts iekārtas pamatā ir likti rietumu parlamentāro 

50 Die Verfassung des Deutschen Reichs vom 11. August 1919. Pieejams: http://www.jura.uni-wuerzburg. 
de/fileadmin/02160100/Elektronische_Texte/Verfassungstexte/Die_Weimarer_Reichsverfassung.pdf (skatīts 
28.01.2017.).

51 Šilde Ā. Latvijas vēsture. 1914–1940, 363. lpp.
52 Dišlers K. Demokrātiskas valsts iekārtas pamati (Ievads konstitucionālajās tiesībās). Rīga: A. Gulbis, 1931, 

179. lpp.
53 Šilde Ā. Latvijas vēsture. 1914–1940, 363. lpp.; Blūzma V. Rietumu konstitucionālo tiesību kultūras ietekme 

uz Latvijas Republikas Satversmes tapšanu (1920–1922), 136.–137. lpp.
54 Žilys J. Latvijos Respublikos Konstitucija (Satversme), p. 212.
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 demokrātiju Anglijas un Francijas principi”.55 Savukārt modernajos pētījumos tiek uz-
svērts, ka Satversme balstās uz Veimāras konstitūcijas un Vestminsteras modeļa (Ap-
vienotās Karalistes konstitucionālisma) sintēzi.56 

Latvijas Satversmes sapulce Satversmes tekstu apzināti veidojusi ekstrēmi lako-
nisku jeb tekstuāli skopu. Satversmes valoda principiāli atšķiras no mūsdienu konsti-
tūcijām raksturīgajām izvērstajām politiskajām deklarācijām un sīkumaini tehniskā 
regulējuma.57 Satversme gan pēc tajā regulēto jautājumu loka, gan pēc normu formulē-
jumiem uzskatāma par instrumentālu konstitūciju, kuru galvenais uzdevums bija no-
teikt valsts varas orgānus un to kompetences. Tādēļ tās saturiski bija ideoloģiski neit-
rālas, paredzot tikai dažādas valsts varas īstenošanas procedūras.58 Tiesību zinātnē šā 
tipa konstitūcijas dēvētas arī par procedūru konstitūcijām, kas, iespējams, ir vēl precī-
zāks apzīmējums.59 

Lakoniskais Satversmes teksts paver plašas pilnveidošanas un aktualizēšanas iespē-
jas tās interpretācijas ceļā, jo īpaši ar Satversmes tiesas nolēmumu starpniecību. Šo 
 iemeslu dēļ Satversmes tiesa ir uzsvērusi, ka “Satversme pēc savas būtības ir īss, lako-
nisks, tomēr komplicēts dokuments”.60

5. tabula
Fakti par Satversmi

Viena no vecākajām spēkā esošajām konstitūcijām Eiropā – pieņemta 1922. gada 15. februārī

Satversmes darbība atjaunota pēc vairāk nekā 50 gadu pārtraukuma – darbība faktiski apturēta 
pēc 1934. gada 15. maija apvērsuma, darbība pilnā apjomā atjaunota 1993. gada 6. jūlijā

Satversmes teksts ir lakonisks un tehnisks – tas piešķir lielu rīcības brīvību Satversmes 
piemērotājiem, jo īpaši Satversmes tiesai

Cilvēka pamattiesību katalogs Satversmei pievienots tikai ar 1998. gada 15. oktobra grozījumiem

Satversmei ar 2014. gada 19. jūnija grozījumu grozīts tās ievads

Latvijas Satversmes sapulces pieņemtajā Satversmes tekstā bija 88 panti, kuri sakārtoti septiņās 
nodaļās 

Satversme grozīta 14 reizes – tā papildināta ar 28 jauniem pantiem (astoto nodaļu), grozīts tās 
ievads un 29 panti (daži no tiem vairākas reizes), kā arī viens pants izslēgts

Satversme nav vienīgais konstitucionālā ranga akts – Latvijas Republikas rakstīto konstitūciju 
veido vairāki konstitucionālā ranga akti

55 Cielēns F. Laikmetu maiņā. Atmiņas un atziņas, 113. lpp.
56 Taube C. Constitutionalism in Estonia, Latvia and Lithuania. A study in comparative constitutional law, 

p. 112.
57 Endziņš A. The principle of separation of powers and the experience of the Constitutional Court of the 

Republic of Latvia. Report in seminar “Cases of conflicts of competence between state powers before 
the Constitutional Court”. Yerevan, 4–5 October, 1999. Pieejams: http://www.venice.coe.int/webforms/
documents/?pdf=CDL-JU(2000)030-e (skatīts 17.02.2016.).

58 Хабриева Т. Я., Чиркин В. Е. Теория современной конституции. Москва: Норма, 2005, c. 18–22.
59 Jarašiūnas E. Valstybės valdžios institucijų santykiai ir Konstitucinis Teismas. Vilnius: Teisinės Informacijos 

Centras, 2003, p. 30.
60 Satversmes tiesas 2005. gada 16. decembra spriedums lietā Nr. 2005-12-0103. Latvijas Republikas Satversmes 

tiesas spriedumi 2005. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2007, 105. lpp. Sprieduma 17. punkts. 
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Satversmes lakonisms jau kopš tās spēkā stāšanās ļāvis likumdevējam daudzus 
konstitucionālo tiesību jautājumus detalizētāk regulēt ar parastiem likumiem.61 Sa-
tversme pati vairākos gadījumos pat tieši paredz pilnvarojumu likumdevējam ar 
 likumu noteikt kāda konstitucionālo tiesību jautājuma detaļas. Ar šādu likumu izstrā-
dāšanu un pieņemšanu likumdevējs konkretizē Satversmes regulējumu vai sniedz tā 
normatīvu interpretāciju Satversmes formulējumiem. Piemēram, atbilstoši Satversmes 
21. pantam Saeimas iekšējo darbību un kārtību noteic Saeimas kārtības rullis.62 Minis-
tru kabineta darbības regulējums detalizēts Ministru kabineta iekārtas likumā,63 bet 
 likums “Par tiesu varu” noteic Latvijas tiesu sistēmu.64 

Pašlaik konstitucionālo tiesību jautājumi regulēti vairāk nekā divdesmit spēkā eso-
šajos likumos, kuros noteikti dažādi konstitucionālo institūciju darbības aspekti un 
pamattiesību īstenošanas kārtība. Likumos veiktā Satversmes normatīvā iztulkošana 
uzskatāma par “dabīgu mūsu Satversmes papildinājumu un tālākizveidojumu”.65 Tomēr 
šāds regulējums neiegūst konstitucionālu rangu, proti, likumi, kas regulē konstitucio-
nālo tiesību jautājumus, nav uzskatāmi par konstitucionāliem likumiem, un to piemē-
rošanas gaitā obligāti pārbaudāma piemērojamo tiesību normu satversmība, proti, vai 
likumdevējs ir rīkojies saskaņā ar Satversmi un nav pārkāpis savu kompetenci.

Likumu un citu normatīvo tiesību aktu satversmības pārbaudei Latvijā pastāv Sa-
tversmes tiesa. Satversmes tiesas nolēmumā sniegtā Satversmes interpretācija ir obli-
gāta visām valsts un pašvaldību institūcijām (arī tiesām) un amatpersonām, kā arī 
fizis kajām un juridiskajām personām. Līdz ar to Satversme var tikt piemērota tikai at-
bilstoši Satversmes tiesas sniegtajai interpretācijai. 

Lai arī Satversmes tiesa ir konstitucionāls jaunievedums Latvijas tiesiskajā sistēmā, 
tomēr funkcionāli starpkaru periodā konstitucionālās kontroles funkcijas bija īstenojis 
Latvijas Senāts.66 Latvijas Senāta veiktā Satversmes iztulkojuma juridiskais spēks ticis 
analizēts starpkaru perioda parlamentārajā praksē.67 Saeimas deputāts Arveds Bergs 
parlamentārajās diskusijās izteicis tālejošas atziņas, kuras tagad būtu iespējams attieci-
nāt arī uz Satversmes tiesas lemto. Arveds Bergs norādīja: “Kā Senāts iztulkojis, kā jā-
saprot mūsu Satversme, tādā garā un tādā saturā tā ir saistoša visām mūsu iestādēm. 
[..] Mums nevar būt citu domu, kā tikai tāda, ka Senāts ir likuma tulkotājs, un Senāta 
tulkojumiem mums ir jāpadodas. Var teikt, ka mūsu Satversme ir tas, kas ir rakstīts, 
plus tas, kā Senāts to iztulkojis. Runājot paradoksi, varētu teikt, ka Senāta  paskaidrojumi 

61 Dišlers K. Ievads Latvijas valststiesību zinātnē, 90.–91. lpp.
62 Saeimas kārtības rullis. Latvijas Vēstnesis, Nr. 96, 1994. Ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2016.  gada 

31. maijam. 
63 Ministru kabineta iekārtas likums. Latvijas Vēstnesis, Nr. 82, 2008, 65.–67. lpp. Ar grozījumiem, kas izsludi-

nāti līdz 2016. gada 9. martam.
64 Par tiesu varu. Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, Nr. 1/2, 1993, 74.–104. lpp. Ar 

grozījumiem, kas izsludināti līdz 2015. gada 27. jūnijam. 
65 Akmens A. Mūsu militārā likumdošana. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, Nr. 6/7, 1927, 224. lpp.
66 Pleps J. Satversmes iztulkošana. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2012, 119.–122. lpp.; Vīksna E. Normatīvo tiesību 

aktu satversmības kontrole Latvijā (1918–1934). Jurista Vārds, Nr. 31, 2014, 20.–22. lpp.
67 Latvijas Republikas II Saeimas IX sesijas 20. sēdes 1928. gada 6. jūnijā stenogramma. Latvijas Republikas 

II  Saeimas stenogrammas. IX sesija. 1928. gads. Rīga: Latvijas Republikas Saeimas izdevums, 1928, 777.–
806. sl.
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ir Satversmes sastāvdaļa.”68 Šo Arveda Berga atziņu mūsdienās ir iespējams attiecināt 
uz Satversmes tiesas nolēmumu nozīmi Satversmes piemērošanā. 

Mūsdienu demokrātiskā tiesiskā valstī konstitucionālās tiesas nolēmumiem ir 
principiāla nozīme konstitūcijas iztulkošanā. Kopš savas izveidošanas Satversmes tiesa 
ir pasludinājusi gandrīz 300 nolēmumus, kuros sniegta principiāla Satversmes normu 
interpretācija, kā arī risināti aktuāli konstitucionālo tiesību kāzusi. Tādēļ arī Latvijas 
gadījumā var piekrist mazliet pretenciozajai atziņai, ka konstitūcija ir tas, ko konstitu-
cionālā tiesa par to domā.69

Latvijas konstitucionālajā iekārtā tradicionāli ļoti liela nozīme tiek piešķirta kon-
stitucionālajai tradīcijai.70 Jau profesors Kārlis Dišlers savulaik rosināja konstitucionā-
lajās tiesībās ņemt vērā “ne tikai Satversmes un dažu citu likumu burtu, bet arī dažus 
valststiesiskus precedentus un politisko institūtu izlietošanu valsts reālajā dzīvē”.71 

Konstitucionālajai tradīcijai Satversmes normu piemērošanas praksē ir arvien 
 pieaugošāka nozīme, tuvinot Latvijas konstitucionālās tiesības Apvienotās Karalistes 
konstitucionālajām tiesībām ar tajās plaši atzīto un piemēroto konvencionālo normu 
doktrīnu.72 Konstitucionālo tradīciju nozīmi akceptējusi Satversmes tiesa, norādot: 
“[Sa tversmes 21. pantā] ietvertais jēdziens “kārtības rullis” iztulkojams plašāk, proti, 
kā tādu normu kopums, kuras regulē parlamenta darbību. [..] Kārtības rullis neliedz 
izskatīt lietas saskaņā ar parlamentārajām paražām, ciktāl tās nav pretrunā ar Kārtības 
rulli.”73 

Konstitucionālā tradīcija ir plašāka valststiesiskā koncepcija nekā konvencionālās 
normas vai konstitucionālās paražas, jo beidzamās uzskatāmas par nerakstītām tiesību 
normām, kas izveidojušās Satversmes piemērošanas praksē. Līdztekus konvencionāla-
jām normām jeb konstitucionālajām paražām konstitucionālo tradīciju veido konstitu-
cionālo tiesību zinātnieku valdošais viedoklis un atsevišķas ceremoniālas konstitucio-
nālo institūciju darbības.74

Tiesību teorijā ir atzīts, ka valsts konstitucionālo regulējumu nevar pilnībā aptvert 
ar vienu aktu; tas atvasināms no dažādiem tiesību avotiem.75 Arī Latvijā Satversme nav 
vienīgais spēkā esošais konstitucionālā ranga akts. Lai gan Satversmē pamatā ir apko-
pots konstitucionālā ranga regulējums, Satversmes tiesa atzinusi, ka līdzās Satversmei 
spēkā esoši konstitucionāla ranga akti ir 1918. gada 18. novembra Latvijas Republikas 

68 Latvijas Republikas II Saeimas IX sesijas 20. sēdes 1928. gada 6. jūnijā stenogramma, 780.–782., 799. sl.
69 Sal.: Speech before the Chamber of Commerce, Elmira, New York (3 May 1907). – Hughes C. E. Addresses 

and Papers of Charles Evans Hughes, Governor of New York. 1906–1908. New York, London: G. P. Putnam’s 
Sons, 1908, p. 139. Pieejams: https://archive.org/details/addressespaperso00hugh (skatīts 17.02.2016.).

70 Par iespējamo ministra noteikumu satversmību. Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisija. Viedokļi: 
2008–2011. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011, 182.–183. lpp.

71 Dišlers K. Latvijas Satversme. Latvieši II. Rakstu krājums. K. Balodis, P. Šmits, A. Tentelis (zin. red.). Rīga: 
Valters & Rapa, 1932, 148. lpp.

72 Dicey A. W. Introduction to the study of the Law of the Constitution. London, New York: Macmillan and Co, 
1889, pp. 341–361. Pieejams: https://archive.org/details/introductiontos04dicegoog (skatīts 18.02.2016.).

73 Satversmes tiesas 1998. gada 13. jūlija spriedums lietā Nr. 03-04(98). Latvijas Republikas Satversmes tiesas 
spriedumi 1997–1998. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2001, 84. lpp. Sprieduma secinājumu daļas 3. punkts. 

74 Pastars E. Par grāmatu “Satversmes iztulkošana”. – Pleps J. Satversmes iztulkošana, 5. lpp.
75 Gardner J. Can there be a written constitution. – Gardner J. Law as Leap of Faith. Essays on Law in General. 

Oxford: Oxford University Press, 2012, pp. 116–124. 

Jānis Pleps    LATVIJAS VALSTS KONSTITUCIONĀLIE PAMATI



100 LATVIJA UN LATVIEŠI     I sējums 

proklamēšanas akts, 1920. gada 27. maija Deklarācija par Latvijas valsti, 1990. gada 
4. maija deklarācija “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” un 1991. gada 
21. augusta konstitucionālais likums “Par Latvijas Republikas valstisko statusu”.76 Pa-
pildus tam Satversmes tiesa secinājusi, ka par konstitucionāla ranga aktiem uzskatāmi 
tie likumi, kurus Saeima pieņem Satversmes 68. panta otrajā daļā paredzētajā kār-
tībā.77 Satversmes 68. panta otrās daļas kārtībā Saeima lemj par dalību Eiropas Savie-
nībā un izmaiņām dalības nosacījumos. Papildus tam jānorāda, ka konstitūcijas iz-
pratni  ietekmē Latvijas tiesību teorijā dominējošā dabisko tiesību skola. Latvijas 
tiesību teorijā atzīts, ka nerakstītajiem vispārējiem tiesību principiem ir augstāks juri-
diskais spēks un tie noteic konstitūcijas robežas.78 Dabisko tiesību doktrīnas ietvaros 
ne vien likumdevējs, bet arī konstitucionālais likumdevējs ir saistīts ar vispārējiem 
tiesību principiem. Līdz ar to mūsdienās konstitūcija vairs nav tikai konstitucionālā 
likum devēja noteikts pozitīvo normu kopums, bet gan komplicēta rakstīto tiesību 
normu un vispārējo tiesību principu sistēma, kas ir jātulko un jāpiemēro kā vienots 
veselums. 

6. tabula
Latvijas rakstītās konstitūcijas struktūra

Demokrātiskas tiesiskas valsts vispārējie tiesību principi
1918. gada 18. novembra proklamēšanas akts;
1920. gada 27. maija Deklarācija par Latvijas valsti
1922. gada 15. februāra Satversmes 1., 2., 3., 4., 6. un 77. pants
1922. gada 15. februāra Satversmes 5., 7.–76., 78.–116. pants;
1990. gada 4. maija deklarācija “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”;
1991. gada 21. augusta konstitucionālais likums “Par Latvijas Republikas valstisko statusu”;
Satversmes 68. panta otrās daļas kārtībā pieņemtie likumi par dalību Eiropas Savienībā

Konstitucionālās iekārtas pamatprincipi

Katrai valstij ir sava konstitucionālā identitāte, kuru nosaka šo valsti raksturojošie 
pamatprincipi. Šie konstitucionālās iekārtas pamatprincipi raksturo attiecīgās iekārtas 
būtību, kā arī ļauj nošķirt vienu valsti no citām.79 Arī Latvijas konstitucionālo tiesību 
zinātnē ir secināts, ka pastāv nerakstīts Satversmes kodols, kas noteic Latvijas valsts 

76 Satversmes tiesas 2007. gada 29. novembra spriedums lietā Nr. 2007-10-0102. Latvijas Republikas Satversmes 
tiesas spriedumi 2007, 233. lpp. Sprieduma 62. punkts.

77 Turpat, 225. lpp. Sprieduma 56.3. punkts.
78 Rezevska D. Legal Methods in Latvia’s Legal Arrangement and European Integration. European Integration 

and Baltic Sea Region: Diversity and Perspectives. T. Muravska (ed. in chief), R. Petrov, B. Sloka, J. Vaivads 
(eds.). Rīga: University of Latvia, 2011, pp. 223–227. Pieejams: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/
lu_portal/apgads/PDF/Book_konference_EIBSRS_internetam.pdf (skatīts 28.01.2017.).

79 Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisijas 2012. gada 17. septembra viedoklis “Par Latvijas valsts 
konstitucionālajiem pamatiem un neaizskaramo Satversmes kodolu”, 60. lpp.
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konstitucionālo identitāti, t. i., valsts valststiesisko identitāti un valsts iekārtas identi-
tāti.80 Pēc Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisijas ieskata, Satversmes ko-
dolā ietilpstošie valsts valststiesiskās identitātes elementi ir Latvijas valsts kā latviešu 
nācijas nacionālas valsts raksturs, Satversmes 3. pantā noteiktā valsts teritorija un tās 
vienotības princips, Latvijas tautas kā suverēna sastāvs, kā arī aizliegums atņemt suve-
rēno varu Latvijas tautai. Tāpat Satversmes kodolā ietilpst demokrātiskas valsts, tiesis-
kas valsts, sociāli atbildīgas valsts un nacionālas valsts principi kā valsts iekārtas iden-
titātes elementi.81

Satversmes kodola formulēšana bija nepieciešama, lai ierobežotu konstitucionālā 
likumdevēja iespējas grozīt Satversmi. Formāli Satversmē nav ietvertas normas, kas at-
sevišķu Satversmes normu vai pamatprincipu grozīšanu izņemtu no konstitucionālā 
likumdevēja kompetences. Tieši pretēji – Satversmes 77. pants tiešā tekstā paredz, ka 
pat nozīmīgākie Satversmes panti ir grozāmi, taču šādi pārgrozījumi apstiprināmi tau-
tas nobalsošanā. Kā secinājusi Satversmes tiesa, Satversmes 77. pants paredz Latvijas 
tautas ekskluzīvās tiesības rīkoties ar Satversmes fundamentālajām normām, proti, at-
celt spēkā esošo konstitūciju vai noteikt jaunu konstitucionālo iekārtu.82 Tomēr Valsts 
prezidenta Konstitucionālo tiesību komisija uzskatījusi, ka Satversmes kodols nepieļauj 
nedz Latvijas valsts, nedz tās demokrātiskās valsts iekārtas iznīcināšanu.83

Lai nostiprinātu Satversmes kodolu, Saeima grozīja Satversmes ievadu, tajā formu-
lējot būtiskākos Satversmes kodola elementus.84 Pirmkārt, Satversmes ievads paredz, 
ka Latvijas valsts pamatā ir latviešu nācijas negrozāmā valstsgriba un Latvijas valstis-
kuma pastāvēšana ir garantējama cauri gadsimtiem. Otrkārt, Satversmes ievads noteic, 
ka Latvija ir demokrātiska, tiesiska, sociāli atbildīga un nacionāla valsts, kā arī uzliek 
Latvijas tautai pienākumu aizsargāt savu suverenitāti, Latvijas valsts neatkarību, terito-
riju, tās vienotību un demokrātisko valsts iekārtu. 

Kaut arī Satversmes ievads tika grozīts, Satversmes tiesa vēl nav atzinusi neaizska-
ramā Satversmes kodola koncepciju. Satversmes tiesa savā praksē nav pārskatījusi atzi-
numu, ka “Latvijas valsts balstās uz tādām pamatvērtībām, kas citastarp ietver pamat-
tiesības un pamatbrīvības, demokrātiju, valsts un tautas suverenitāti, varas dalīšanu un 
likuma varu. Šīs vērtības valstij ir pienākums garantēt, un tās nevar aizskart ar grozīju-
miem Satversmē, kuri ieviesti tikai ar likumu”.85 Tomēr arī no šā Satversmes tiesas 
spriedumā ietvertā formulējuma var secināt, ka Latvijas valsts balstās uz noteiktiem 
konstitucionālās iekārtas pamatprincipiem, kurus konstitucionālais likumdevējs nevar 
pārskatīt ar Satversmes grozījumiem.

80 Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisijas 2012. gada 17. septembra viedoklis “Par Latvijas valsts 
konstitucionālajiem pamatiem un neaizskaramo Satversmes kodolu”, 110.–122. lpp.

81 Turpat, 122.–134. lpp.
82 Satversmes tiesas 2007. gada 29. novembra spriedums lietā Nr. 2007-10-0102. Latvijas Republikas Satversmes 

tiesas spriedumi 2007, 169.–170. lpp. Sprieduma 31.1. punkts. 
83 Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisijas 2012. gada 17. septembra viedoklis “Par Latvijas valsts 

konstitucionālajiem pamatiem un neaizskaramo Satversmes kodolu”, 146. lpp.
84 Balodis R. Latvijas Republikas Satversmes ievads. Latvijas Republikas Satversmes komentāri. Ievads. I nodaļa. 

Vispārējie noteikumi. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2014, 107.–109. lpp.
85 Satversmes tiesas 2009. gada 7. aprīļa spriedums lietā Nr. 2008-35-01. Latvijas Republikas Satversmes tiesas 

spriedumi 2008. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2010, 325. lpp. Sprieduma 17. punkts. 
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Neaizskaramā Satversmes kodola teorija vai Satversmes tiesas formulētās Latvijas 
valsts pamatvērtības pēc savas būtības iezīmē jautājumu loku, par kuriem konstitucio-
nālais likumdevējs, neņemot vērā formālu ierobežojumu neesamību Satversmes tekstā, 
nevar lemt. Tā ir materiāla mūžības klauzula, kas aizliedz pārskatīt konstitucionālās 
iekārtas pamatprincipus, kuras spēkā esamību uztur attiecīgās konstitucionālās iekār-
tas tiesību zinātne, jo īpaši konstitucionālās tiesas.86 Savukārt šādas teorijas nepiecie-
šamība izriet no pašaizsargājošās demokrātijas principa. Ja konstitūcijas tekstā nav 
 ietverta formāla mūžības klauzula, konstitucionālā tiesa tomēr nevar secināt, ka pie-
ļaujama valsts neatkarības vai demokrātiskās valsts iekārtas likvidācija demokrātiskā 
procedūrā. Konstitucionālajai tiesai un visai tiesiskajai iekārtai kopumā ir jābūt spējī-
gai šādos gadījumos novērst demokrātiskas iekārtas apdraudējumu.87

Satversmes projekta apspriešanas laikā Latvijas Satversmes sapulcē Satversmes 
komisija tajā saskatīja tikai četrus konstitucionālās iekārtas pamatprincipus: valsts su-
verenitātes principu, demokrātijas principu, republikas principu un tautas suverenitā-
tes principu.88 Tomēr konstitucionālās iekārtas pamatprincipi attīstījušies laika gaitā 
Sa tversmes piemērošanas praksē. Būtisku ieguldījumu konstitucionālās iekārtas pa-
matprincipu attīstībā devusi Satversmes tiesa un konstitucionālo tiesību zinātne. Tagad 
 atzīts, ka Latvijas konstitucionālās iekārtas būtiskākie pamatprincipi ir valsts suvereni-
tātes princips, tautas suverenitātes princips, demokrātijas princips, republikas prin-
cips, tiesiskas valsts princips, sociāli atbildīgas valsts princips un nacionālas valsts 
 princips.89 

Satversmes tiesa secinājusi: no Satversmes 1. pantā ietvertā demokrātiskas republi-
kas jēdziena izriet, ka Latvija ir tiesiska valsts.90 Par tiesiskas valsts principa elementiem 
atzīstama personas pamattiesību ievērošana, varas dalīšana, tiesību virsvadība, likuma 
atruna, tiesiska aizsardzības mehānisma esamība, valsts atbildība, kriminālprocesuālās 
garantijas, tiesiskā paļāvība, tai skaitā tiesiskā noteiktība, samērīgums jeb proporcio-
nalitāte, konstitūcijas prioritāte, tiesiskās iekārtas nepretrunīgums, valsts lēmuma 
pamatojuma pienākums un personas tiesības tikt uzklausītai.91 Tāpat Satversmes tiesa 
atzinusi, ka viens no konstitucionālās iekārtas pamatprincipiem ir sociāli atbildīgas 
valsts princips.92 Sociāli atbildīgas valsts princips nozīmē valsts pienākumu nodrošināt 

86 Wiental S. The Challenge of Reconsiling Constitutional Eternity Clauses with Popular Sovereignty: Toward 
Three-track Democracy in Israel as a Universal Holistic Constitutional System and Theory. Israel Law Re-
view, Vol. 44, 2011, pp. 460–461. 

87 Barak A. The Supreme Court and the Problem of Terrorism. Judgements of the Israel Supreme Court: Fighting 
Terrorism within the Law. Jerusalem: Israel Supreme Court, 2005, pp. 9–14.

88 Latvijas Satversmes sapulces IV sesijas 1. sēdes 1921. gada 20. septembrī stenogramma. Latvijas Satversmes 
sapulces stenogrammas. Rīga: Satversmes sapulces izdevums, 1921, 14. burtn., 1311. lpp. 

89 Grigore-Bāra E., Kovaļevska A., Liepa L., Levits E., Mits M., Rezevska D., Rozenvalds J., Sniedzīte G. Satver-
smes 1. pants. Latvijas Republikas Satversmes komentāri. Ievads. I nodaļa. Vispārējie noteikumi. Rīga: Latvijas 
Vēstnesis, 2014, 136.–232. lpp.

90 Satversmes tiesas 1999. gada 1. oktobra spriedums lietā Nr. 03-05(99). Latvijas Republikas Satversmes tiesas 
spriedumi 1999–2000. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002, 55. lpp. Sprieduma secinājumu daļas 1. punkts. 

91 Dravnieks A. Vai Latvija jau ir tiesiska valsts. Administratīvā procesa likums. Administratīvā procesa likuma 
spēkā stāšanās likums. 3. izd. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006, XIII lpp.

92 Satversmes tiesas 2006. gada 2. novembra spriedums lietā Nr. 2006-07-01. Latvijas Republikas Satversmes 
tiesas spriedumi 2006. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2008, 117. lpp. Sprieduma 18. punkts. 
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 cilvēka cienīgu dzīves līmeni un cilvēka aizsardzību sociāla riska gadījumā, kā arī valsts 
pienākumu rūpēties par sociālo taisnīgumu.93

Atbilstoši tautas suverenitātes principam Latvijas tauta ir vienīgais valsts suverēnās 
varas subjekts. “Nevis valsts konstitucionālās institūcijas, bet Latvijas tauta ir valsts 
varas avots un suverēnās valsts varas nesēja. Tautas suverenitāte ir tautas tiesības pašai 
lemt par savu likteni, tostarp radot patstāvīgu valsti.”94

No Satversmes 2. panta izriet Latvijas nepārtrauktības (kontinuitātes) doktrīna, 
kas formulēta 1990. gada 4. maija deklarācijā “Par Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanu”.95 Tas ir Latvijas Republikas oficiālais viedoklis par to, ka 1918. gada 
18.  novembrī dibinātā Latvijas Republika, par spīti PSRS agresijai un okupācijai 
1940. gadā, ir turpinājusi nepārtraukti eksistēt.96 

Satversmes 3. pantā formulēts visu latviešu apdzīvoto vēsturiski etnogrāfisko apga-
balu vienotības princips.97 Savukārt Satversmes 4. pants noteic, ka latviešu valoda ir 
valsts valoda, un raksturo Latvijas karogu. No šiem elementiem atvasināms nacionālas 
valsts princips.98 Nacionālas valsts princips prasa veicināt latviešu identitāti, latviešu 
valodu, kultūru, mākslu, tradīcijas, veicināt demokrātisko patriotismu, sabiedrības in-
tegrāciju uz latviešu valodas pamata, padziļināt izpratni par nacionālajām vērtībām, 
Latvijas valsts un latviešu tautas vēsturi. Latviešu identitāte nozīmē arī piederību Rie-
tumu un Eiropas politiskajai un kultūras telpai.99

Grozot Satversmes 68. pantu, tika noteikts, ka Latvija nolūkā stiprināt demokrātiju 
var deleģēt starptautiskajām institūcijām daļu no valsts institūciju kompetences, kā arī 
Satversmē ietverti nosacījumi Latvijas dalībai Eiropas Savienībā. Šie Satversmes grozī-
jumi ieviesuši Eiropas integrācijas principu.100 Šis princips nozīmē Satversmes atvēr-
tību dalībai Eiropas Savienībā; tā ir konstitucionālā norma, kas pieļauj Eiropas Savienī-
bas tiesību piemērojamību Latvijas tiesību telpā. Kā norādījusi Satversmes tiesa, 
“Eiropas Savienības tiesības ir kļuvušas par neatņemamu Latvijas tiesību sastāvdaļu”.101

93 Kovaļevska A. Sociāli atbildīgas valsts princips. Jurista Vārds, Nr. 32, 2008, 10.–13. lpp.
94 Satversmes tiesas 2007. gada 29. novembra spriedums lietā Nr. 2007-10-0102. Latvijas Republikas Satversmes 

tiesas spriedumi 2007, 169. lpp. Sprieduma 31.1. punkts. 
95 Turpat, 169.–184. lpp. Sprieduma 31.–34. punkts.
96 Levits E. 4. maija Deklarācija Latvijas tiesību sistēmā. 4. maijs: Rakstu, atmiņu un dokumentu krājums par 

Neatkarības deklarāciju. Dr. habil. Tālava Jundža redakcijā. Rīga: fonds “Latvijas Vēsture”, 2000, 56. lpp. Sk. 
arī: Mälksoo L. Illegal Annexation and State Continuity: The Case of the Incorporation of the Baltic States by 
the USSR. A Study of the Tension between Normativity and Power in International Law. Leiden: Martinus 
Nijhoff Publishers/Brill, Erik Castrén Institute Monographies, 2003; Ziemele I. State Continuity and Natio-
nality: The Baltic States and Russia: Past, Present and Future as Defined by International Law. Leiden: Marti-
nus Nijhoff Publishers, 2005.

97 Satversmes tiesas 2007. gada 29. novembra spriedums lietā Nr. 2007-10-0102. Latvijas Republikas Satversmes 
tiesas spriedumi 2007, 198. lpp. Sprieduma 40.1. punkts. 

98 Levits E. Par latviešu valodu Satversmes 4. pantā nacionālas valsts kontekstā. Jurista Vārds, Nr. 43, 2011, 
8. lpp.

99 Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisijas 2010. gada 24. maija viedoklis “Par sabiedrisko elektro-
nisko plašsaziņas līdzekļu tiesisko regulējumu demokrātiskas valsts iekārtā”. Valsts prezidenta Konstitucio-
nālo tiesību komisija. Viedokļi: 2008–2011, 84. lpp. Viedokļa 12.3. punkts.

100 Balodis R. The Constitution of Latvia, pp. 16–17.
101 Satversmes tiesas 2008. gada 17. janvāra spriedums lietā Nr. 2007-11-03. Latvijas Republikas Satversmes tie-

sas spriedumi 2007, 327. lpp. Sprieduma 24.2. punkts. 

Jānis Pleps    LATVIJAS VALSTS KONSTITUCIONĀLIE PAMATI



104 LATVIJA UN LATVIEŠI     I sējums 

Satversmes tiesas prakse un konstitucionālo tiesību teorijas atziņas gana skaidri 
normatīvi iezīmē būtiskākās Latvijas valstiskuma pamatvērtības. Taču tajā pašā laikā, 
socioloģiski analizējot Satversmes grozījumus, iespējams konstatēt, tieši kuras no vēr-
tībām konstitucionālais likumdevējs faktiski uzskatījis par konstitucionāli aizsargāja-
mām, lai tās nostiprinātu Satversmes tekstā. Profesors Andrāšs Šajo secinājis, ka kon-
stitūcijas lielākoties tiek rakstītas aiz bailēm. Ar konstitūcijas palīdzību tās autori tiecas 
novērst iespējamo sabiedrības un konstitucionālās iekārtas apdraudējumu atkārtoša-
nos, kuri bijuši pagātnē.102 Konstitucionālā likumdevēja veiktie Satversmes grozījumi 
norāda galvenās Satversmes vērtības, kuras tam likušās īpašas aizsardzības vērtas: Lat-
vijas valsts, tās neatkarība, personas brīvība, latviešu valoda un ģeopolitiska piederība 
Eiropas kultūrtelpai. 

Latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas konstitucionālais regulējums pilnvei-
dots ar trīs dažādiem grozījumiem Satversmē, kopumā jēdzienu “latviešu valoda” Sa-
tversmes tekstā lietojot astoņas reizes. Ar trīs grozījumiem risināta arī Latvijas Repub-
likas ārpolitiskā orientācija uz dalību Eiropas Savienībā, Eiropas jēdzienu Satversmē 
izmantojot astoņas reizes. Jaunajā Satversmes ievadā uzkrītoši bieži tiek lietoti jēdzieni 
“brīvība” un “neatkarība”, kā arī gan Satversmes ievada teksts, gan Satversmē ietvertie 
valsts amatpersonu svinīgo solījumu (zvērestu) teksti izceļ Latvijas valsts nozīmīgumu. 
Ņemot vērā Latvijas valstiskuma vēsturisko attīstību, var konstatēt, ka šo vērtību aiz-
sardzību nosaka to apdraudējums padomju okupācijas laikā.103

Pamattiesības

Satversmē personas pamattiesības regulētas tās beidzamajā – 8. nodaļā, kas pie-
ņemta tikai 1998. gada 15. oktobrī.104 Līdz tam Satversmē nebija ietverts izvērsts cilvēka 
pamattiesību katalogs, jo Latvijas Satversmes sapulce nespēja vienoties par Satversmes 
II daļas “Pamatnoteikumi par pilsoņu tiesībām un pienākumiem” pieņemšanu. Tas tika 
uzskatīts par vienu no būtiskākajiem Satversmes trūkumiem, jo personas tiesību ga-
rantijām pret valsti nebija paredzēts konstitucionāls rangs.105 Praksē gan personas pa-
mattiesības nodrošināja likumdevējs, ar atsevišķiem likumiem regulējot noteiktu pa-
mat tiesību īstenošanas kārtību. Savukārt Latvijas Senāts savā praksē īstenoja personas 
pamattiesību aizsardzību, atzīstot par spēkā esošu Latvijas valsts iekārtas pagaidu no-
teikumu 9. pantu, kas paredzēja pamattiesību garantijas, jo Satversme to nebija aizvie-
tojusi ar līdzvērtīgu regulējumu.106 Tomēr šie pasākumi nespēja kompensēt izvērsta 

102 Sajó A. Limiting Government. An Introduction to Constitutionalism. Budapest: Central European University 
Press, 1999, pp. 5–9.

103 Plašāk sk.: Pleps J. Constitution as a National Symbol: example of Latvia. Societal Innovations for Global 
Growth, No. 1, (2014), pp. 170–172. Pieejams: http://socin2014.mruni.eu/wp-content/uploads/2014/12/
Societal-Innovations-for-Global-Growth.pdf (skatīts 28.01.2017.).

104 Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē. Latvijas Vēstnesis, Nr. 308, 1998.
105 Laserson M. M. Die Verfassungsrecht Lettlands, S. 258.
106 Latvijas Senāta Administratīvā departamenta 1929. gada 20. novembra spriedums Nr. 64. Latvijas Senāta 

spriedumi (1918–1940). 3. sējums. Senāta Administratīvā departamenta spriedumi (1926–1930). Rīga: Latvi-
jas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 1997, 1200. lpp.
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pamattiesību kataloga neesamību Satversmē, jo viens no būtiskākajiem jautājumiem 
demokrātiskas tiesiskas valsts konstitūcijā ir tieši personas un valsts savstarpējo attie-
cību reglamentācija. 

Satversmes papildināšanai ar 8. nodaļu bija praktiska nozīme, jo Satversmē tika 
 ietverts moderns personas pamattiesību katalogs.107 Tās izstrādāšanā tika ņemtas vērā 
Latvijas starptautiskās saistības, jo īpaši Eiropas Padomes Cilvēka tiesību un pamatbrī-
vību aizsardzības konvencija,108 un jaunāko Eiropas valstu konstitūciju paraugi. Pēc Sa-
tversmes papildināšanas ar 8. nodaļu arī Latvijas valsts varas institūcijas, jo īpaši valsts 
iedzīvotāji, sāka apzināties personas pamattiesību nozīmi un to piemērošanas iespējas.

Satversmes 8. nodaļā ietvertas nozīmīgākās personas pilsoniskās un politiskās tie-
sības, kā arī ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības.109 Satversmes 8. nodaļā ietver-
tais regulējums saturiski ir līdzīgs citu valstu konstitūcijās un starptautiskajos līgumos 
ietvertajiem personas pamattiesību regulējumiem. Tomēr Satversmē ir iekļautas arī 
personas tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, kas atspoguļo jaunas attīstības tendences kon-
stitucionālajās tiesībās; vides aizsardzība, pastāvošās ekosistēmas saglabāšana kā kon-
stitucionāla vērtība un nepieciešamība novērst apkārtējās vides apdraudējumus, ko 
rada cilvēka saimnieciskā darbība, bijušas par pamatu straujai ekoloģiskas valsts prin-
cipa attīstībai un valsts pienākumu formulēšanai šajā jomā.110 Satversmes 115. pants 
paredz tiesības dzīvot labvēlīgā vidē kā t.s. trešās paaudzes jeb kolektīvās tiesības, kas 
tam laikam bija gana novatorisks konstitucionāls risinājums. Vēl jo vairāk – gan tie-
sības dzīvot labvēlīgā vidē, gan arī sociālās, ekonomiskās un kultūras tiesības Satver-
smes tekstā formulētas nevis kā valsts politikas mērķi vai pienākumi, bet gan kā sub-
jektīvas personas tiesību garantijas, kuras persona nepieciešamības gadījumā var 
aizstāvēt tiesas ceļā. Ja persona uzskata, ka tās pamattiesības aizskar kāda tiesību 
norma, persona var iesniegt Satversmes tiesā konstitucionālo sūdzību. Šajā kontekstā 
atzīmējams Sa tversmes tiesas ieguldījums pamattiesību standartu formulēšanā un aiz-
sardzībā. Satver smes tiesa ir nodrošinājusi efektīvas un modernas pamattiesību aizsar-
dzības sistēmas funkcionēšanu. Līdztekus Satversmes tiesai nozīmīgs personas pamat-
tiesību aizsardzības mehānisms ir ombuds – tiesībsargs, kura uzdevums ir nodrošināt 
personas pamattiesību aizsardzību un labu pārvaldību.

Personas pamattiesības nav tikai Latvijas valstij raksturīgs fenomens vai specifiska 
satura normu kopums. Pamattiesības ir visām demokrātiskām tiesiskām valstīm kopīgs 
normu kopums, kas tiek aizsargāts ne vien katrā atsevišķā valstī, bet arī ar starptautisko 
tiesību normu palīdzību. Līdz ar to pamattiesību normu iztulkošanā tiesību piemēro-
tājs šo normu saturu nevar noteikt patvaļīgi; viņam jāņem vērā arī Latvijas starptautis-
kās saistības pamattiesību jomā un kopējā demokrātisko tiesisko valstu pieredze.

107 Plašāk sk.: Kučs A. Protection of Fundamental Rights in the Constitution of the Republic of Latvia during 
the Interwar period and after the Restoration of Independance, pp. 58–60.

108 European Convention on Human Rights. Pieejams: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.
pdf (skatīts 28.01.2017.).

109 Rezevska D. The Republic of Latvia, pp. 1017–1021.
110 Čepāne I. Sabiedrības tiesību aizsardzības efektivitāte teritorijas plānošanas lietās. Aktuālās cilvēktiesību aiz-

sardzības problēmas. Konstitucionālā sūdzība. Satversmes tiesas 2008. un 2009. gada konferenču materiālu 
krājums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2010, 70.–93. lpp.
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7. tabula
Satversmē noteiktās personas pamattiesības

Personas pamattiesība Satversmes norma
Cilvēka cieņa Satversmes ievads
Tiesības vēlēt un tiesības tikt ievēlētam Saeimā Satversmes 8. un 9. pants
Tiesības piedalīties tautas nobalsošanā Satversmes 80. pants
Tiesības zināt savas tiesības Satversmes 90. pants
Tiesiskās vienlīdzības princips un diskriminācijas aizliegums Satversmes 91. pants
Tiesības uz taisnīgu tiesu Satversmes 92. pants
Nevainīguma prezumpcija Satversmes 92. pants
Tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu Satversmes 92. pants
Tiesības uz advokāta palīdzību Satversmes 92. pants
Tiesības uz dzīvību Satversmes 93. pants
Tiesības uz brīvību un personas neaizskaramību Satversmes 94. pants
Goda un cieņas aizsardzība un spīdzināšanas aizliegums Satversmes 95. pants
Tiesības uz privāto dzīvi Satversmes 96. pants
Tiesības brīvi pārvietoties Satversmes 97. un 98. pants
Domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvība Satversmes 99. pants
Vārda brīvība Satversmes 100. pants
Tiesības piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, kā arī pildīt 
valsts dienestu

Satversmes 101. pants

Biedrošanās brīvība Satversmes 102. pants
Pulcēšanās brīvība Satversmes 103. pants
Tiesības vērsties valsts un pašvaldību iestādēs ar iesniegumu un 
saņemt atbildi uz to

Satversmes 104. pants

Tiesības uz īpašumu Satversmes 105. pants
Tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos Satversmes 106. pants
Tiesības uz atbilstošu darba samaksu Satversmes 107. pants
Tiesības uz iknedēļas brīvdienām un ikgadēju atvaļinājumu Satversmes 107. pants
Tiesības uz koplīgumu Satversmes 108. pants
Tiesības streikot Satversmes 108. pants
Arodbiedrību brīvība Satversmes 108. pants
Tiesības uz sociālo nodrošinājumu Satversmes 109. pants
Laulības, ģimenes, vecāku un bērnu tiesību aizsardzība Satversmes 110. pants
Tiesības uz veselību un medicīnisko palīdzību Satversmes 111. pants
Tiesības uz izglītību Satversmes 112. pants
Jaunrades brīvība, autortiesību un patenttiesību aizsardzība Satversmes 113. pants
Mazākumtautību tiesības Satversmes 114. pants
Tiesības dzīvot labvēlīgā vidē Satversmes 115. pants
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Satversmes tiesa ir secinājusi, ka gadījumos, kad nepieciešams noskaidrot Satversmē 
ietvertās pamattiesību normas saturu, šī norma tulkojama pēc iespējas atbilstoši inter-
pretācijai, kāda tiek lietota starptautisko cilvēktiesību normu piemērošanas praksē.111 
Tas nozīmē, ka Satversme ir iztulkojama pēc iespējas tā, lai šis iztulkojums nenonāktu 
pretrunā ar Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām cilvēktiesību aizsardzības 
jomā.112

Satversmes 8. nodaļa nav perfekta cilvēka pamattiesību kataloga kodifikācija. Jau 
tās pieņemšanas laikā Latvijas tiesību zinātnieki zinātniskos rakstos norādīja uz vairā-
kiem trūkumiem – gan pašā Satversmes 8. nodaļas nosaukumā, gan arī atsevišķu 
normu formulējumos.113 Tāpat tiesību zinātnē ir kritizēta Satversmes 116. pantā regu-
lētā pamattiesību ierobežošanas kārtība. Jau pieņemšanas laikā šis pants tika vērtēts kā 
Satversmes 8. nodaļas visvājākā konstrukcija.114 Satversmes 116. pants tikai daļēji no-
teic pamattiesību ierobežošanas tehniku, norādot, ka nepieciešams likums, ar kuru tiek 
ierobežotas pamattiesības, un leģitīmais mērķis, kura sasniegšanai šāds ierobežojums 
vajadzīgs, taču neko neminot par samērīgumu kā kritēriju personas pamattiesību iero-
bežojuma pieļaujamībai.115 Tāpat Satversmes 116. pants neko nenoteic par citu šajā 
pantā neminēto pamattiesību ierobežošanas pieļaujamību, un līdzās Satversmes 

111 Satversmes tiesas 2000. gada 30. augusta spriedums lietā Nr. 2000-03-01. Latvijas Republikas Satversmes 
tiesas spriedumi 1999–2000, 106. lpp. Sprieduma secinājumu daļas 5. punkts. 

112 Satversmes tiesas 2005. gada 13. maija spriedums lietā Nr. 2004-18-0106. Latvijas Republikas Satversmes tie-
sas spriedumi 2004. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006, 196.–197. lpp. Sprieduma secinājumu daļas 5. punkts.

113 Levits E. Piezīmes par Satversmes 8. nodaļu – Cilvēka pamattiesības. Cilvēktiesību Žurnāls, Nr. 9–12, 1999, 
11.–40. lpp.; Buka A. Satversmes astotā nodaļa – medus muca ar… Jurista Vārds, Nr. 9–10, 1999.

114 Levits E. Piezīmes par Satversmes 8. nodaļu – Cilvēka pamattiesības, 21. lpp.
115 Pat vairāk – savulaik Saeimas deputāti noraidīja priekšlikumu Satversmes 116. panta projektā iekļaut atsauci 

uz samērīgumu. Plašāk sk.: Mits M. European Convention on Human Rights in Latvia. Impact on Legal 
Doctrine and Application of Legal Norms. Lund: Media Tryck, 2010, pp. 163–165.

4. att. Satversmes tiesas tiesneši 
(no kreisās): Kaspars Balodis, 
Uldis Ķinis, Daiga Rezevska, 
Aldis Laviņš, Ineta Ziemele un 
Gunārs Kusiņš kopā ar Valsts 
prezidentu Raimondu Vējoni 
2016. gada 26. aprīlī. 
Toma Kalniņa foto, Valsts 
prezidenta kanceleja
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116. pantam Satversmē ir vēl trīs citas konstrukcijas, kas paredz noteiktu pamattiesību 
ierobežošanu.116

Tomēr vairāk nekā 15 gadu laikā Satversmes tiesa savā praksē, izmantojot gan Lat-
vijas tiesību zinātnes atziņas, gan arī citu valstu pieredzi, šīs Satversmes 8. nodaļas 
normu nepilnības ir novērsusi. Satversmes tiesa savā praksē ir formulējusi un attīstījusi 
atsevišķu Satversmē noteikto personas pamattiesību saturu, kā arī izveidojusi Latvijas 
starptautiskajām saistībām atbilstošu personas pamattiesību ierobežošanas metodolo-
ģiju. Lielā mērā tas ļauj atzīt, ka Satversmes 8. nodaļas normu saturs ir ne tik daudz 
tāds, kādu, iespējams, bija iecerējis konstitucionālais likumdevējs, bet gan tāds, kādu to 
savā praksē konstatējusi Satversmes tiesa. Satversmes 8. nodaļas normu iztulkošanā 
notikusi jēgpilna mijiedarbība starp konstitucionālo likumdevēju un Satversmes tiesu, 
kas ir sniegusi demokrātiskas tiesiskas valsts attīstībai pozitīvus rezultātus. 

Valsts varas organizācija

Satversmē ietvertais valsts iekārtas modelis raksturojams kā parlamentāra republi-
ka.117 Latvijas Satversmes sapulce apzināti izvēlējās parlamentārismu kā Latvijai piemē-
rotāko valsts pārvaldes formu. Dominējošā valsts varas institūcija Latvijas konstitucio-
nālajā sistēmā ir parlaments, kas latviešu valodā tiek apzīmēts ar speciāli šim nolūkam 
darinātu vārdu “Saeima”. Šo vārdu radījis jaunlatvietis Juris Alunāns, lai atrastu pienā-
cīgu atveidojumu parlamenta apzīmēšanai vācu valodas vārdiem “landtāgs” un 
“reihstāgs”.118 Kā norādīja Satversmes komisijas loceklis Jānis Purgals, “centrālo vietu 
Lat vijas valsts augstāko orgānu starpā ieņem Saeima, kura sastāv no 100 tautas priekš-
stāvjiem. Saeima ir Latvijas likumdošanas iestāde. Kā tautas priekšstāvju sapulce viņa 
ieņem visredzamāko vietu.”119 

Saeimu ievēlē uz četriem gadiem brīvās, tiešās, vispārīgās, vienlīdzīgās, aizklātās 
un proporcionālās vēlēšanās. Kandidātu sarakstus Saeimas vēlēšanās var iesniegt tikai 
politiskās partijas un to apvienības, un sarakstam jāiegūst vismaz 5% vēlēšanās nodoto 
balsu, lai iegūtu deputāta mandātus Saeimā. Vēlēšanās gūtā demokrātiskā leģitimācija 
pamato Saeimas dominējošo lomu Latvijas konstitucionālajā sistēmā. Saeimas deputāti 
ir Latvijas pilsoņu kopuma ievēlēti priekšstāvji, kas tautas vārdā īsteno valsts varu. Par-
lamentārisma būtība ir tajā, ka tautas gribai, kas pausta vēlēšanās, pakļaujas visas varas, 
kas pastāv valstī.120 Satversme paredz, ka Saeimai pieder likumdošanas tiesības, kā arī 
vairākas citas pilnvaras. Saeima ievēlē Valsts prezidentu, apstiprina un jebkurā brīdī 
var izteikt neuzticību Ministru kabinetam. Tāpat Saeima apstiprina amatā tiesnešus, 
tostarp Satversmes tiesas tiesnešus, kā arī citas augstākās valsts amatpersonas.  Attiecībā 
uz Saeimas lomu Latvijas Senāts ir pareizi secinājis: “Saeimai bez tieši likum došanas 

116 Plakane I. Pamattiesību ierobežošana Satversmē. Jurista Vārds, Nr. 14–15, 2003.
117 Schiemann P. Acht Jahre lettländische Verfassung, S. 261–273.
118 Gerts O. Par Latvijas Republikas Satversmes tēviem, pamatu licējiem, 59. lpp.
119 Latvijas Satversmes sapulces IV sesijas 1. sēdes 1921. gada 20. septembrī stenogramma. Latvijas Satversmes 

sapulces stenogrammas. Rīga: Satversmes sapulces izdevums, 1921, 14. burtn., 1313. lpp.
120 Гессенъ В. М. Основы конституцiоннаго права. Петроградъ: Право, 1918, c. 437.
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funkcijas pieder vēl arī ļoti plašas tiesī-
bas rīkoties valsts pārvaldes lie tās: taisīt 
lēmumus, kuriem ir vispārēja nozīme, 
bet nav likuma raksturs, pieņemt attie-
cīgos gadījumos pārejas formulas un 
dot valdībai norādījumus un rīkojumus. 
Un šādi Saeimas lēmumi un rīkojumi 
jārespektē un jāpilda tiklab visām valdī-
bas iestādēm un personām, kā arī visām 
citām iestādēm un pilsoņiem Latvijā.”121

Satversmē paredzētā valsts varas 
organizācijas sistēma ir tipiska Eiropā 
20. gadsimta sākumā, kad parlamentam 
netika paredzēti pietiekami kontroles 
mehānismi. Šim modelim raksturīgs 
trūkums ir parlamentārā vairākuma ne-
stabilitāte, kas rada biežas valdības mai-
ņas. Šāda nestabilitāte vājina parlamen-
tārās sistēmas autoritāti un iedzīvotāju 
uzticību tās efektivitātei. Latvijas Re-
publikā kopš proklamēšanas ir daudz-
partiju sistēma, un parlamentāro vairā-
kumu parasti veido vairāku partiju 
koalīcija, kas bieži vien nespēj nodroši-
nāt ilgtermiņa sadarbību un stabilu valdību. Latvijas politiskās partijas ir vājas un līdz 
galam nespēj pildīt savas konstitucionālās funkcijas.122 Tajā pašā laikā parlamentārās 
sistēmas efektivitāti spēj nodrošināt spēcīga politisko partiju sistēma. Stabila un funk-
cionējoša partiju sistēma ir parlamentārās sistēmas alfa un omega.123 Parlamentārā sis-
tēma var efektīvi funkcionēt tikai uz stabilas partiju bāzes. Ja parlamentā ir stabils vai-
rākums, kurš spēj balstīt valdību kā konstitucionālo izpildvaras nesēju, un opozīcija, 
tad ir iespējams sasniegt parlamentārisma mērķi. Politisko partiju vājums apdraud 
sekmīgu parlamentārisma funkcionēšanu un mazina iedzīvotāju uzticēšanos valsts 
varai. 

8. tabula

121 Latvijas Senāta Administratīvā departamenta 1926. gada 23. marta spriedums Nr. 32. Latvijas Senāta sprie-
dumi (1918–1940). 3. sējums. Senāta Administratīvā departamenta spriedumi (1926–1930). Rīga: Latvijas 
Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 1997, 53.–56. lpp.

122 Ekspertu grupas pārvaldības pilnveidei priekšlikumi (III). Politisko partiju sistēmas pilnveidošanas iespējas. 
26.11.2014. Pieejams: http://www.president.lv/images/modules/items/PDF/zinojums%20pp_.pdf (skatīts 
28.01.2017.).

123 Cielava V. 1922. gada Satversme – veca dziesma jaunās skaņās. Literatūra un Māksla, Nr. 16, 1992, 4. lpp.

5. att. Saeimas prezidijs, uzsākot savu amata pienākumu 
pildīšanu, fotografējas pie Latvijas Tautas padomes 
priekšsēdētāja, Latvijas Satversmes sapulces prezidenta 
un pirmā Valsts prezidenta Jāņa Čakstes fotogrāfijas 
Saeimas namā. 12. Saeimas prezidijs (no kreisās): Saeimas 
sekretāra biedrs Gunārs Kūtris, Saeimas sekretārs 
Andrejs Klementjevs, Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, 
Saeimas priekšsēdētājas biedrs Gundars Daudze un Saeimas 
priekšsēdētājas biedre Inese Lībiņa-Egnere. Ernesta Dinkas 
foto, Saeimas Kanceleja
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Latvijas Republikas parlamenti un valdības

Parlaments Darbības laiks Valdības un to darbības laiks

Latvijas Tautas padome 17.11.1918.–
01.05.1920.

1) Kārļa Ulmaņa Pagaidu valdība –  
17.11.1918.–14.07.1919.

2) Kārļa Ulmaņa Pagaidu valdība –  
14.07.1919.–09.12.1919.

3) Kārļa Ulmaņa Pagaidu valdība –  
09.12.1919.–12.06.1920.

Latvijas Satversmes 
sapulce

01.05.1920.–
07.11.1922.

4) Kārļa Ulmaņa Ministru kabinets –  
12.06.1920.–19.06.1921.

5) Zigfrīda Annas Meierovica Ministru kabinets – 
19.06.1921.–27.01.1923.

I Saeima 07.11.1922.–
03.11.1925.

6) Jāņa Pauļuka Ministru kabinets –  
27.01.1923.–28.06.1923.

7) Zigfrīda Annas Meierovica Ministru kabinets – 
28.06.1923.–27.01.1924.

8) Voldemāra Zamuela Ministru kabinets – 
27.01.1924.–19.12.1924.

9) Hugo Celmiņa Ministru kabinets – 
19.12.1924.–24.12.1925.

II Saeima 03.11.1925.–
06.11.1928.

10) Kārļa Ulmaņa Ministru kabinets –  
24.12.1925.–07.05.1926.

11) Artūra Alberinga Ministru kabinets – 
07.05.1926.–19.12.1926.

12) Marģera Skujenieka Ministru kabinets – 
19.12.1926.–24.01.1928.

13) Pētera Juraševska Ministru kabinets – 
24.01.1928.–01.12.1928.

III Saeima 06.11.1928.–
03.11.1931.

14) Hugo Celmiņa Ministru kabinets – 
01.12.1928.–27.03.1931.

15) Kārļa Ulmaņa Ministru kabinets –  
27.03.1931.–06.12.1931.

IV Saeima 03.11.1931.–
15.05.1934.

16) Marģera Skujenieka Ministru kabinets – 
06.12.1931.–24.03.1933.

17) Ādolfa Bļodnieka Ministru kabinets – 
24.03.1933.–17.03.1934.

18) Kārļa Ulmaņa Ministru kabinets –  
17.03.1934.–15.05.1934.

Ministru kabinets 
(pārņēma Saeimas 
funkcijas pēc 1934. gada 
15. maija apvērsuma)

16.05.1934.–
17.06.1940.

19) Kārļa Ulmaņa Ministru kabinets –  
18.06.1934.–17.06.1940.

Augstākā padome 04.05.1990.–
06.07.1993.

20) Ivara Godmaņa Ministru padome – 
07.05.1990.–03.08.1993.
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Parlaments Darbības laiks Valdības un to darbības laiks

5. Saeima 06.07.1993.–
07.11.1995.

21) Valda Birkava Ministru kabinets –  
03.08.1993.–19.09.1994.

22) Māra Gaiļa Ministru kabinets –  
19.09.1994.–21.12.1995.

6. Saeima 07.11.1995.–
03.11.1998.

23) Andra Šķēles Ministru kabinets –  
21.12.1995.–13.02.1997.

24) Andra Šķēles Ministru kabinets –  
13.02.1997.–07.08.1997.

25) Guntara Krasta Ministru kabinets – 
07.08.1997.–26.11.1998.

7. Saeima 03.11.1998.–
05.11.2002.

26) Viļa Krištopana Ministru kabinets – 
26.11.1998.–16.07.1999.

27) Andra Šķēles Ministru kabinets –  
16.07.1999.–05.05.2000.

28) Andra Bērziņa Ministru kabinets – 
05.05.2000.–07.11.2002.

8. Saeima 05.11.2002.–
07.11.2006.

29) Einara Repšes Ministru kabinets –  
07.11.2002.–09.03.2004.

30) Induļa Emša Ministru kabinets –  
09.03.2004.–02.12.2004.

31) Aigara Kalvīša Ministru kabinets – 
02.12.2004.–07.11.2006.

9. Saeima 07.11.2006.–
02.11.2010.

32) Aigara Kalvīša Ministru kabinets – 
07.11.2006.–20.12.2007.

33) Ivara Godmaņa Ministru kabinets – 
20.12.2007.–12.03.2009.

34) Valda Dombrovska Ministru kabinets – 
12.03.2009.–02.11.2010.

10. Saeima 02.11.2010.–
17.10.2011.

35) Valda Dombrovska Ministru kabinets – 
02.11.2010.–24.10.2011.

11. Saeima 17.10.2011.–
04.11.2014.

36) Valda Dombrovska Ministru kabinets – 
24.10.2011.–22.01.2014.

37) Laimdotas Straujumas Ministru kabinets – 
22.01.2014.–05.11.2014.

12. Saeima Kopš 04.11.2014. 38) Laimdotas Straujumas Ministru kabinets – 
05.11.2014.–11.02.2016.

39) Māra Kučinska Ministru kabinets – kopš 
11.02.2016.

Latvijas Satversmes sapulce Saeimas dominējošo lomu mēģināja līdzsvarot ar tau-
tas nobalsošanas un likumu ierosināšanas institūtu palīdzību, Latvijas pilsoņu kopumu 
padarot par otru likumdevēju līdzās Saeimai. Iedvesmojoties no Šveices konfederācijas 
un tās kantonu konstitucionālajām tradīcijām, Latvijas Satversmes sapulce paredzēja 
plašas pilsoņu kopuma iespējas iesaistīties konkrētu valsts dzīves jautājumu izlemšanā.
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Pirmkārt, Satversmes 48. pants paredz pasaulē unikālu parlamenta atlaišanas me-
hānismu.124 Valsts prezidentam ir piešķirtas tiesības ierosināt atlaist Saeimu, bet galīgo 
lēmumu par Saeimas atlaišanu tautas nobalsošanā pieņem pilsoņu kopums. Ja pilsoņu 
kopums noraida ierosinājumu atlaist Saeimu, Valsts prezidents zaudē amatu. Pilsoņu 
kopuma tiesības lemt par jaunu Saeimas vēlēšanu nepieciešamību tika nostiprinātas ar 
Satversmes 14. panta grozījumiem, kas piešķīra tiesības ne mazāk kā vienai desmitajai 
daļai Latvijas pilsoņu ierosināt Saeimas atsaukšanu. Proti, pilsoņu kopums ir tiesīgs 
gan ierosināt tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu pirms termiņa, gan arī tautas 
nobalsošanā šo jautājumu izlemt.125 

Otrkārt, Satversmes nozīmīgākos pantus, kuros nostiprināti Latvijas konstitucio-
nālās iekārtas pamatprincipi – Satversmes 1., 2., 3., 4., 6. un 77. pantu –, var grozīt tikai 
pilsoņu kopums tautas nobalsošanā. Saeima nav tiesīga viena pati lemt par šo pantu 
grozījumiem (Satversmes 77. pants).

Treškārt, saskaņā ar Satversmes 68. pantu tikai Latvijas pilsoņu kopums izlemj jau-
tājumu par Latvijas dalību Eiropas Savienībā.

Ceturtkārt, Valsts prezidents vai viena trešā daļa Saeimas deputātu var ierosināt 
 likuma nodošanu tautas nobalsošanai. Ja šādas tautas nobalsošanas rīkošanu atbalsta 
ne mazāk kā viena desmitā daļa vēlētāju, pilsoņu kopums tautas nobalsošanā var lemt 
par Saeimas pieņemta likuma atcelšanu.

Visbeidzot, ne mazāk kā viena desmitā daļa vēlētāju var iesniegt Saeimai pilnīgi 
izstrādātu Satversmes grozījumu projektu vai likumprojektu. Satversmes 78. pants pa-
redz: ja Saeima pilsoņu kopuma iesniegto projektu noraida, automātiski rīkojama tau-
tas nobalsošana.126

Līdz ar to Latvija būtu raksturojama kā parlamentārā republika ar tiešās demo-
krātijas elementiem, jo tautas nobalsošanas un likumu ierosināšanas tiesības piešķir 
pilsoņu kopumam kontroles iespēju pār Saeimas darbu. Tomēr praksē Satversmē pare-
dzētie tiešās demokrātijas institūti ir grūti īstenojami, jo Satversme paredz augstas 
līdzdalības prasības pilsoņu kopumam, lai tā paustā griba būtu juridiski saistoša. 

Daudz būtiskāk Satversmē paredzēto parlamentāro sistēmu koriģēja Satversmes 
tiesas izveidošana, kura var pārbaudīt likumu un citu normatīvo aktu satversmību un 
atzīt tos par Satversmei neatbilstošiem un spēkā neesošiem. Konstitucionālā tiesa ik-
vienā demokrātiskā tiesiskā valstī ierobežo parlamenta dominējošo lomu, lai nodroši-
nātu valsts varas dalīšanas, pamattiesību un citu konstitucionālo vērtību aizsardzību.127

124 Сахаров Н. Институт президентства в современном мире. Москва: Юридическая литература, 1994, 
с. 129.

125 Plašāk sk.: Kārkliņa A. Dissolution of Parliament in Latvia: Legal Regulation and Practice. Jurisprudencija, 
No. 20, 2013, pp. 1213–1229. Pieejams: http://www.mruni.eu/upload/iblock/4ad/JUR-13-20-3-18.pdf (ska-
tīts 28.01.2017.).

126 Plašāk sk.: Rodiņa A., Pleps J. Constitutionalism in Latvia: reality and development, pp. 451–460.
127 Rodiņa A., Spale A. Constitutional status of the Constitutional Court of the Republic of Latvia. Кон-

ституционное правосудие. Международный вестник Конференции органов конституционного кон-
троля стран новой демократии, вып. 4, 2012, с. 36–80. Pieejams: http://www.concourt.am/armenian/
con_right/4.58-2012/vestnik58.pdf (skatīts 28.01.2017.).
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9. tabula 
Tautas nobalsošanas Satversmes spēkā esamības laikā 

Datums Tautas nobalsošanas priekšmets Rezultāts
1923. gada 
1. un 2. septembris

Vēlētāju iesniegts likumprojekts 
par baznīcas un lūgšanu namu 
neatsavināšanu
(Satversmes 78. pants)

Piedalījās 205 586 vēlētāji; netika 
sasniegts nepieciešamais kvorums

1927. gada 
17. un 18. decembris

Vēlētāju iesniegts likumprojekts 
“Likums par pavalstniecības likuma 
pārgrozījumu un papildinājumu 
atcelšanu”
(Satversmes 78. pants) 

Piedalījās 242 798 vēlētāji;
netika sasniegts nepieciešamais 
kvorums

1931. gada 
5. un 6. septembris

Vēlētāju iesniegts likumprojekts 
“Likums par Māras baznīcu”
(Satversmes 78. pants)

Piedalījās 390 883 vēlētāji;
netika sasniegts nepieciešamais 
kvorums

1934. gada 
24. un 25. februāris

Vēlētāju iesniegts likumprojekts 
“Likums par nodrošināšanu vecumā 
un darba nespējas un bezdarba 
gadījumos”
(Satversmes 78. pants)

Piedalījās 441 903 vēlētāji; netika 
sasniegts nepieciešamais kvorums

1998. gada 
3. oktobris

Likuma “Grozījumi Pilsonības 
likumā” atcelšana
(Satversmes 72. pants)

Piedalījās 928 040 vēlētāji; 
kvorums sasniegts; 
par likuma atcelšanu 416 584 
vēlētāji, pret – 487 559 vēlētāji; 
priekšlikums noraidīts

1999. gada 
13. novembris

Likuma “Grozījumi likumā “Par valsts 
pensijām”” atcelšana
(Satversmes 72. pants)

Piedalījās 339 879 vēlētāji;
netika sasniegts nepieciešamais 
kvorums

2003. gada 
20. septembris

Latvijas dalība Eiropas Savienībā
(Satversmes 68. pants)

Piedalījās 1 010 467 vēlētāji;
kvorums sasniegts;
par dalību 676 700 vēlētāji, pret – 
325 980 vēlētāji; dalība atbalstīta

2007. gada 
7. jūlijs

Likumu “Grozījumi Nacionālās 
drošības likumā” un “Grozījumi Valsts 
drošības iestāžu likumā” atcelšana
(Satversmes 72. pants)

Piedalījās 338 348 (1. likums) un 
338 342 (2. likums) vēlētāji;
netika sasniegts nepieciešamais 
kvorums

2008. gada 
2. augusts

Vēlētāju iesniegts likumprojekts 
“Grozījumi Latvijas Republikas 
Satversmē”
(Satversmes 78. pants)

Piedalījās 629 119 vēlētāji;
par likuma pieņemšanu nobalsoja 
608 446 vēlētāji;
netika sasniegts nepieciešamais 
balsu vairākums

2008. gada 
23. augusts

Vēlētāju iesniegts likumprojekts 
“Grozījumi likumā “Par valsts 
pensijām””
(Satversmes 78. pants)

Piedalījās 346 784 vēlētāji;
netika sasniegts nepieciešamais 
kvorums
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Datums Tautas nobalsošanas priekšmets Rezultāts
2011. gada 
23. jūlijs

Valsts prezidenta ierosināta 
10. Saeimas atlaišana
(Satversmes 48. pants)

Piedalījās 689 823 vēlētāji;
par atlaišanu nobalsoja 650 518 
vēlētāji, pret – 37 829 vēlētāji;
Saeima atlaista

2012. gada 
18. februāris

Vēlētāju iesniegts likumprojekts 
“Grozījumi Latvijas Republikas 
Satversmē”
(Satversmes 78. pants)

Piedalījās 1 092 908 vēlētāji;
par likuma pieņemšanu nobalsoja 
273 347 vēlētāji;
netika sasniegts nepieciešamais 
balsu vairākums

Parlamentārismā valsts galvam parasti tiek uzticētas ceremoniālas un reprezentatī-
vas pilnvaras, un tas nav pretsvars parlamentam. Latvijas Republikā bijuši dažādi valsts 
galvas modeļi, jo līdzās Saeimas vēlētam atsevišķam Valsts prezidentam valsts galvas 
funkcijas vairākas reizes pildījis arī parlamenta priekšsēdētājs. Satversme paredz, ka 
Valsts prezidentu ievēlē Saeima, aizklāti balsojot, ar ne mazāk kā 51 balss vairākumu. 
Valsts prezidenta vēlēšanas ir vienīgais balsojums, kurš Saeimā notiek aizklāti. Valsts 
prezidenta pilnvaru termiņš ir četri gadi.

Valsts prezidentam Satversme paredz valsts starptautiskās reprezentēšanas un valsts 
bruņoto spēku augstākā vadoņa pienākumus, kā arī plašas tiesības likumdošanā – Valsts 
prezidents var iesniegt Saeimai izskatīšanai likumprojektu, var nosūtīt Saeimas pieņemto 
likumu otrreizējai caurlūkošanai vai nodot tautas nobalsošanai. Satversme paredz, ka 
Valsts prezidents aicina Ministru prezidenta amata kandidātu. Lai arī Ministru kabine-
tam nepieciešama Saeimas vairākuma uzticība, praksē Valsts prezidentam ir būtiska 
loma gan Ministru prezidenta, gan atsevišķu ministru izvēlē.128 Tāpat Valsts prezidentam 
ir Saeimas atlaišanas ierosināšanas tiesības, kuras tikušas izmantotas tikai vienu reizi.

Valsts prezidentu aktīvā darbība likumdošanā un ārpolitikā, kā arī viedokļa pau-
šana par aktuāliem valsts dzīves jautājumiem padarījusi Valsts prezidentu par nozī-
mīgu Saeimas varas ierobežotāju. Lielā mērā ir īstenojies atsevišķu Latvijas Satversmes 
sapulces deputātu plāns par Valsts prezidenta līdzsvarojošo lomu konstitucionālajā si s-
tēmā. Tolaik Satversmes komisijas loceklis Jānis Purgals atzina, ka “neitrālā un izlīdzi-
nošā vara, kuras uzdevums zināmos gadījumos ir noturēt līdzsvaru starp citām valsts 
varām, pieder valsts prezidentam”.129

Papildus Satversmē minētajām Valsts prezidenta pilnvarām atzīts, ka Valsts prezi-
dentam Satversmes sistēmā ir arī Satversmes sargātāja jeb neitrālās (līdzsvarojošās) 
varas funkcija. Valsts prezidents nodrošina konstitucionālās iekārtas stabilitāti un ir 
pilnvarots rīkoties tās apdraudējuma apstākļos, lai nodrošinātu Latvijas valstiskuma un 
Satversmes aizsardzību. Šajā kontekstā būtiski norādīt, ka Valsts prezidents saskaņā 
ar Satversmes 40. pantu dod svinīgo solījumu turēt svētu Latvijas Satversmi un  likumus. 

128 Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisijas 2011. gada 10. maija viedoklis “Par Valsts prezidenta 
funkcijām Latvijas parlamentārās demokrātijas ietvaros”. Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisija. 
Viedokļi: 2008–2011, 122. lpp.

129 Latvijas Satversmes sapulces IV sesijas 1. sēdes 1921. gada 20. septembrī stenogramma. Latvijas Satversmes 
sapulces stenogrammas. Rīga: Satversmes sapulces izdevums, 1921, 14. burtn., 1316. lpp.
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Latvijas valststiesiskajā domā ir izteikts apsvērums, ka svinīgais solījums uzliek Valsts 
prezidenta pienākumu aizsargāt Latvijas Satversmi.130 Valsts prezidenta pilnvaras nevar 
tikt interpretētas kā formālas un ceremoniālas gadījumos, kad viņa rīcībai varētu būt 
principiāla nozīme Satversmes un demokrātiskas tiesiskas valsts principu aizsardzībā.

10. tabula 
Latvijas Republikas valsts galvas

Valsts galva Pilnvaru termiņš Amats

Jānis Čakste 17.11.1918.–01.05.1920. Latvijas Tautas padomes 
priekšsēdētājs

Jānis Čakste 01.05.1920.–18.11.1922. Latvijas Satversmes sapulces 
prezidents

Jānis Čakste 18.11.1922.–14.03.1927. Valsts prezidents
Gustavs Zemgals 08.04.1927.–09.04.1930. Valsts prezidents
Alberts Kviesis 09.04.1930.–11.04.1936. Valsts prezidents

Kārlis Ulmanis 11.04.1936.–17.06.1940. Valsts un Ministru prezidents 
autoritārā režīma laikā

Pauls Kalniņš 08.09.1944.–26.08.1945. Saeimas priekšsēdētājs kā Valsts 
prezidenta vietas izpildītājs

Jāzeps Rancāns 26.04.1947.–02.12.1969. Saeimas priekšsēdētāja biedrs kā 
Valsts prezidenta vietas izpildītājs

Anatolijs Gorbunovs 04.05.1990.–06.07.1993. Augstākās Padomes priekšsēdētājs
Guntis Ulmanis 07.07.1993.–07.07.1999. Valsts prezidents
Vaira Vīķe-Freiberga 08.07.1999.–07.07.2007. Valsts prezidente
Valdis Zatlers 08.07.2007.–07.07.2011. Valsts prezidents
Andris Bērziņš 08.07.2011.–07.07.2015. Valsts prezidents
Raimonds Vējonis Kopš 08.07.2015. Valsts prezidents

130 Bergs A. Konstitucionāls konflikts. Latvis, Nr. 1997, 1928, 1.–2. lpp.

6. att. Pēc Satversmes darbības atjaunošanas 
ievēlētie Valsts prezidenti Valsts prezidenta 
Raimonda Vējoņa amatā stāšanās dienā: 
Valdis Zatlers (2007–2011), Andris Bērziņš 
(2011–2015), Vaira Vīķe-Freiberga (1999–
2007), Raimonds Vējonis (kopš 2015) un 
Guntis Ulmanis (1993–1999). Ernesta Dinkas 
foto, Saeimas Kanceleja

Jānis Pleps    LATVIJAS VALSTS KONSTITUCIONĀLIE PAMATI
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Satversmes spēkā esamības laikā vairākkārt rosināts jautājums par Satversmē no-
teiktā valsts varas dalīšanas modeļa pārskatīšanu, lai ierobežotu parlamentārismu un 
nostiprinātu izpildvaru. Visbiežāk šādos gadījumos ticis piedāvāts ieviest tieši vēlētu 
Valsts prezidentu ar plašākām pilnvarām. Dažādos Satversmes grozījumu projektos 
var atrast piedāvājumus pat pārejai uz pusprezidentālu vai prezidentālu sistēmu. Tajā 
pašā laikā jautājums par Ministru kabineta nostiprināšanu ticis aktualizēts salīdzinoši 
mazāk, lai gan kontinentālās Eiropas valstīs parlamentārisma trūkumi visbiežāk tikuši 
risināti ar pāreju uz kabineta valdību, kurā daudz būtiskāka loma atvēlēta valdības 
vadītājam.131 Ministru prezidenta lomas nostiprināšana kabinetā, neuzticības izteik-
šanas kabinetam apgrūtināšana, kā arī iespējas valdības vadītājam vai viņu atbalstoša-
jam politiskajam spēkam panākt parlamenta ārkārtas vēlēšanas uzskatāma par konsti-
tucionāli izdevušos parlamentārisma sistēmas racionalizāciju.132

Atsevišķi evolucionāri uzlabojumi Latvijas parlamentārajā sistēmā varētu iezīmē-
ties vai nu Satversmes grozījumu, vai jaunu konstitucionālo tradīciju veidošanās ceļā, 
pārņemot racionalizētā parlamentārisma mehānismus. Tomēr pēc 95 Sa tversmes 
spēkā esamības gadiem var atzīmēt, ka parlamentārisms ir sabiedrībā kopumā vispā-
rēji akceptēts un var tikt uzskatīts par Latvijai tradicionāli raksturīgu demokrātijas 
formu.133 Tas varētu liecināt par zināmu konstitucionālās iekārtas briedumu un neat-
griezenisku demokrātiskas tiesiskas valsts principu nostiprināšanos Latvijas sabied-
rībā. Ne velti Latvijas Satversmes sapulces loceklis dzejnieks Jānis Pliekšāns (Rainis) 
savulaik tālredzīgi norādīja: “Parlamentārismam ir savas vājās puses, bet absolūti pil-
nīga nav neviena valsts forma. Bet tomēr parlamentārisms ir visas demokrātijas iz-
teikšanas veids. [..] negribēt parlamentārismu tagad ir – negribēt demokrātiju. Un 
negribēt demokrātiju – mūsu Latvijas apstākļos – negribēt Latvijas valsti.”134

131 Lēbers (Loeber) D. A., Bišers I. Ministru kabinets. Komentārs Latvijas Republikas Satversmes IV nodaļai “Mi-
nistru kabinets”. Rīga: Tiesiskās informācijas centrs, 1998, 8.–13. lpp.

132 Prokop K. Polish Constitutional Law. Białystok: Temida 2, 2008, pp. 38–41.
133 Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisijas 2011. gada 10. maija viedoklis “Par Valsts prezidenta 

funkcijām Latvijas parlamentārās demokrātijas sistēmas ietvaros”. Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību 
komisija. Viedokļi: 2008–2011, 106. lpp.

134 Rainis J. Atmiņu un piezīmju skabargas. Jaunais Laiks, Nr. 7, 1928, 201. lpp.
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Latvijas Republikas konstitucionālā sistēma

Satversmes tiesa
Vispārējās jurisdikcijas 

tiesas Valsts kontrole 

Ministru kabinets

Saeima

Valsts prezidents

Latvijas pilsoņu kopums
(balsstiesīgie Latvijas Republikas pilsoņi)

Apstiprina 
Satversmes tiesas

tiesnešus 
(Satversmes 85. pants)

Ieceļ un apstiprina amatā 
tiesnešus

(Satversmes 84. pants)

Ieceļ un apstiprina amatā 
valsts kontrolieri 

(Satversmes 88. pants)

Izsaka uzticību 
Ministru kabinetam

(Satversmes 59. pants)

Aicina Ministru prezidenta 
amata kandidātu 

(Satversmes 56. pants)

Ievēlē Valsts prezidentu
(Satversmes 35., 36. pants)

Ievēlē Saeimu 
(Satversmes 6. pants)

7. att. Latvijas Republikas konstitucionālā sistēma

Jānis Pleps    LATVIJAS VALSTS KONSTITUCIONĀLIE PAMATI
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Secinājumi

Pēc valsts neatkarības proklamēšanas Latvijā izveidojusies un nostiprinājusies 
konstitucionālā iekārta, kas balstās uz Rietumeiropas konstitucionālisma idejām un 
vērtībām. Latvijas konstitucionālās iekārtas būtiskākie pamatprincipi ir valsts suvere-
nitātes princips, tautas suverenitātes princips, demokrātijas princips, republikas prin-
cips, tiesiskas valsts princips, sociāli atbildīgas valsts princips un nacionālas valsts 
princips.

Satversme ir devītā vecākā konstitūcija Eiropā. Tā atspoguļo starpkaru perioda 
konstitucionālisma idejas un ir juridiski spēkā esoša 95 gadus bez apjomīgiem teksta 
pārveidojumiem. Tāpat unikāls ir apstāklis, ka Satversmes darbība 20.  gadsimta 
90. gadu sākumā faktiski tika atjaunota pēc 50 gadu pārtraukuma.

Satversmes teksts ir lakonisks un tekstuāli skops, izvairoties no izvērsta regulējuma 
un politiskām deklarācijām. Tādēļ Satversmes piemērošanā būtiska loma ir ne vien Sa-
tversmes burtam, bet arī Satversmes garam – konstitucionālajām vērtībām, konstitu-
cio nālajām tradīcijām un Satversmes tiesas sniegtajai Satversmes normu  interpretācijai.

Satversmē paredzēts, ka Latvija ir parlamentāra republika ar tiešās demokrātijas 
elementiem. Līdzās Saeimai kā papildu likumdevējs paredzēts Latvijas pilsoņu ko-
pums, ieviešot plašas tautas nobalsošanas un likumdošanas iniciatīvu iespējas.

Latvijas Republikā funkcionē demokrātiska tiesiska valsts, kas nodrošina demo-
krātiju, varas dalīšanu, likuma varu un cilvēka pamattiesību aizsardzību. Neņemot vērā 
atsevišķas nepilnības un strauju konstitucionālisma principu nostiprināšanos, Sa-
tversme spēj nodrošināt konstitucionālās iekārtas stabilitāti un attīstību. Tomēr tas ne-
nozīmē, ka konstitucionālā iekārta ir ideāla un nebūtu pilnveidojama.

Par autoru

Jānis Pleps (dz. 1982) – Dr. iur., docents, Latvijas Universitātes Juridiskās fa-
kultātes Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedras vadītājs. Valsts prezidenta 
konstitucionālo tiesību padomnieks. Iepriekš bijis Satversmes tiesas tiesneša 
palīgs un Saeimas Juridiskā biroja juridiskais padomnieks. Vairāku grāmatu un 
zinātnisko publikāciju autors vai līdzautors par valststiesību, tiesību teorijas un 
vēstures jautājumiem. Piedalījies Latvijas Republikas Satversmes komentāru 
sagatavošanā. 
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DEMOKRĀTIJA LATVIJĀ

Raksta uzdevums – iepazīstināt ar demokrātijas vēsturisko attīstību Latvijā, kā arī ar tās mūsdienu 
situāciju. Pēc demokrātijas jēdziena satura izklāsta seko trīs daļas. Pirmā no tām ir veltīta demo-
krātijas vēsturiskajai attīstībai, sākot no 19. gadsimta, kad Latvijā ienāk modernā politika, līdz pat 
demokrātiskās republikas okupācijai 1940. gadā. Rakstā sniegts mūsdienu Latvijas galveno politisko 
institūtu apskats, izceļot Latvijas Republikas Satversmē pausto izpratni par demokrātiju, vēlēšanu 
sistēmu, pilsonības politiku u.tml. Raksta trešā daļa ir veltīta politiskajai kultūrai un līdzdalībai, 
pievēršoties pilsoņu politiskajām attieksmēm, vērtībām, kā arī etniskā dalījuma nozīmei Latvijas 
politiskajā procesā. Noslēgumā tiek secināts, ka, lai arī Latvijā ir pilnvērtīga, eiropeiska mūsdienu 
demokrātija, to vajā virkne problēmu, t.sk. zema varas leģitimitāte, vājas politiskās partijas, kā arī 
etniskā faktora stabili augstā nozīmība politiskajās attieksmēs un vērtībās. 

Atslēgvārdi: demokrātija, politiskā līdzdalība, vēlēšanas, politiskās partijas, politiskā kultūra, etnis-
kās attiecības.

Šis raksts aplūko demokrātijas līdzšinējo attīstību un tās mūsdienu situāciju Lat-
vijā. Tas noteikti neaptvers visus demokrātiskas sabiedrības veidošanās aspektus Lat-
vijā, bet gan tikai tās svarīgākos elementus. Demokrātijas “kodolu” mums piedāvā 
Čārlza Tillija demokrātijas definīcija, kur demokrātija nozīmē vienlīdzīgas, plašas, aiz-
sargātas un savstarpēji saistošas konsultācijas attiecībās starp valsti un iedzīvotājiem.1 
Saskaņā ar šo definīciju valsts varai, pieņemot leģitīmus lēmumus, ir jākonsultējas ar 
iedzīvotājiem. Turklāt demokrātija paredz noteikta veida konsultācijas. Vispirms, šīm 
konsultācijām ir jābūt vienlīdzīgām, proti, katra valsts pilsoņa balsij šajās konsultācijās 
ir jābūt līdzvērtīgai jebkura cita pilsoņa balsij – tā ir demokrātijām obligātā politiskās 
vienlīdzības prasība. Otrkārt, tām ir jābūt plašām – proti, jābūt iesaistītai ievērojamai 
daļai valsts pastāvīgo iedzīvotāju. Tieši ar šādu, visaptverošu iesaisti mūsdienu demo-
krātijas atšķiras, teiksim, no Atēnu demokrātijas un renesanses laika Itālijas pilsēt-
valstīm, kurās gan norisinājās vienlīdzīgas konsultācijas starp valsti un iedzīvotājiem, 
tomēr tajās piedalījās tikai neliela, privileģēta iedzīvotāju daļa. Konsultācijām ir jābūt 
arīdzan aizsargātām – iedzīvotāji, kas tajās iesaistās, vienlaikus bauda plašu savas per-
sonas neaizskaramību iepretim varas turētājiem. To demokrātiskos režīmos ierastā 
kārtā nodrošina indivīda tiesību garantijas – gan attiecībā uz paša indivīda dzīvības, 

1 Tilly C. Democracy. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, pp. 13–14. 
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brīvības un īpašuma aizsardzību līdz pat valsts garantētai vārda un pulcēšanās brīvībai. 
Visbeidzot, demokrātija paredz ne tikai vienlīdzīgas, plašas un aizsargātas konsultāci-
jas, bet arī to, ka šīm konsultācijām piemīt saistošs raksturs, t.i., valsts varai ir jārespektē 
konsultāciju rezultāts. Ar to mūsdienu demokrātiskie institūti atšķiras no dažādiem 
padomdevēju institūtiem, kuri reizēm pastāv arī nedemokrātiskos režīmos. 

Tāpat kā citās demokrātiskās Eiropas valstīs, arī Latvijā demokrātija ir ilgstošas 
vēsturiskas attīstības rezultāts. Tādēļ tieši šāda demokrātijas definīcija spēj aprakstīt ne 
tikai demokrātijas šodienas ainu, bet arī fiksēt tās vēsturisko attīstību. Jo vien līdzīgākas, 
plašākas, aizsargātākas un savstarpēji saistošākas ir valsts konsultācijas ar iedzīvotā-
jiem, jo demokrātiskāks ir kāds politisks režīms. Lielākā daļa Eiropas valstu ir kļuvušas 
demokrātiskas pakāpeniskas attīstības ceļā, pieaugot valsts un iedzīvotāju konsultāciju 
plašumam, vienlīdzīgumam, aizsargātībai un savstarpēji saistošajam raksturam. Tādēļ 
arī izpratne par demokrātiju tajās laika gaitā ir mainījusies. 

Latvija, līdzīgi citām Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm, savu moderno 
valstiskumu ir ieguvusi jau līdz ar demokrātiska režīma izveidi. Vienlaikus arī šo de-
mokrātiju attīstībā ievērojama loma ir bijusi iepriekšējai pieredzei attiecībās starp valsti 
un iedzīvotājiem. Katrā valstī demokrātijas pamatprincipi ir iemiesoti atšķirīgos insti-
tūtos, kas atspoguļo demokrātijas vēsturisko attīstību, vērtības, kā arī dažādu politisko 
grupu spēku samēru. Arī Latvijas demokrātija pēc neatkarības atjaunošanas ir ieguvusi 
specifisku institucionālu veidolu, kurš laika gaitā ir attīstījies un turpina attīstīties arī 
šodien. 

Latvijas demokrātija rakstā tiks aplūkota trīs atšķirīgās perspektīvās. Pirmkārt, uz-
manība tiks veltīta demokrātijas vēsturiskajai attīstībai Latvijā gan laika posmā pirms 
suverēnā valstiskuma izveides, gan arī pirmajā demokrātiskās varas periodā (1918–
1934). Otrkārt, tiks aplūkota demokrātisko institūtu attīstība pēc neatkarības atgūša-
nas. Treškārt, uzmanība tiks pievērsta sabiedrības līdzdalībai un politiskajai kultūrai 
laika posmā kopš 1991. gada, īpaši akcentējot arī vēsturisko un etnisko faktoru ietekmi 
uz demokrātijas attīstību. Visbeidzot, secinājumu daļā tiks izdarīts kopsavilkums par 
Latvijas demokrātijas šodienas situāciju, par tās galvenajām problēmām un iespēja-
mām nākotnes attīstības tendencēm. 

Galvenais secinājums teic, ka Latvijā šodien ir pilnvērtīga eiropeiska demokrātija, 
par kādu to atzīst arī demokrātijas eksperti pasaulē.2 Tomēr tās tālāku konsolidāciju 
apgrūtina virkne problēmu – vispirms, etniskās šķirtnes dominēšana partiju politikā, 
vāja saikne starp demokrātiskajiem institūtiem un sabiedrību, kā arī augsta politiskā 
spektra fragmentācijas pakāpe. 

Raksta pamatā ir agrāk veiktie pētījumi par Latvijas demokrātiju, kuru ceturtdaļ-
gadsimtā kopš neatkarības atjaunošanas ir uzkrājies jau diezgan daudz. Demokrātijas 
pētniecība Latvijā ir evolucionējusi līdzi pašai demokrātijai, kā rezultātā pēdējā des-
mitgadē gan Latvijā, gan ārzemēs parādās arvien vairāk nozīmīgu pētījumu par jaunās 

2 Sk., piemēram, Freedom House un The Economist Intelligence Unit veidotos demokrātijas indeksus: Freedom 
in the World. Pieejams: https://freedomhouse.org/report/freedom-world-2015/table-country-ratings; Demo-
cracy Index 2015: Democracy in an Age of Anxiety. Pieejams: http://www.yabiladi.com/img/content/EIU-
Democracy-Index-2015.pdf (skatīts 26.04.2016.).
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demokrātijas attīstību. Iespējams, visplašāko skatījumu uz dažādiem Latvijas demokrā-
tijas aspektiem sniedz nu jau divreiz iznākušais “Demokrātijas audits”,3 kuru ar plašas 
pētnieku komandas līdzdalību veido Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētī-
jumu institūts. Atsevišķi pētnieki ir analizējuši Latvijas partiju sistēmu,4 sabiedrības 
līdzdalības aspektus,5 korupcijas apkarošanu.6 

Neatslābstoša interese Latvijas demokrātijas pētniecībā ir saistīta ar minoritāšu in-
tegrācijas lomu demokratizācijā. Galvenie jautājumi skar padomju laikā ieceļojušās 
krievvalodīgo kopienas vietu un statusu atjaunotajā demokrātijā.7 Šis, iespējams, vis-
biežāk analizētais Latvijas demokrātijas aspekts ietver vairākus šaurākus pētījuma 
tema tus, piemēram, etniskās šķirtnes saikni ar politiskajām partijām,8 dažādu sabiedrī-
bas grupu attieksmi pret demokrātiju un līdzdalību9 u.c. Vienlaikus, lai cik arī nozīmīgs 
būtu minoritāšu integrācijas jautājums, starp citiem faktoriem ne tas vienīgais ir uzma-
nības vērts. Virkne citu demokrātijas elementu, kas līdz šim ir izpelnījušies mazāk uz-
manības, kopš neatkarības atjaunošanas ir piedzīvojuši visai dinamisku attīstību. 

Vēsturiskā skice

No zemniekiem par pilsoņiem
Vēsturiski raugoties, Latvijas demokratizāciju ir veicinājušas tās pašas sociālās un 

kulturālās norises, kuras līdzīgu attīstību sekmēja citviet Eiropā.10 Arī Latvijā 19. gad-
simtā kārtu sabiedrību pakāpeniski nomainīja modernā, egalitārā un individualizētā 
sabiedrība, feodālo patriarhālismu aizstāja kapitālistiskais privātīpašums un brīvais 

3 How democratic is Latvia? Audit of Democracy. Pieejams: http://www.szf.lu.lv/petnieciba/petijumi-
publikacijas/demokratija-un-minoritates-latvija/ (skatīts 10.12.2015.).

4 Ikstens J. FHRUL Bloc: Leftist Parties or Parties of Russian-speaking People? Latvijas Universitātes raksti = 
Scientific papers University of Latvia, Vol. 680. Rīga: Latvijas Universitāte, 2005, pp. 152–161; Auers D., 
Galbreath D. Green, Black and Brown: Uncovering Latvia’s Environmental Politics. Journal of Baltic Studies, 
Vol. 40, 2009, Sept., pp. 333–349. 

5 Karklins R., Zepa B. Political Participation in Latvia, 1987–2001. Journal of Baltic Studies, Vol. 32, No. 4, 
2001 Winter, pp. 334–346. 

6 Karklins R. The System Made Me Do It: Corruption in Post-Communist Societies. New York; London: 
M. E. Sharpe, 2005; Kalniņš V. Parliamentary Lobbying Between Civil Rights and Corruption: an Insight into 
Lobbying Practice in Latvia and Recommendations for the Saeima. Rīga: Providus, 2005.  

7 Jubulis M. Nationalism and Democratic Transition: the Politics of Citizenship in Post-Soviet Latvia. New 
York; London: University Press of America, 2001; Karklins R. Ethnopolitics and Transition to Democracy: 
the Collapse of the USSR and Latvia. Washington: Woodrow Wilson Center Press; Baltimore; London: Johns 
Hopkins University Press, 1994; Pabriks A., Purs A. Latvia: the Challenges of Change. New York: Routledge, 
2001; A Cat’s Lick: Democratization and Minority Communities in the Post-Soviet Baltic. Amsterdam; New 
York: Rodopi, 2010.

8 Bennich-Björkman L., Johannson K. M. Explaining Moderation in Nationalism: Divergent Trajectories of 
National Conservative Parties in Estonia and Latvia. Comparative European Politics, Vol. 10, 2012, pp. 585–
607; Nakai R. The Influence of Party Competition on Minority Politics: a Comparison of Latvia and Estonia. 
Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, Vol. 13, 2014, pp. 57–85. 

9 Duvold K., Berglund S. Democracy between Ethnos and Demos: Territorial Identification and Political 
Support in the Baltic States. East European Politics and Societies and Cultures, Vol. 28, 2014, pp. 341–365.

10 Sk. sīkāk: Kasekamp A. A History of the Baltic States. Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2010. 
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tirgus. Līdz ar sabiedrības modernizāciju pieauga vispārējais izglītības līmenis, politis-
kās, ekonomiskās un nacionālās emancipācijas centieni.11 Visi šie aspekti 19. gadsimtā 
radīja arvien pieaugošu spiedienu arī uz politisko sistēmu, sabiedrībai pakāpeniski 
izvir zot prasības pēc iesaistīšanas valsts varas lēmumos. Lai gan dažos aspektos Latvi-
jas piemērs ir atšķirīgs, tomēr demokrātijas attīstība kopumā iekļaujas plašākā Eiropas 
kontekstā.12 

Latvijā jeb toreizējās Krievijas impērijas Baltijas provincēs līdz pat 19. gs. nogalei 
noteicošā politiskā ietekme piederēja aristokrātijai. Tās bija Baltijas bruņniecības, kas 
jau kopš viduslaikiem veidoja šo provinču “politisko kārtu”. Provinces tika pārvaldītas 
kā aristokrātu republikas ar savām pašpārvaldes tiesībām. Šīs tiesības sniedza iespēju 
risināt agrāros, tiesiskos, reliģiskos, ekonomiskos un izglītības jautājumus lielā mērā 
neatkarīgi no cara valdības Pēterburgā. Baltijas muižniecības politika bija noslēgta. 
Vēlēšanu tiesības landtāgos nebija pat visiem muižniekiem, bet tikai t.s. matrikulē-
tajiem (t.i., īpašā muižniecības reģistrā iekļautajiem), nemaz nerunājot par pilsētu un 
citu kārtu pārstāvniecību. Arī Baltijas pilsētas līdz pat 19. gs. otrajai pusei tika pārval-
dītas saskaņā ar viduslaiku korporatīvisma tradīcijām, kurās nebija vietas zemāko 
slāņu līdzdalībai.13 Bruņniecības pašpārvalde un Krievijas impērijas politika bija tie 
divi faktori, kas dominēja Baltijas provinču politiskajā dzīvē līdz pat Pirmajam pasau-
les karam. Lieki piebilst, ka neviens no šiem faktoriem nebija demokrātiju veicinošs. 
Krievijas impērijai rūpēja sava ģeopolitiskā ietekme Baltijā, savukārt bruņniecības 
galvenās rūpes bija saistītas ar savas autonomijas un savu vēsturisko tiesību saglabā-
šanu. Neviens no šiem mērķiem neparedzēja iedzīvotāju iesaistīšanu saistošās konsul-
tācijās. 

Neraugoties uz to, vesela virkne sociālu izmaiņu radīja priekšnoteikumus Baltijas 
politiskai demokratizācijai, kura pilnā apjomā kļuva iespējama tikai pēc Pirmā pasau-
les kara. Ekonomiskajā aspektā demokratizācija ir saistāma ar brīvu, ekonomiski neat-
karīgu indivīdu skaita pieaugumu, kuru privātīpašums tiek aizsargāts un labklājība ir 
atkarīga no viņu patstāvīgas uzņēmības un darba. 19. gs. sākumā absolūtais vairākums 
Latvijas iedzīvotāju nodarbojās ar lauksaimniecību un bija dzimtcilvēki.14 Šajā ziņā 
zemnieks bija pilnībā beztiesiska būtne, politikas objekts, bet ne tās subjekts.15 Situācija 
pakāpeniski mainījās pēc Napoleona kariem, kad Aleksandrs I sadarbībā ar Baltijas 
muižniecību atcēla dzimtbūšanu (Kurzemē 1817. gadā, Vidzemē 1819. gadā).16 Ar šo 

11 Plakans A. Peasants, Intellectuals and Nationalism in the Russian Baltic Provinces, 1820–1890.  Journal of 
Modern History, Vol. 46, No. 3, 1974, Sept., pp. 445–475.

12 Blumbergs A. J. The Nationalization of Latvians and the Issue of Serfdom: the Baltic German Literary Con-
tribution in the 1780s and 1790s. Amherst; New York: Cambria Press, 2008.

13 Tobien A. von. Die livländische Ritterschaft in ihrem Verhältnis zum Zarismus und russischen Nationalismus. 
Riga: G. Löffler, 1925; Garleff M. Relations Between the Political Representation of the Baltic Provinces and 
the Russian Government. Governments, Ethnic Groups and Political Representation. Ed. by G. Alderman. 
Aldershot: Dartmouth, 1993, pp. 201–238; Hirschhausen U. von. Die Grenzen der Gemeinsamkeit: Deutsche, 
Letten, Russen und Juden in Riga 1860–1914. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2006. 

14 Plakans A. Iedzīvotāji. Latvija 19. gadsimtā: vēstures apceres. Atb. red. J. Bērziņš. Rīga: Latvijas vēstures insti-
tūta apgāds, 2000, 49. lpp. 

15 Mieriņa A. Zemnieki un lauksaimniecība. Latvija 19. gadsimtā: vēstures apceres, 72.–76. lpp. 
16 Švābe A. Latvijas vēsture, 1800–1914. 2. izd. Stokholma: Daugava, 1962, 114.–115. lpp. 
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mirkli zemnieki ieguva vismaz personisku brīvību, tiesa, bez zemes un pat tiesībām to 
iegādāties. Nākamais būtiskais zemnieku stāvokļa uzlabojums saistās ar 19. gs. vidu, 
kad zemnieki ieguva tiesības iepirkt zemi par dzimtu. Aleksandra II reformas tobrīd 
radīja arī citus priekšnoteikumus latviešu politiskai un nacionālai emancipācijai. Tika 
atcelti ierobežojumi laucinieku ieplūšanai pilsētās, ierobežota preses cenzūra, nodro-
šināta augstskolu autonomija u.c. Latvieši, kādreizējā zemnieku kārta, pakāpe niski 
 ieguva pilsonisku un nacionālu pašapziņu. To vēl vairāk pastiprināja 1866. gadā 
 ieviestā pagastu pašpārvalde, kas pirmoreiz vēsturē ļāva latviešu zemniekiem pašiem 
organizēt savas lietas vietējā līmenī, un 1877. gadā Baltijā ieviestā Krievijas pilsētu pār-
valdes kārtība, kur topošajai latviešu vidusšķirai pirmoreiz nācās sevi apliecināt 
vēlēšanu sāncensībā ar tradicionālo vācu hegemoniju. 

Būtisks priekšnoteikums demokrātijas attīstībai bija arī izmaiņas kulturālajā un 
reliģiskajā dzīvē, kuras jau kopš 18. gadsimta vērojamas Baltijas provincēs līdz ar vācu 
apgaismības iespaidu. Cilvēku dabisko tiesību uzsvērums, racionālisma idejas un ne-
uzticēšanās mūžsenām autoritātēm kopā ar vācu mācītājiem un literātiem ienāca arī 
Baltijā. Īpaši pieminami ir tādi dzimtbūšanas pretinieki kā Karls Fīlips Mihaels Snells, 
Garlībs Merķelis, Heinrihs Johans Jannaus u.c., kuru darbi nereti sniedza intelektuālu 
atbalstu latviešu topošajām demokrātiskajām aprindām.17 Reliģiskajā dzīvē jau kopš 
18. gs. otrās puses nozīmīga loma bija hernhūtiešu brāļu draudzēm, kuras īpaši popu-
lāras bija Vidzemē.18 Šī protestantu sekta ar savu egalitārismu, ticīgo pašorganizāciju 
un kritisko attieksmi pret konformistisko “oficiālo” luterismu var tikt uzlūkota kā de-
mokratizējošs faktors. Darbojoties brāļu draudzēs, latviešu zemnieki ieguva sociālo 
pieredzi, kas principiāli atšķīrās no hierarhiski feodālās kārtības viņu ikdienas dzīvē.

Latviešu nacionālā kustība, kura uzplauka 19. gadsimta 60. gados, savas darbības 
centrā neizvirzīja demokrātijas prasības, jaunlatviešiem politiski orientējoties uz cara 
patvaldību. Pēterburgas valdības centralizācijas tendencēm vajadzēja palīdzēt topošajai 
latviešu elitei mazināt vācbaltiešu aristokrātijas ekonomisko un kulturālo hegemoniju 
Baltijā. Jaunlatviešu galvenais nopelns ir viņu cīņa par latviešu valodas un kulturālās 
savdabības, kā arī par ekonomiskām tiesībām. Vienlaikus nav noliedzams, ka jaunlat-
viešu nacionālās cīņas lika pamatus latviešu pilsoniskajai sabiedrībai un tajās skaidri 
parādās arī demokratizācijas elementi. Piemēram, pirmais jaunlatviešu preses izde-
vums, ietekmīgais laikraksts “Pēterburgas Avīzes” jūsmoja par Rietumu pārstāvniecis-
kajām demokrātijām, īpaši Lielbritāniju.19 Atklāti tika pausta arī vēlme ieviest Baltijas 
provincēs Krievijas zemstu sistēmu, kura vietējo jautājumu izlemšanā ļautu piedalīties 
krietni plašākam iedzīvotāju lokam, nekā tas bija iespējams Baltijas landtāgos – tā laika 
Kurzemes un Vidzemes muižnieku pašpārvaldes asamblejās. 

Tomēr pirmā īsteni demokrātiskā kustība Latvijā aizsākas līdz ar sociālisma ideju 
ienākšanu Baltijas provincēs 19. gs. 90. gados, t.s. Jaunās strāvas veidolā. Šī ir pirmā 

17 Sk.: Buceniece E. Ideju vēsture Latvijā: no pirmsākumiem līdz XIX gs. 90. gadiem. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995, 
267.–292. lpp. 

18 Straube G. Latvijas brāļu draudzes diārijs (jaunākais noraksts), jeb Hernhūtiešu brāļu draudzes vēsture 
Latvijā. Rīga: N.I.M.S., 2000.

19 Sk.: Apals G. Pēterburgas Avīzes. Latviešu pirmā saskare ar Eiropas politiskajām idejām. Rīga: Zvaigzne ABC, 
2011, 128.–134. lpp. 
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reize, kad latvieši sāk domāt par sevi modernās Eiropas politisko norišu kategorijās, 
izvirzot demokrātiju kā savas darbības mērķi. Šai demokrātiskajai kustībai gan ir iz-
teikti sociālistisks raksturs – demokrātija šeit ir nevis pašvērtība, bet gan ceļš uz eko-
nomisko taisnīgumu. Ap laikrakstu “Dienas Lapa” pulcējās pirmā latviešu sociālistiskā 
inteliģence, Rainis, Pēteris Stučka, Janis Jansons (Brauns), kuri iestājās par konstitucio-
nālismu, vispārējām balsstiesībām, parlamentārismu, vārda un pulcēšanās brīvību. 
Jaunstrāvniekus vadīja pārliecība, ka šie Rietumu demokrātijas pamatprincipi galu galā 
ļaus nonākt arī pie ekonomiskas un nacionālas emancipācijas. 20. gs. sākumā no lat-
viešu sociālistiskās kustības izauga virkne grupu ar atšķirīgiem mērķiem. Daļa promi-
nentu LSDSP biedru jau agri pieslējās boļševikiem un Ļeņinam, aizstāvot nedemokrā-
tiskās proletariāta diktatūras un profesionālo revolucionāru partijas idejas.20 Šai grupai, 
kuras galvgalī atradās Fricis Roziņš un Pēteris Stučka, vēlāk bija lemts veidot “boļše-
visma avangardu” Krievijas revolūcijas laikā.21 Tās konkurents bija organizatoriski 
krietni vājākā Latviešu sociāldemokrātu savienība, kura ideoloģiski vairāk bija manto-
jusi no krievu narodņicisma un radikālisma. Pie tās līderiem pieder Ernests Rolavs, 
Miķelis Valters un Emīls Skubiķis. Viņi aizstāvēja pilsoņu plašu līdzdalību, tiešo demo-
krātiju un autonomu, reizēm pat pilnībā neatkarīgu Latvijas valsti.22 

Kaut arī 20. gs. sākumā pirmā demokratizācijas kustība Latvijā bija cieši saistīta ar 
sociāldemokrātiem, jāpiemin arī tos nedaudzos demokrātijas aizstāvjus, kas nāca no 
labējām (jeb “pilsoniskām”) aprindām. Tie 1905. gada revolūcijas “brīvības dienu” at-
mosfērā grupējās ap pilsonisko demokrātu partijām, kā Latviešu konstitucionālo de-
mokrātu partija un Latviešu demokrātu savienība. Minētās grupas tika nodibinātas 
1905. gada nogalē, kad Krieviju satricināja revolūcija un cara režīms ķērās pie novēlo-
tiem demokratizācijas mēģinājumiem. Šīm partijām gan nebija nekāda reāla iespaida 
uz Latvijā notiekošo. Tomēr tieši šo partiju politiķi bija pirmie latvieši, kas ieguva par-
lamentārās demokrātijas pieredzi, tiekot ievēlēti Krievijas 1. Valsts domē 1906. gadā. 
Neviena no pirmajām cara domēm gan nebija pilnībā demokrātiska. Vēlēšanas tajās 
notika saskaņā ar kūriju sistēmu, tādēļ dažādu iedzīvotāju grupu balsīm bija atšķirīgs 
svars. Arī caram un viņa valdībai Valsts domes viedoklis nebija saistošs. Tādēļ demo-
krātija kā vienlīdzīgas, plašas, aizsargātas un savstarpēji saistošas konsultācijas netika 
ieviesta pilnībā.23 Tomēr pati parlamentārā darba pieredze bija visai nozīmīga latviešu 
demokrātiem, no kuriem vairāki bija aktīvi arī neatkarīgajā Latvijā. Spilgtākais, taču 
nebūt ne vienīgais piemērs ir bijušais Krievijas 1. Valsts domes loceklis Jānis Čakste, 
kurš pēc tam tika ievēlēts par Latvijas Tautas padomes un Satversmes sapulces priekš-
sēdētāju, kā arī pirmo Latvijas Valsts prezidentu.

20 Sk.: Kalniņš B. Latvijas sociāldemokrātijas piecdesmit gadi. Stokholma: LSDSP Ārzemju komiteja, 1956, 
174.–176. lpp. 

21 Ezergailis A. The Latvian Impact on the Bolshevik Revolution. The First Phase: September 1917 to April 1918. 
Boulder: East European Monographs,  1983, p. 12 (East European Monographs, No. 144).

22 Ijabs I. Break out of Russia: Miķelis Valters and the National Issue in Early Latvian Socialism. Journal of 
Baltic Studies, Vol. 43, No. 4, 2012, pp. 437–458.

23 Švābe A. Latvijas vēsture, 1800–1914. Stokholma: Daugava, 1958, 657.–702. lpp.
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“Demokrātiska taisnības valsts”: demokrātija neatkarīgajā Latvijā  
(1918–1934)
Kad 1917. un 1918. gadā kara rezultātā sabruka Eiropas lielās impērijas, uz mirkli 

pavērās “iespēju logs” izveidot neatkarīgu Latvijas valsti, un tas nekavējoties tika iz-
mantots. Latvijas valsts dibinātāji jau agri izšķīrās par nepieciešamību veidot jauno 
Latviju tieši kā demokrātisku, plašā līdzdalībā un vispārējās pilsoņtiesībās balstītu val-
sti. Ar demokrātijas vārdu jau ilgu laiku bija saistīti visu Latvijas progresīvo politiķu 
priekšstati par modernu un eiropeisku politiku – atšķirīgu no cara policejiskās auto-
krātijas un Baltijas baronu ekskluzīvā korporatīvisma. To labi atspoguļo Latvijas pirmā 
Ministru prezidenta (un vēlākā autoritārā režīma līdera) Kārļa Ulmaņa 1918. gadā 
sniegtais raksturojums jaundibinātajai valstij: “demokrātiska taisnības valsts, kurā ne-
drīkst būt vietas ne apspiešanai, ne netaisnībai.”24

Par nepieciešamību veidot neatkarīgu Latviju kā demokrātisku valsti 1918. gada 
novembrī spēja vienoties valsts tēvi – dibinātāji, kuri pārstāvēja divus nozīmīgākos lat-
viešu politiskos spēkus, – Kārlis Ulmanis un Miķelis Valters no Latviešu zemnieku sa-
vienības (LZS) un Pauls Kalniņš un Fricis Menders no LSDSP. Tomēr vienprātība par 
demokrātiju valsts proklamēšanas mirklī 1918. gadā nenozīmēja, ka visas dibināšanā 
iesaistītās grupas arī vēlāk būtu vienisprātis par vēlamo demokrātijas formu. Latvijas 
Satversmes sapulces laikā (1920–1922) līdzās mazākiem strīdiem atklājās arī princi-
piālas domstarpības par to, kā īsti būtu jāfunkcionē topošajai Latvijas demokrātijai. 
1922. gadā pieņemtā Satversme ir ļoti demokrātiska. To ir iedvesmojušas dažādas Rie-
tumu demokrātiju konstitūcijas – vispirms Vācijas Veimāras republikas, kā arī Šveices, 
Anglijas un Francijas konstitūcijas.25 Raugoties uz demokrātiskās Latvijas politisko si s-
tēmu starpkaru periodā, var ievērot vairākas ilgtermiņa problēmas. Parlamenta plašās 
pilnvaras apvienojumā ar proporcionālo vēlēšanu sistēmu veda pie dažādu pilsoņu 
grupu plašas pārstāvniecības, taču vienlaikus arī pie politiskas fragmentācijas. Partiju 
nespēja rast vienprātību un pieņemt lēmumus, tāpat bieži mainīgās valdības sabiedrī-
bas apziņā ir radījušas neapmierinātību ar valsts kapacitāti un līdz ar to arī ar demo-
krātijas darba rezultātiem. Šī iezīme jau kopš 20. gs. 20. gadiem ir raisījusi politiskās 
sistēmas kritiku, vienlaikus piedāvājot risinājumus situācijas uzlabošanai un valsts ka-
pacitātes paaugstināšanai. 

Laika posmā no 1918. gada līdz 1934. gadam Latvijā paguva izveidoties pilnvērtīgs 
demokrātisks režīms, kurš piedzīvoja uzplaukumu 20. gados, krīzi gadu desmitu mijā 
un visbeidzot gāja bojā valsts apvērsumā 1934. gadā. Šajā laikā Latvijas pilsoņi apguva 
prasmes darboties demokrātiskos institūtos. Vara pirmoreiz Latvijas vēsturē pilnībā 
atradās vēlētu amatpersonu rokās, saistošas konsultācijas ar pilsoņiem kļuva par Latvi-
jas politiskās dzīves pamatu. Tika atceltas līdzšinējās muižniecības privilēģijas un īpa-
šuma cenzi. Kopumā Latvija kļuva par demokrātisku Eiropas valsti, kura, vismaz iesā-
kumā, baudīja augstu sabiedrības leģitimitāti. Latvijai bija raksturīga augsta iedzīvotāju 

24 Latvijas valsts pasludināšana 18. novembrī 1918. g.: rakstu vaiņags. H. J. sakopots. Rīga: Astra, 1918, 19. lpp. 
25 Sk.: Cielēns F. Laikmetu maiņā: atmiņas un atziņas. 2. sēj.: Latvijas neatkarīgās demokrātiskās republikas 

lie lais laiks. Lidingö: Memento, 1963, 147. lpp. 
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līdzdalība politiskajos procesos. Pirmo četru Saeimu vēlē-
šanās piedalījās vidēji ap 80% iedzīvotāju. Izveidojās arī 
plurālistiska partiju sistēma, kurā līdzās diviem galvena-
jiem spēkiem – LSDSP un LZS – pastāvēja virkne mazāku 
partiju.26 Tiesiski aizsargātas tika minoritātes, kuras ne 
tikai baudīja autonomiju izglītības un kultūras jomā, bet 
aktīvi piedalījās arī politikā. Latvijā pastāvēja ievērojams 
sabiedriskās domas un brīvprātīgo asociāciju plurālisma 
līmenis. 

Līdzīgi visām jaundibinātajām Eiropas valstīm, arī 
Latvijas demokrātijai jau pašā sākumā nācās saskarties ar 
vairākām tipiskām problēmām, kuras būtiski apgrūtināja 
demokrātijas konsolidāciju. Latvijas saimniecība bija 
smagi cietusi pasaules karā, un pirmskara labklājības 
 līmeņa sasniegšana prasīja ilgu laiku. Viens no pirmajiem 
sarežģītajiem uzdevumiem bija agrārreformas veikšana. 
Demokrātisko vairākuma principu un vēsturiskā taisnī-
guma apsvērumus bija jāsamēro ar privātīpašuma tiesī-
bām un ekonomisko efektivitāti, kas ne vienmēr izdevās 
veiksmīgi. Vēsturiskā taisnīguma problēma kopumā bū-
tiski ietekmēja latviskā vairākuma attiecības ar minoritā-
tēm – pirmām kārtām ar vācbaltiešiem. Lai gan daļa no 
viņiem, kā pazīstamais jurists, domātājs un vācu partijas 
Saeimas frakcijas līderis Pauls Šīmanis, pilnībā iestājās 

par demokrātisko Latviju, vācbaltieši kā bijusī Baltijas “politiskā kārta”, kuras pārstāvji 
vairāku gadsimtu garumā gandrīz nedalīti bija pārvaldījuši Baltijas zemes, bieži ne-
spēja samierināties ar jauno minoritātes statusu. Tādēļ viņu iekļaušanās Latvijas de-
mokrātiskajā politikā bija visai negribīga. Trūkums un bezdarbs pēckara Latvijā deva 
arī augsni radikāli antidemokrātiskiem strāvojumiem gan no labējās, gan kreisās 
 puses.27 

Antidemokrātiskas noskaņas bija izplatītas arī inteliģences ievērojamā daļā. Kā 
piemēri minami dzejnieks Edvarts Virza, Leonīds Breikšs, Ernests Brastiņš, Jānis 
 Akuraters, kuri, reizēm pamatoti iestādamies pret partiju fragmentārismu un bez at-
bildību, vienlaikus palīdzēja diskreditēt demokrātijas ideju un sagatavot autoritāris-
mam ceļu sabiedrības apziņā.28 Tomēr jāņem vērā, ka demokrātija Latvijā negāja bojā 
ekstrēmisma uzplaukuma dēļ, kā tas notika vairākās citās Eiropas valstīs. Demokrātis-
kās Latvijas bojāeja drīzāk bija saistīta ar valsts kapacitātes problēmām, kuras radīja 
gan politiskā fragmentācija, gan Eiropas vispārējā saimnieciskā krīze. 1934. gada 

26 Freivalds O. Latviešu polītiskās partijas 60 gados. Kopenhāgena: Imanta, 1961.
27 Krēsliņš U. Aktīvais nacionālisms Latvijā, 1922–1934. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2005. 
28 Zaķe I. Nineteenth-Century Nationalism and Twentieth-Century Anti-Democratic Ideals: the Case of Latvia, 

1840s to 1980s. Lewiston, New York: Edwin Mellen Press, 2008, pp. 93–103. 

1. att. Vācbaltiešu partijas aicinājums 
vēlētājiem. 1. Saeimas vēlēšanas, 
1922. gads (http://www.arhivi.lv/index.
php?&1830; LVA, 2478. f., 1. apr., 
45. l.)
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15.  maija apvērsumu, kad tā brīža Ministru 
prezidents Kārlis Ulmanis likvidēja parlamen-
tāro demokrātiju un turpmākos gadus vadīja 
autoritāro valdību, izraisīja vesela virkne ob-
jektīvu un subjektīvu iemeslu: radikālisma pie-
augums sabiedrībā, paša Ulmaņa politiskās 
ambīcijas, “veiksmīgi” autoritārisma precedenti 
citās Eiropas valstīs u.c.29 Tomēr nav nolie-
dzams, ka apvērsumu stimulēja valsts kapaci-
tātes trūkums – valsts  nespēja pieņemt un 
realizēt lēmumus, kas veda pie demokrātijas 
leģitimitātes zuduma. Kārļa Ulmaņa “maigais” 
autoritārisms gan nebija izteikti represīvs un 
daudzējādā ziņā pieļāva ievērojamu cilvēku 
brīvību. Tomēr, iznīcinot demokrātiskās insti-
tūcijas, tas negribot sagatavoja augsni demo-
krātijai agresīvi naidīgo totalitāro režīmu – sta-
ļiniskās PSRS un nacistiskās Vācijas – kundzībai 
Latvijā. 

Padomju režīms, kas Latvijā valdīja 1940.–
1941. gadā un laikposmā no 1944. gada līdz 
1991. gadam, centās simulēt demokrātiju un 
plašu tautas līdzdalību. Tomēr šķietami demo-
krātiskās institūcijas (vēlēšanas, pilsoņu līdz-
dalība “padomēs”, tiesu sistēma) bija saturiski izkropļotas un pakļautas vienas – komu-
nistiskās partijas kontrolei. Padomju režīmam bija raksturīga totāla sabiedrības dzīves 
ideoloģizācija, šauras politiski administratīvas elites kundzība, kā arī vienas valdošās 
partijas monopols uz politisko varu. Šis režīms bija klajā pretrunā ar demokrātijas vēr-
tībām  – proti, politisko vienlīdzību, indivīda tiesību aizsardzību, konkurenci un sa-
biedrības kontroli pār politisko varu.  

Atjaunotā demokrātija
Atgriešanās pie demokrātiskas pārvaldes bija viens no galvenajiem mērķiem Lat-

vijas valstiskuma atjaunošanas gaitā 1986.–1991. gadā. Šajā t.s. trešās atmodas laikā, 
kad simtiem tūkstošu Latvijas iedzīvotāju Latvijas Tautas frontes vadībā mobilizējās 
opozīcijai pret padomju režīmu, viņi iestājās ne tikai par suverēnas Latvijas valsts at-
griešanos Eiropas demokrātisko valstu saimē. Viņi vienlaikus arī izmantoja konsek-
venti demokrātiskas, nevardarbīgas un uz atklātu politiku vērstas metodes šī mērķa 
sasniegšanā. To visspilgtāk apliecina neatkarības kustības līderu iestāšanās par Latvijas 

29 Stranga A. LSDSP un 1934. gada 15. maija valsts apvērsums: demokrātijas likteņi Latvijā. Rīga: Autora izd., 
1998, 94.–128. lpp.; Dunsdorfs E. Kārļa Ulmaņa dzīve: ceļinieks, polītiķis, diktātors, moceklis. Stokholma: 
Dau gava, 1978, 301.–325. lpp. 

2. att. Karikatūra 1922. gada 1. Saeimas vēlēšanām. 
Labējās Latviešu zemnieku savienības vēlētājs pirms 
vēlēšanām neklausa citu partiju aģitācijai, palikdams 
lojāls partijai un tās oficiozam “Brīvā Zeme”  (http://
www.arhivi.lv/index.php?&1830; LVA, 3282. f., 1. apr., 
219. l.)
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valstiskuma atjaunošanu parlamentārā ceļā – caur vēlēšanām, 30 1990. gadā ievēlot Lat-
vijas Republikas Augstāko padomi, kurai piekrita svarīgais uzdevums – Latvijas val-
stiskuma atjaunošana.31

Valstiskuma nepārtrauktība un pilsonība

Neatkarības atjaunošanas procesā ļoti nozīmīga bija Latvijas valsts vēsturiskā 
saikne ar starpkaru perioda demokrātisko režīmu. Tādējādi Latvija kļuva par vienīgo 
valsti visā postkomunistiskajā telpā, kura pēc komunisma krišanas nerakstīja jaunu 
konstitūciju, bet gan atjaunoja spēkā starpkaru perioda Satversmi.32 Šim solim bija 
ievē rojama simboliska nozīme. Tas uzsvēra padomju okupācijas nelikumību, apelēja 
pie Rietumvalstu t.s. neatzīšanas politikas, kā arī palīdzēja noraidīt Krievijas Federāci-
jas kā PSRS mantinieces pretenzijas uz ietekmi Latvijā. Vienlaikus 1922. gadā pieņem-
tās Satversmes atjaunošanai spēkā bija arī liela praktiska ietekme uz jaunās demokrā-
tijas institucionālajiem pamatiem. 1991. gadā Latvijas Republika tika atjaunota kā 
izteikti parlamentāra demokrātija ar unitāru struktūru, proporcionālo reprezentāciju, 
salīdzinoši decentralizētu izpildvaru un ievērojamu politiskā plurālisma pakāpi. Lai 
gan pēdējo 25 gadu laikā Latvijas demokrātijas institucionālais veidols ir attīstījies, 
tomēr tā pamati joprojām ir meklējami 1922. gada konstitūcijā. 

Starptautiski visplašāk pazīstamā valstiskuma nepārtrauktības izpausme bija saistīta 
ar pilsonības politiku. 1990. gada 4. maijā de jure atjaunojot Latvijas valsti, tika nosodīta 
PSRS veiktā Latvijas okupācija, un tās sekas tika atzītas par pretlikumīgām.33 Tādējādi 
arī PSRS okupācijas laikā Latvijā iebraukušajiem imigrantiem nebija automātisku tie-
sību uz Latvijas pilsonību. Pēc PSRS sabrukuma 1991. gada nogalē tas radīja situāciju, 
kad aptuveni 600 tūkstoši Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju bija bez jebkādas pilsonības.34 
Tādējādi izveidojās t.s. Latvijas nepilsoņu (non-citizens, aliens) kategorija, kurai piede-
rīgie gan baudīja Latvijas pastāvīgā iedzīvotāja statusu, visas civilās un sociālās tiesības, 
taču nepiedalījās vēlēšanās un nevarēja ieņemt virkni sabiedriskā sektora pozīciju. 
1994. gadā tika ieviesta naturalizācijas procedūra, kura paredzēja nepilsoņiem iespēju 
kļūt par Latvijas pilsoņiem. Lai arī sākotnēji naturalizācijas politika bija restriktīva, jau 
1998. gadā tā tika būtiski liberalizēta, lielākoties starptautisko organizāciju ietekmes dēļ. 

Jau kopš atjaunotās demokrātijas pirmsākumiem pilsonības rīcībpolitika ir bijusi 
ļoti politizēta un polarizējoša tēma. Vairāki, lielākoties krievvalodīgo minoritāti pār-

30 Vaičaitis V. A. Konstitutionelle Verfasstheit der baltischen Staaten. Die politischen Systeme der baltischen 
Staaten: eine Einführung. Hrsg. von M. Knodt, S. Urdze. Wiesbaden: Springer, 2012, S. 155–172. 

31 Jundzis T. The Role of Non-violent Resistance in the Struggle to Achieve Full Independence. – Blūzma V., 
Jundzis T., Riekstiņš J., Strods H., Sharpe G. Regaining Independence: Non-violent Resistance in Latvia, 
1945–1991. Riga: Latvian Academy of Sciences, 2009, pp. 401–614. 

32 The Constitution of the Republic of Latvia. Pieejams: http://www.saeima.lv/en/legislation/constitution 
(skatīts 10.12.2015.).

33 Declaration of the Supreme Soviet of the Latvian SSR “On the Renewal of the Independence of the Republic 
of Latvia”, May 4 1990. Pieejams: http://www.humanrights.lv/doc/latlik/neatkdek.htm (skatīts 10.12.2015.).

34 Ziemele I. State Continuity and Nationality: the Baltic States and Russia: Past, Present and Future as Defined 
by International Law. Leiden; Boston: Martinus Nijhoff, 2005, pp. 154–166. 
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stāvošie politiskie spēki uzskata šo politiku 
par diskriminējošu, tēma ir bieži pieminēta 
arī dažādos starptautiskos forumos. Šīs pozī-
cijas aizstāvji norāda, ka nepilsoņu institūts 
ved pie krievvalodīgās minoritātes atsvešinā-
tības no Latvijas valsts, liedzot ievērojamai 
tās daļai līdzdalības iespējas.35 Vienlaikus 
Latvijas nemainīgā pozīcija teic, ka nav pie-
ļaujama pēkšņa Latvijas dēmosa paplašinā-
šana ar lielu cilvēku skaitu, kuru vēsturiskā 
un kulturālā saikne ar Latviju ir visai vāja.36 
Turklāt jāņem vērā, ka Latvijas pašreizējā na-
turalizācijas politika ir visai liberāla salīdzi-
nājumā ar daudzām citām Eiropas valstīm. 
Tas gan nenozīmē, ka nepilsoņu institūts ne-
radītu problēmas Latvijas demokrātijai. Pre-
tēji 90. gados cerētajam, naturalizācijas tempi 
ir bijuši visai lēni: 2015. gada vidū Latvijā 
joprojām dzīvo aptuveni 280  000 nepilsoņu, savukārt vidējais naturalizācijas iesnie-
gumu skaits ir samazinājies līdz aptuveni 1500 gadā.37 Kā liecina aptaujas, starp galve-
najiem iemesliem, kādēļ nepilsoņi nepiesakās naturalizācijai, nav vērojama politisku 
motīvu dominēšana.38 To drīzāk motivē praktiski apsvērumi (piem., iespēja nepilso-
ņiem ceļot bez vīzas uz Krievijas Federāciju), kā arī valsts valodas zināšanu trūkums. 
Latvijas nepilsoņu problēmai, kā zināms, ir arī nozīmīga starptautiskā dimensija. Ja 
Krievija šo tēmu bieži izmanto, runājot par krievvalodīgo diskrimināciju Latvijā, tad 
mūsu valstij ir bijis ļoti svarīgi apliecināt savu uzticību demokrātijas un cilvēktiesību 
ideāliem savu Rietumu sabiedroto acīs, īpaši laika periodā, kad valsts tikai gatavojās 
uzņemšanai ES un NATO.39 Šie faktori ir jāņem vērā, domājot par pilsonības politiku 
Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas. 

No demokrātijas teorijas viedokļa pilsonība kā pastāvīga indivīda saikne ar valsti 
un plašas sabiedrības iekļautība politiskajā kopienā ir fundamentāli nozīmīgas  vērtības. 

35 Sk.: Chance to Survive: Minority Rights in Estonia and Latvia. Ed. by V. Poleščuk. Moscow; Paris; Tallinn: 
Foun dation for Historical Outlook, 2009, pp. 145–249. 

36 Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2013. gada 11. februāra lē-
mums. Pieejams: at.gov.lv/files/uploads/files/archive/department3/2013/1-sa-2013.doc (skatīts 10.12.2015.).

37 Naturalization Statistics. Pieejams: http://pmlp.gov.lv/en/home/statistics/naturalization.html (skatīts 
10.12.2015.).

38 Pētījums: nepilsoņu viedoklis par Latvijas pilsonības iegūšanu. Pieejams: http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/
jaunumi/publikacijas/petijumi/lejupieladet-petijumu-(pdf).pdf (skatīts 10.12.2015.).

39 Gelazis N. M. The Effects of EU Conditionality on Citizenship Policies and the Protection of National 
Minorities in the Baltic States. The Road to the European Union: Estonia, Latvia, and Lithuania. Ed. by 
V.  Pettai and J. Zielonka. Manchester: Manchester University Press, 2003, pp. 46–74; Vachudova M.  A. 
Europe Undivided: Democracy, Leverage and Integration after Communism. Oxford: Oxford University Press, 
2005; Pridham G. Securing the Only Game in Town: the EU’s Political Conditionality and Democratic Con-
solidation in Post-Soviet Latvia. Europe Asia Studies,  Vol. 61, 2009, pp. 51–84.

3. att. Latvijas iedzīvotāji pēc Latvijas PSR Augstākās 
padomes deklarācijas “Par Latvijas Republikas 
neatkarības atjaunošanu” pieņemšanas pie 
Latvijas parlamenta – Saeimas 1990. gada 4. maijā. 
Borisa Koļesņikova foto (LVKFFDA, 184329N)
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Saistošās konsultācijās iekļauto sabiedrības locekļu proporcija starp visiem iedzīvotā-
jiem ir būtisks demokrātijas kritērijs. Latvijai integrējoties ES un NATO, šīs vērtības ir 
tikušas apzinātas kā priekšnoteikums valsts piederībai Rietumu demokrātiskajai pa-
saulei. Tomēr lielais nepilsoņu skaits joprojām ir problēma valsts demokrātiskai attīs-
tībai. Problēmas cēloņi ir vairāki, un tie ir meklējami gan Latvijas valsts integrācijas 
politikā, gan pašu nepilsoņu attieksmē. Salīdzinoši vēlu (1995. gadā) ieviestā naturali-
zācijas  iespēja, kā arī restriktīvā naturalizācijas politika (kura tika liberalizēta tikai pēc 
starptautisko organizāciju iejaukšanās 1998. gadā) ir atsvešinājusi ievērojamu nepil-
soņu daļu no Latvijas valsts. No otras puses, nepilsoņi, kā jau piederīgi postimpēriska-
jai minoritātei, bieži neizjūt vēsturisku saikni ar Latvijas valsti, tās pamatvērtībām un 
tādēļ nemaz nevēlas būt tai piederīgi. Zināms “etnisks nihilisms”40 te bieži apvienojas 
ar Krievijas mediju telpas ietekmi,41 kas kopumā padziļina atsvešināšanos. Lai gan Lat-
vijas krievvalodīgie ikdienas saskarsmes līmenī ir samērā labi integrēti, tomēr virkne 
politisku vērtību joprojām šķir sabiedrības latvisko vairākumu no krievvalodīgā mazā-
kuma.42 Pirmkārt, tā ir atšķirīga izpratne par latviešu valodu kā Latvijas sabiedrības in-
tegrācijas pamatu; otrkārt, attieksme pret Latvijas 20. gadsimta vēsturi, okupācijas pie-
redzi un no tās izrietošo valstiskuma un pilsonības izpratni; treškārt, attieksme pret 
Latvijas vēlamo ārpolitisko orientāciju Austrumu–Rietumu attiecību kontekstā. Nerau-
goties uz 25 gadu pieredzi neatkarīgā, demokrātiskā valstī, šīs lietas joprojām iezīmē 
būtisku atšķirību starp dažādām Latvijas iedzīvotāju grupām. 

Ņemot vērā, ka pilsoņu un nepilsoņu dalījums ievērojamā mērā sakrīt ar etnolin-
gvistisko dalījumu latviešos un krievvalodīgajos, uz Latviju reizēm ir ticis attiecināts 
t.s. “etniskās demokrātijas” apzīmējums.43 Šāda tipa demokrātija, kuru jēdziena autors 
Semijs Smūha attiecina pirmām kārtām uz Izraēlu,44 paredz demokrātisko procedūru 
un pilsoņu pamattiesību ievērošanu apvienojumā ar vienas etnolingvistiskās grupas 
izteiktu dominēšanu pār citām politiskajā sfērā. Šis modelis tiek pretstatīts liberāli 
 republikāniskajai demokrātijai, kas atzīst visu pilsoņu vienlīdzību un prasa vienu pub-
liskās telpas valodu (Francija), konsocionālajai demokrātijai, kas atzīst vairāku etno-
lingvistisko grupu īpatnās politiskās tiesības (Šveice, Beļģija), un multikulturālajai 
 demokrātijai (Kanāda), kas iestājas par vienlīdzīgām visu grupu tiesībām kultūras 
jomā. Vienlaikus, lai gan Latvijā patiesi ir vērojami daži etniskās demokrātijas elementi 
(piem., pilsonības politikā, kas dod priekšroku latviešiem pilsonības iegūšanā, kā arī 

40 Volkovs V. Krievi Latvijā. Rīga: LZA Filozofijas un socioloģijas institūts, 1996, 67. lpp. 
41 Sk.: Šulmane I. The Russian Language Media in Latvia. Latvian-Russian Relations: Domestic and Inter na-

tional Dimensions. Ed. by N. Muižnieks. Riga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005, pp. 64–73.
42 Бродовская Е. В., Влодарская A. Социально-политические факторы посткоммунистической транс-

формации в странах Прибалтики. Известия Тульского государственного университета, вып. 2, 2009, 
c. 152–162. 

43 Pettai V. Emerging Ethnic Democracy in Estonia and Latvia. Managing Diversity in Plural Societies: Mino-
rities, Migration and Nation-building in Post-Communist Europe. Ed. by M. Opalski. Nepean: Forum Eastern 
Europe, 1998; Järve P. Ethnic Democracy and Estonia: Application of Smooha’s Model. Flensburg: ECMI, 2000 
(European Centre for Minority Issues: ECMI Working Paper, No. 7); Smith G. Ethnic Democracy Thesis and 
the Citizenship Question in Estonia and Latvia. Nationalities Papers, Vol. 24, 1996, pp. 199–216.

44 Smooha S. The Model of Ethnic Democracy. Flensburg: ECMI, 2001 (European Centre for Minority Issues: 
ECMI Working Paper, No. 13).
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latviešu kā valsts nācijas doktrīnas atzīšana Latvijas konstitucionālo tiesību diskusijā45), 
tomēr raksturot to kā Izraēlai līdzvērtīgu etnisko demokrātiju ir kļūdaini. Latvijā ir at-
rodamas arī daudzas liberāli republikāniskās (piem., akcents uz valsts valodas lieto-
jumu publiskajā telpā vai salīdzinoši liberālā naturalizācijas politika) un pat multi-
kulturālās (piem., mazākumtautību skolu jautājumā) demokrātijas pazīmes.46

Cilvēktiesību situācija

Pie demokrātijas definīcijas pieder pilsoņu vienlīdzība un tiesiska aizsargātība, 
kuru praksē nodrošina cilvēktiesību efektīva realizācija. Kopš neatkarības atjaunošanas 
Latvijai šajā jomā ir izdevies sasniegt labus rezultātus. Latvijas iedzīvotāji kopumā ir 
aizsargāti no valsts varas prettiesiskas darbības un patvaļas.47 1995. gadā pieņemtā Lat-
vijas Republikas Satversmes 8. nodaļa skaidri kodificē demokrātijai nozīmīgākās tiesī-
bas: vārda brīvību, asociāciju un pulcēšanās tiesības u.c. Latvija ir pievienojusies arī 
Starptautiskajam paktam par pilsoņu un politiskajām tiesībām, kā arī virknei citu starp-
tautisku konvenciju. Starptautiskos reitingos Latvijas cilvēktiesību situācija kopumā tiek 
novērtēta kā laba. Piemēram, Freedom House veidotajā globālajā pētījumā “Brīvība pa-
saulē 2015” Latvija pilsonisko brīvību vērtējumā saņem vērtējumu “2” (skalā no 1 
līdz 7, vērtējumam “1” esot vislabākajam) un tiek raksturota kā brīva valsts.48 The Eco-
nomist Intelligence Unit veidotais demokrātijas indekss arīdzan vērtē pilsonisko brīvību 
situāciju Latvijā salīdzinoši augstu. Tā iegūst 9,12 punktus no 10 iespē jamajiem, ierin-
dojoties starp tādām valstīm kā Vācija, Kipra un Polija.49  

Tas gan nenozīmē, ka Latvijā cilvēktiesību ziņā nebūtu specifisku grūtību, t.sk. arī 
attiecībā uz politiskajām tiesībām, kuras ir īpaši nozīmīgas demokrātijas kontekstā. 
Satversmes 102. pantā garantētās asociāciju brīvības robežas pirmoreiz tika aktualizē-
tas 2003. gadā t.s. Krievu skolu aizsardzības štāba darbības sakarā. Šī nepārprotami 
politiskā organizācija, kuras mērķis bija apturēt mazākumtautību skolu reformu, attei-
cās no oficiālas reģistrācijas. Kopš tā laika ir bijuši atsevišķi gadījumi, kad biedrošanās 
brīvība ir tikusi ierobežota. Tā 2009. gadā Uzņēmumu reģistrs (UR) atteica reģistrāciju 
biedrībai “Komunisma atbalsta kustība Latvijā” tās nosaukuma dēļ, jo komunistiskā 
ideoloģija Latvijā ir aizliegta. Savukārt 2013. gadā UR valsts notāre atteicās reģistrēt 
politiskās partijas “Lindermana partija – par dzimto valodu” nosaukumu un izmaiņas 

45 Konstitucionālo tiesību komisija. Viedoklis “Par Latvijas valsts konstitucionālajiem pamatiem un neaiz-
skaramo Satversmes kodolu”. Pieejams: http://www.president.lv/images/modules/items/PDF/ 17092012_ 
Viedoklis_2.pdf (skatīts 27.04.2016.).

46 Ijabs I. After the Referendum: Militant Democracy and Nation-building in Latvia. East European Politics and 
Societies, Vol. 7, No. 5, 2015. 

47 Brands-Kehre I., Pūce S. Pilsoniskās un politiskās tiesības. Cik demokrātiska ir Latvija: demokrātijas audits. 
Red. J. Rozenvalds. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005, 21.–34. lpp.

48 Freedom in the World. Pieejams: https://freedomhouse.org/report/freedom-world-2015/table-country-
ratings (skatīts 27.04.2016.).

49 Democracy Index 2015: Democracy in an Age of Anxiety. Pieejams: http://www.yabiladi.com/img/content/
EIU-Democracy-Index-2015.pdf (skatīts 26.04.2016.).
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partijas programmā.50 Šis solis tika sperts, ņemot vērā Krievijas nacionālboļševikiem 
tuvā Vladimira Lindermana iepriekšējo darbību, kas bijusi vērsta pret Latvijas konsti-
tucionālajiem pamatiem. Satversmes 103. pants aizsargā iepriekš pieteiktu miermīlīgu 
sapulču un gājienu, kā arī piketu brīvību. Šī norma kopumā tiek ievērota, kaut arī 
 likuma prasība sapulces iepriekš pieteikt pašvaldībā bieži kļūst par iemeslu politizētiem 
strīdiem. Tas visbiežāk attiecas uz “politiski uzlādētiem” ikgadējiem datumiem. Tādiem 
pieskaitāma Latviešu leģiona diena 16. martā, kad Rīgā, pie Brīvības pieminekļa, savus 
kritušos biedrus pieminēt dodas Waffen SS latviešu leģiona veterāni, Uzvaras diena 
9. maijā, kad bieži Krievijas televīzijas un padomju laikiem raksturīgu rituālu pavadī-
jumā tiek svinēta nacisma sagrāve Eiropā, kā arī seksuālo minoritāšu “praida” gājieni. 
Vienlaikus Latvijā ir notikušas gan galēji kreiso, gan galēji labējo politisko spēku mier-
mīlīgas demonstrācijas un piketi, tādēļ kopumā situācija ar biedrošanās un pulcēšanās 
brīvību ir raksturojama kā laba.51 Vārda brīvība, kuru garantē Satversmes 100. pants, 
ir bijis diskusiju temats saistībā ar valsts valodas lietojuma regulējumu privātajos me-
dijos, naida kurināšanu interneta komentāros u.c. Diemžēl pēdējā desmitgadē ir pie-
audzis to gadījumu skaits, kad pret žurnālistiem vēršas viņu pētnieciskās darbības dēļ. 
Tas attiecas gan uz gadījumiem, kad policija izdara kratīšanas žurnālista dzīvesvietā,52 
gan situācijām, kad nenoskaidrotas personas nodara miesas bojājumus žurnālistam. 
Vienlaikus situācija ar vārda brīvību Latvijā ir atzīstama par apmierinošu: cilvēktiesības 
Latvijā tiek respektētas un efektīvi realizētas ar neatkarīgas tiesu sistēmas starpniecību. 

Cilvēktiesību ievērošana nav konstants stāvoklis, bet gan nepārtraukts process – šo 
tiesību monitorings un aizsardzība. Kopš 2007. gada Latvijā veiksmīgi darbojas Tiesīb-
sarga jeb Ombuda institūts, kura pamatuzdevums ir sekmēt cilvēktiesību aizsardzību, 
tai skaitā identificējot cilvēktiesību pārkāpumus valsts izdotajos tiesību aktos un to 
prak tiskajā piemērošanā. Tiesībsargam rakstīto iesniegumu skaits labi ilustrē problē-
mas dažādās cilvēktiesību jomās.53  Daudz iesniegumu ir par bērnu tiesībām, jo īpaši 
saistībā ar bērna tiesībām uzaugt ģimenē, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu 
stāvokli. Pilsonisko un politisko tiesību jomā liels iesniegumu apjoms ir veltīts ieslodzī-
jumā esošu personu tiesībām – gan sadzīves apstākļu, gan medicīniskās aprūpes, gan 
citos aspektos. Vienlaikus, spriežot pēc Tiesībsarga birojā saņemto iesniegumu skaita, 
šajā jomā ir vērojama pakāpeniska uzlabošanās. Nozīmīga problēma Latvijas cilvēk-
tiesību situācijā ir tiesības uz taisnīgu tiesu – gan attiecībā uz augstām tiesāšanās iz-
maksām, valsts nenodrošinātu juridisko palīdzību, gan arī par ilgajiem izskatīšanas 
termiņiem visās tiesu instancēs. Aktuāls ir arī Latvijā ieceļojušo ārvalstnieku, t.sk. pa-
tvēruma meklētāju tiesību jautājums. Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību jomā 

50 Strode L. Par atteikumu ierakstīt izmaiņas politisko partiju reģistrā: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 
lēmums Nr. 10-11/18501. Jurista Vārds, Nr. 11, 2013, 19. marts, 62.–63. lpp.

51 Kamenska A. Pilsoniskās un politiskās tiesības. Cik demokrātiska ir Latvija: demokrātijas audits, 2004–2014. 
Red. J. Rozenvalds. Rīga: LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 2014, 63.–82. lpp. 

52 Eiropas Cilvēktiesību Tiesa. ECT 2013. gada 16. jūlija spriedums lietā Case of Nagla v. Latvia (Application 
N 73469/10). Pieejams: http://hudoc.echr.coe.int/ sites/eng/pages/search.aspx?i=001-122374 (skatīts 
10.12.2015.).

53 Latvijas Republikas tiesībsarga 2015. gada ziņojums. Pieejams: http://www.tiesibsargs.lv/files/content/
zinojumi/Tiesibsarga_2015_gada_zinojums.pdf (skatīts 12.02.2016.).
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visaktuālākās problēmas ir: valsts atbalsts pensionāriem, veselības aprūpes pakalpojumi 
un tiesības uz mājokli. Īpaša uzmanība pēdējā laikā tiek veltīta cilvēku ar invaliditāti 
tiesībām. Latvijas cilvēktiesību situācija ir pakļauta arī nepārtrauktam starptautiskam 
monitoringam, piemēram, sniedzot ziņojumus ANO Cilvēktiesību padomes Vispārē-
jam periodiskajam pārskatam, kurā tiek identificētas Latvijai nozīmīgākās  jomas.54   

Politiskā sistēma

Saskaņā ar Satversmi Latvijas politiskās sistēmas centrā atrodas 100 locekļu parla-
ments (Saeima), kas, pamatojoties uz Satversmes 6. pantu, tiek ievēlēts “vispārīgās, 
vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās” vēlēšanās. Pēc ietekmes uz valsts poli-
tiku Latvijas Saeima ir atzīta par vienu no pašiem spēcīgākajiem parlamentiem 
pasaulē,55 un no institucionālā redzes punkta šāds vērtējums ir pamatots. No pasaulē 
pieņemtajām parlamentu kompetencēm ir maz tādu, kuras Saeima nevarētu īstenot. 
Vienīgā būtiskā politiskā funkcija, kuru Saeima nevar īstenot, ir Ministru prezidenta 
nominēšana – tā Satversmē ir atvēlēta Valsts prezidentam, kurš citādi lielākoties pilda 
ceremoniālas funkcijas. Saeima apstiprina valdību (Ministru kabinetu) un Valsts prezi-
dentu, kā arī var atsaukt tos. Saeima var prasīt atsevišķu ministru nomaiņu, tā pieņem 
likumus un ratificē starptautiskos līgumus, apstiprina tiesnešus un virkni svarīgu 
amatpersonu, kā ģenerālprokuroru, tiesībsargu, valsts kontrolieri, specdienestu vadītā-
jus u.c. Saeimai ir arī ievērojamas kontroles tiesības pār izpildvaru, t.sk. veidot parla-
mentārās izmeklēšanas komisijas, sniegt ministriem pieprasījumus un jautājumus 
u. tml. Ņemot vērā, ka citu varas atzaru iespējas ietekmēt Saeimas darbu ir ierobežotas, 
Latvijas parlamentārajā iekārtā varas dalīšana ir samērā vāji izteikta par labu spēcīgam 
parlamentam. Tiesa, parlamenta “visvarenība” pēdējo 25 gadu laikā ir tikusi dažādi 
iero bežota, piemēram, 1996. gadā izveidojot Konstitucionālo tiesu (t.i., Satversmes 
tiesu) ar plašām pilnvarām, 2010. gadā ieviešot 10 000 vēlētāju tiesības iniciēt Saeimas 
atlaišanu, kā arī ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā 2004. gadā. Taču nebūs pār-
spīlēti apgalvot, ka parlaments joprojām ir Latvijas demokrātiskās sistēmas centrs. 

Līdzās spēcīgajām parlamenta pilnvarām būtiska 1922. gada Satversmes iezīme ir 
akcents uz proporcionālo pārstāvniecību. Parlamenta vēlēšanās Latvijā tiek lietota t.s. 
“partiju sarakstu” sistēma, sadalot valsti piecos vēlēšanu apgabalos (Vidzeme, Kur-
zeme, Latgale, Zemgale, Rīga), katrā no kuriem tiek ievēlēts noteikts parlamenta de-
putātu skaits. Proporcionālā vēlēšanu sistēma ved pie ievērojama partiju skaita un 
konkurences, jo katrai no tām ir izredzes iegūt pārstāvniecību parlamentā. Tas sekmē 
politiskā plurālisma attīstību Latvijā. Pēc neatkarības atjaunošanas dažās parlamenta 
vēlēšanās ir piedalījušās vairāk nekā 20 dažādas partijas un partiju apvienības. Vienlai-
kus proporcionālā vēlēšanu sistēma arī bieži ved pie fragmentētu parlamentu rašanās, 

54 Universal Periodic Review – Latvia, 2011. Pieejams: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/
LVSession11.aspx (skatīts 12.02.2016.); Submission to the Universal Periodic Review. Pieejams: http://
cilvektiesibas.org.lv/media/attachments/26/01/2016/lchr_upr24_lva_e_main.pdf (skatīts 12.02.2016.).

55 Fish S. M., Kroenig M. The Handbook of National Legislatures: a Global Survey. Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 2009, pp. 388–391. 
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kas bieži apgrūtina konsolidēta un atbildīga valdošā vairākuma izveidi. Tieši nolūkā 
mazināt partiju fragmentāciju Latvijas vēlēšanu sistēmas tīrā proporcionalitāte ir 
 tikusi iero bežota. Pirmkārt, 1993. gadā tika ieviests 4% slieksnis, kurš partijai jāpārvar 
valsts mērogā, lai iegūtu mandātus parlamentā (1998. gadā tas tika paaugstināts līdz 
5%). Otrkārt, 2010. gadā tika atcelta sistēma, kuras ietvaros populāri kandidāti drīk-
stēja savas kandidatūras izvirzīt vairākos vēlēšanu apgabalos (t.s. “lokomotīvju si-
stēma”), piesaistot katru kandidātu vienam konkrētam vēlēšanu apgabalam. Arī tas ir 
vērtējams kā proporcionalitāti ierobežojošs faktors, kura ieviešana būtiski samazināja 
vēlēšanām pieteikto partiju sarakstu skaitu (no vairāk nekā 20 līdz aptuveni 13). 

Latvijas likumdevējā parasti ir pārstāvēti aptuveni 6 līdz 8 saraksti, kurus veido 
gan politiskās partijas, gan arī to apvienības, kuru veidošanas nosacījumi Latvijā ir 
ļoti liberāli un tādējādi sekmē apvienību popularitāti. Līdz šim nevienai partijai nav 
izdevies iegūt absolūto mandātu vairākumu. Šāda situācija ved pie Eiropas parlamen-
tāro demokrātiju vidū izplatītajām partiju koalīcijām izpildvaras veidošanā. Jo īpaši 
atjaunotās demokrātijas pirmajā desmitgadē koalīcijas nereti ir bijušas visai nestabi-
las, kā rezultātā valdības ir mainījušās bieži – arī tādēļ, ka, sanākot jaunam Saeimas 
sasaukumam, ikreiz tiek veidota jauna valdība. 25 gados kopš neatkarības atjaunoša-
nas Latvijā ir darbojušies 20 dažādi ministru kabineti.56 Tādējādi vienas valdības vidē-
jais darba ilgums ir īsāks par 16 mēnešiem, kas, protams, nesekmē ilgtermiņa politis-
kās atbildības veidošanos. Vienlaikus valdību darba ilgums laika gaitā caurmērā ir 
palielinājies. Ja 90. gados nebija nekas ārkārtējs, kad, piemēram, Viļa Krištopana vadī-
tais Ministru kabinets (1998–1999) darbojās tikai astoņus mēnešus, tad Valda Dom-
brovska trešā valdība (2011–2014) nostrādāja gandrīz veselu Saeimas sasaukuma pe-
riodu. Tas dod pamatu piesardzīgām cerībām uz pieaugošu stabilitāti izpildvaras 
veidošanā nākotnē.

Viena no Latvijas demokrātiskās iekārtas īpatnībām, kas arīdzan ir mantota līdz ar 
starpkaru perioda Satversmes atjaunošanu, ir salīdzinoši plašais tiešās demokrātijas 
instrumentu izmantojums nacionālā līmenī. Latvijas Satversme paredz tautai likum-
došanas iniciatīvas tiesības, saskaņā ar kurām viena desmitā daļa vēlētāju var iesniegt 
Saeimā likumprojektus (Satversmes 78. pants). Tāpat ir paredzēts arī plašs tautas no-
balsojumu pielietojums. Tautas nobalsošana ir jārīko, ja Saeima noraida vēlētāju 
likum došanas iniciatīvu, ja Valsts prezidents ir rosinājis Saeimas atlaišanu, ja Valsts 
prezidents ir atteicies parakstīt kādu likumu un aicina par to rīkot referendumu, ja Sa-
eima ir grozījusi svarīgākos Satversmes pantus. Kopš 2009. gada Latvijā ir ieviesta 
Eiro pas kontekstā unikālā norma, kas ļauj arī pašai tautai iniciēt priekšlaicīgu Saeimas 
atlaišanu un jaunas vēlēšanas. Vienlaikus, lai referenduma rezultāti būtu saistoši, tautas 
nobalsojumu regulējums visbiežāk prasa salīdzinoši augstu līdzdalību (no puses pēdē-
jās Saeimas vēlēšanās piedalījušos pilsoņu līdz pat pusei visu balsstiesīgo), kas bieži 
netiek sasniegta. Kopš 1991. gada Latvijā ir notikušas 8 tautas nobalsošanas un četrās 
no tām netika sasniegts kvorums.57 

56 History of the Cabinet of Ministers. Pieejams: http://www.mk.gov.lv/en/content/history-cabinet-ministers 
(skatīts 12.02.2016.).

57 Elections & Referendums. Pieejams: https://www.cvk.lv/pub/public/28334.html (skatīts 10.12.2015.).
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Vienlaikus pašai iespējai rīkot tautas no-
balsošanas ir ievērojama ietekme uz politisko 
procesu, jo tā bieži tiek izmantota sabiedrības 
mobilizācijai kāda noteikta jautājuma kontek-
stā. Jo īpaši jau no 2007. gada ir vērojama pie-
augoša interese par tautas iniciatīvām un no-
balsošanu rīkošanu gan politiskās elites, gan 
Latvijas iedzīvotāju vidū – pat neraugoties uz 
to, ka 2012. gadā tautas iniciatīvu un nobal-
sošanu rīkošanas iespējas tika sašaurinātas 
likum došanas ceļā. Kopš 2012.  gada Latvijā 
darbojas arī norma, kas ļauj 10 000 vēlētājiem 
vērsties Saeimā ar nesaistošu kolektīvo iesnie-
gumu, kurš parlamentam ir jāiekļauj savā 
darba kārtībā. Šī norma pēdējā laikā ir  ieguvusi 
plašu popularitāti, galvenokārt pateicoties in-
terneta petīciju portālam ManaBalss.lv, kurā pilsoņu parakstītās petīcijas arvien biežāk 
nonāk parlamenta darba kārtībā.58 Ir pamats domāt, ka pieprasījums pēc tiešās demo-
krātijas instrumentiem, tautas iniciatīvām un nobalsošanām ir saistīts ne tikai ar iedzī-
votāju vēlmi piedalīties lēmumu pieņemšanā, bet arī ar viņu neapmierinātību ar pār-
stāvniecības iestādēm, jo īpaši ar Saeimas un valdības darbu, kurām Latvijā uzticas 
salīdzinoši maz cilvēku. Tiešās demokrātijas instrumentu pielietojums līdz ar to kalpo 
kā instruments leģitimitātes problēmu risināšanai.59 

Latvijā darbojas arī demokrātiski vēlētas pašvaldības, kuras tiek ievēlētas tiešās un 
proporcionālās vēlēšanās un veic virkni nozīmīgu saimniecisku un administratīvu 
funkciju. Uz demokrātiju vietējā līmenī būtisku iespaidu atstāja 1999.–2009. gadā noti-
kusī administratīvi teritoriālā reforma, kura nolūkā veidot saimnieciski efektīvas paš-
valdības būtiski samazināja to skaitu. Ja pirms reformas Latvijā pašvaldību bija vairāk 
par 500, tad reformas rezultātā tika izveidotas 119 pašvaldības: 110 novadi un 9 republi-
kas pilsētas. Vienlaikus, ņemot vērā demogrāfiskās prognozes, nākotnē Latvijā ir pare-
dzams pašvaldību skaita samazinājums. Pēdējo gadu laikā svarīgs demokrātijas jautā-
jums Latvijas pašvaldību politikā ir saistīts ar prasību pašvaldību vēlēšanās piedalīties 
tikai reģistrētām politiskajām partijām. Lai gan vairākas pilsoniskās iniciatīvas šo normu 
ir apstrīdējušas, iestājoties arī par vēlētāju apvienību pielaišanu, 2015. gadā Sa tversmes 
tiesa atzina attiecīgo prasību par konstitūcijai atbilstošu. Tomēr pasīvās  vēlēšanu tiesības 
Latvijā ir iespējams realizēt arī ārpus partijām.  No deputātu kandidātiem netiek prasīts, 
lai viņi obligāti būtu partijas biedri, un no partiju sarakstiem vēlēšanās bieži kandidē arī 
bezpartejiski kandidāti. Turklāt mazās pašvaldībās, kurās iedzīvotāju skaits nesasniedz 
5000, pastāv iespēja pašvaldību vēlēšanās kandidēt arī vēlētāju apvienībām.  

58 McGrane S. Online, Latvian`s Ideas can Bloom into Law. New York Times, Apr. 9, 2013. Pieejams: http://
www.nytimes.com/2013/04/10/world/europe/a-web-site-where-latvians-ideas-can-become-law.html?_r=0 
(skatīts 10.12.2015.).

59 Somer E. Direct Democracy in the Baltic States: Institutions, Procedures and Practice in Estonia, Latvia and 
Lithua nia. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015 (Studien des Instituts für Ostrecht München, Bd. 76). 

4. att. 12. Saeimas vēlēšanas Rīgā 2014. gada 4. oktobrī. 
Evijas Trifanovas foto (LETA/ID: 13237539)
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Politiskā kultūra un līdzdalība

Politiskā līdzdalība: vēlēšanas, partijas, NVO un mediji
Pilnvērtīga demokrātija mūsdienās vairs nenozīmē vienīgi institūtus: vēlēšanas, 

parlamentus, partijas, tiesas un tamlīdzīgi. Demokrātija paredz arī noteiktas pilsoņu 
attieksmes, vērtības un gatavību piedalīties demokrātiskajā procesā. Arī institūtu attīs-
tībā bieži atspoguļojas to cilvēku pārliecības, kuri šajos institūtos darbojas. Minēto at-
tieksmju un vērtību kopumu politikas zinātnē sauc par politisko kultūru, un tieši tajā 
bieži tiek saskatīts priekšnoteikums sekmīgai demokratizācijai.60 Veiksmīga demokrā-
tijas attīstība prasa demokrātisku sabiedrību, turpretī “demokrātijas bez demokrātiem” 
ilgtermiņā nav dzīvotspējīgas. Vienlaikus arī Latvijas piemērs apliecina, ka demokrā-
tiju stiprinošas politiskās kultūras attīstība ir ilgtermiņa uzdevums. Ralfs Dārendorfs 
savulaik apgalvoja, ka demokrātiskas konstitūcijas izveidei ir nepieciešami 6 mēneši; 
tirgus ekonomikas izveidei ir vajadzīgi 6 gadi; savukārt grūtāk ir izveidot “sociālo pa-
matu, kurš pārveido konstitūciju un ekonomiku no “labos laika apstākļos piemēro-
tiem” par “visos laika apstākļos piemērotiem” institūtiem, kuri būtu spējīgi turēties 
pretī iekšējām un ārējām vētrām, un tas diez vai būs iespējams, pirms nebūs pagājuši 
60 gadi”.61 Grūti spriest par Dārendorfa prognozes precizitāti, tomēr to, ka demokrā-
tiska politiskā kultūra nav izveidojama dažu gadu vai pat dažu desmitu gadu laikā, 
Latvijas piemērs apstiprina visai labi. 

Latvijas pilsoņu līdzdalība vēlēšanās ir viens no nozīmīgiem pilsoniskās aktivitātes 
indikatoriem. Jāsecina, ka vēlēšanu līdzdalības līmenis Latvijā ir samazinājies, tomēr pē-
dējos vēlēšanu ciklos tam ir tendence stabilizēties. Visplašāk apmeklētās vēlēšanas kopš 
neatkarības atjaunošanas ir bijušas pirmās Saeimas vēlēšanas 1993. gadā, kad, ievēlot 
5. Saeimu, vēlēšanās piedalījās 89,9% balsstiesīgo. Kopš tā laika līdzdalībai Saeimas vē-
lēšanās ir tendence samazināties, un pēdējo četru vēlēšanu ciklā vēlētāju līdzdalība svār-
stās ap 60%. Eiropas salīdzinājumā šis rādītājs nav starp pašiem zemākajiem. Vienlaikus 
tas jau šodien ir zem Eiropas vidējā rādītāja. 2011.–2013. gadā ES 27 (28 ar Horvātijas 
pievienošanos) dalībvalstīs līdzdalības līmenis parlamenta vēlēšanās bija ap 67–69%.62 
Lejupslīdošu tendenci uzrāda arī līdzdalība pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēša-
nās, uz kurām šodien dodas jau mazāk nekā puse no Latvijas pilsoņiem. Šeit izņēmums 
bija 2009. gads, kad abas minētās vēlēšanas notika kopā, tādējādi sasniedzot 53,7% 
līdzdalību. Līdzdalība tautas nobalsošanās Latvijā ir ļoti mainīga, un pašsaprotami, ka 
tā ir atkarīga no attiecīgās nobalsošanas jautājuma. Līdz šim vislabāk apmeklētie refe-
rendumi ir bijuši 2003. gada referendums par valsts dalību ES (71,5%) un 2012. gada 
referendums par priekšlikumu kā otro valsts valodu ieviest krievu valodu (70,7%).63 

Latvijā līdzdalība vēlēšanās ir cieši saistīta ar partiju sistēmu, jo politiskās partijas 
dominē visos vēlētās varas līmeņos.64 Vienlaikus partijas kopumā Latvijā ir fragmen-

60 Koroleva I., Rungule R. Latvia. Democracy as an Abstract Value. Democracy and Political Culture in Eastern 
Europe. Hg. von H. D. Klingemann, D. Fuchs, J. Zielonka. London: Routledge, 2006, pp. 235–255. 

61 Dahrendorf R. Reflections on the Revolution in Europe. New York: Penguin, 1990, pp. 99–100. 
62 Sk.: Voter turnout in national and EU parliamentary elections. Pieejams:  http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/

table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdgo310&plugin=1 (skatīts 10.12.2015.).
63 Tautas nobalsošanas Latvijā. Pieejams: https://www.cvk.lv/pub/public/27531.html (skatīts 10.12.2015.). 
64 Krupavičius A. Fluide Parteiensysteme in den baltischen Staaten. Die politischen Systeme der Baltischen 

Staaten: eine Einführung. Hg. von M. Knodt, S. Urdze. Wiesbaden: Springer, 2012. 
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tētas un salīdzinoši vājas. 2015. gada jūnijā Latvijā bija reģistrētas 67 partijas un 8 par-
tiju apvienības.65 Vienlaikus par to, cik daudz Latvijas iedzīvotāju politiskajās partijās 
piedalās, precīzi spriest nav iespējams. Saskaņā ar dažādām aptaujām pēdējo desmit 
gadu laikā sevi par partijas biedriem atzīst aptuveni 0,9–1,4% Latvijas iedzīvotāju, kas 
starptautiskā salīdzinājumā ir visai zems rādītājs. Partijas lielākoties ir mazas, turklāt 
to iekšienē lēmumu pieņemšanas struktūra ir visai nedemokrātiska.66 Piemēram, stā-
dot vēlēšanu sarakstus, nevienā no partijām netiek veiktas iekšējo priekšvēlēšanu (pri-
maries vai caucusies) procedūras, kuras piešķirtu visiem partijas biedriem ietekmi uz 
tās pārstāvjiem valsts pārvaldes iestādēs. Tāpat, lai gan 2010. gadā Latvijā ir ieviests 
valsts finan sējums politiskajām partijām, to finanses joprojām ir atkarīgas no lieliem 
privātajiem ziedojumiem, kas atstāj iespaidu uz partijas politiku.67 Tādēļ nav pār-
steidzoši, ka politiskās partijas, kurām Latvijas politiskajā sistēmā  ir atvēlēta tik izcila 
loma, vienlaikus ir nepopulāras sabiedrībā. Ir izplatīta jaunu partiju parādīšanās uz 
kārtējām vēlēšanām. Kā liecina partiju volatilitātes mērījumi, kas mēra pilsoņu pieķer-
šanos noteiktām partijām, daudzi vēlētāji Latvijā maina savas izvēles līdz ar jaunām  

65 Politiskās partijas un to apvienības. Pieejams: http://www.ur.gov.lv/partijas.html (skatīts 10.12.2015.).
66 Sk.: Ikstens J. Politiskais atbildīgums Latvijā: pilsoņu un politiķu atbildības krustpunktā. Pārskats par 

tautas attīstību 2008/2009: atbildīgums. Red. J. Rozenvalds, I. Ījabs. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009, 
73.–79. lpp.

67 Dombrovsky V. Campaign Contributions and Firm Performance: the “Latvian Way”. Pieejams: http://papers.
ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1168298 (skatīts 25.11.2015.). 

10%

1992 1994 1996 1998

Saeimas vēlēšanas

Pašvaldību vēlēšanas

EP vēlēšanas

89,9

71,1 71,89 71,51

60,98 63,12
59,45 58,8558,5

56,84

61,98

52,85

41,34

30,24

52,69

53,8

45,99

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 20141990

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Līdzdalība vēlēšanās, 1993-2014

Ivars Ījabs    DEMOKRĀTIJA LATVIJĀ

5. att. Līdzdalība vēlēšanās
Avots: Vēlēšanas Latvijā. Sk.: https://www.cvk.lv/pub/public/27093.html (skatīts 14.02.2016.)
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vēlēšanām.68 2013. gadā toreizējais Valsts prezidents Andris Bērziņš iniciēja reformas 
politisko partiju regulējumā ar nolūku – paplašināt to pārstāvniecību un ilgtspēju, bet 
šo reformu tālākais liktenis pagaidām vēl nav zināms. 

Līdzīgi pretrunīga ir arī situācija attiecībā uz cilvēku līdzdalību nevalstiskās orga-
nizācijās (NVO). Pēdējos 10 gados Latvijā reģistrēto sabiedrisko organizāciju skaits 
būtiski ir palielinājies. 2004. gada septembrī Latvijā bija reģistrētas 8232 organizācijas,69 
bet turpmāko desmit gadu laikā to skaits ir vairāk nekā dubultojies – 2014. gada 
24. maijā bija reģistrētas jau 18 707 biedrības un nodibinājumi. Pēdējos piecos gados 
vidējais vienā gadā jaundibināto sabiedrisko organizāciju skaits ir bijis aptuveni 1600, 
augstāko pakāpi sasniedzot 2011. gadā, kad tika piereģistrētas 1739 jaunas organizāci-
jas.70 Tomēr augošā organizāciju skaita dinamika diemžēl nav saistīta ar aktīvo cilvēku 
skaita pieaugumu. Likumsakarīgs ir arī jautājums, cik daudzas no šīm organizācijām 
patiešām ir aktīvas un cik – tukšas čaulas, kas pastāv vienīgi uz papīra. Uz šo jautājumu 
pilnīgi droša atbilde nav iespējama. Tomēr aptuvenu fiktīvo organizāciju proporciju ir 
iespējams noprast pēc Valsts ieņēmumu dienestā (VID) iesniegtajiem gada pārskatiem, 
jo to iesniegšana pati par sevi liecina par vismaz minimālu organizācijas mobilizācijas 
pakāpi. Pēc VID datiem, gada pārskatus par 2012. gadu ir iesniegušas 14 138 organizā-
cijas jeb 78% no reģistrēto organizāciju kopskaita. Tas dod pamatu piesardzīgam mi-
nējumam, ka fiktīvo organizāciju skaits nepārsniedz ceturto daļu no visām reģistrē-
tajām.71 Raugoties uz Latvijas NVO reģionālā aspektā, ir redzama diezgan liela 
disproporcija starp dažādiem Latvijas reģioniem. Aptuveni 60% no NVO ir reģistrētas 
Rīgā vai Rīgas reģionā, starp pārējām Latvijas pilsētām izceļas Liepāja (5%), Daugav-
pils (2,5%) un Jelgava (2%).72 

Pēdējos 10 gados strauji augušais organizāciju skaits kontrastē ar pretēji vērsto 
tendenci iedzīvotāju līdzdalībā dažādu tipu organizācijās – arodbiedrībās, profesio-
nālās un reliģiskās organizācijās, sieviešu kustībās, sporta un veselības aizsardzības 
biedrībās. Lielākā daļa minēto organizāciju iedzīvotāju vidū ir kļuvušas mazāk iecienī-
tas. Savukārt to cilvēku īpatsvars, kuri nepiedalās nevienā no šīm organizācijām, ir pa-
lielinājies no 61,9% 2004. gadā līdz 71,7% 2014. gadā.73 Tas liek secināt, ka lielākajai 
daļai organizāciju ir visai neliela biedru bāze, ievērojams skaits pilsoniski aktīvo cil-
vēku ir biedri vairākās organizācijās un biedru skaita palielināšana nav šo organizāciju 
prioritāte.74 

68 Ikstens J. Latvia: Disclosure Yet Abuse, Volatility Yet Stability. Party Finance and Post-Communist Party 
Development. Ed. by S. D. Roper, J. Ikstens. London: Ashgate, 2008, pp. 45–62.

69 Miezaine Z., Sīmane M. Politiskā līdzdalība. Cik demokrātiska ir Latvija: demokrātijas audits. Red. J. Rozen-
valds. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005, 153.–164. lpp.

70 Biedrības un nodibinājumi, sabiedriskās organizācijas. Pieejams: http://www.lursoft.lv/lursoft-statistika/
Biedribas-un-nodibinajumi-sabiedriskas-organizacijas (skatīts 10.12.2015.).

71 Šimanska I., Neilande J., Bite K., Pīpiķe R. Pārskats par NVO sektoru Latvijā, 2013. Rīga: Latvijas Pilsoniskā 
alianse, 2013, 55. lpp. 

72 Turpat, 144. lpp. 
73 Ijabs I. Political Participation. How Democratic is Latvia? Audit of Democracy, 2005–2014. Ed. by J. Rozen-

valds. Riga: University of Latvia Press, 2015, pp. 219–233. 
74 Lindén T. Interessenverbände und Zivilgesellschaft in den baltischen Staaten. Die politischen Systeme der 

Baltischen Staaten: eine Einführung. Hg. von M. Knodt, S. Urdze. Wiesbaden: Springer, 2012, S. 241–258. 
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Pie demokrātijas institūtiem pieder arī brīva un plurālistiska mediju telpa. Latvijas 
mediju telpas tiesiskais regulējums atbilst šai normai. Satversme garantē vārda brīvību 
un aizliedz cenzūru. Preses tiesiskais regulējums Latvijā ir salīdzinoši liberāls. 
2009. gadā tika dekriminalizēta “goda aizskaršana”, padarot to vienīgi par civiltiesiskā 
ceļā risināmu jautājumu. Reporters Without Borders veidotajā Pasaules preses brīvības 
indeksā Latvija ieņem 28. vietu, apsteidzot tādas “vecās demokrātijas” kā Lielbritānija, 
Spānija un Francija.75 Vienlaikus tas nebūt nenozīmē, ka mediji kā demokrātijas ele-
ments Latvijā strādātu nevainojami. Vispirms jau Latvijas mediju telpā pastāv sav-
dabīgs “politiskais paralēlisms” starp latvisko un krievisko mediju segmentu. Gan dru-
kātajā presē, gan elektroniskajos medijos abi šie segmenti Latvijā ir lielā mērā nošķirti, 
veidojot divas līdzās pastāvošas mediju telpas. Ievērojama Latvijas sabiedrības daļa pa-
tērē Krievijas Federācijas medijus (īpaši – televīziju), kas pašreizējos apstākļos noteikti 
nav demokrātiju veicinošs faktors. 

Līdzīgi kā daudzviet pasaulē, arī Latvijā drukātā prese pārdzīvo nopietnas grūtī-
bas, kuras mūsu situācijā vēl pastiprina salīdzinoši nelielais tirgus un 2008.–2010. gada 
ekonomiskās krīzes iespaids. Gan drukātajā presē, gan elektroniskajos medijos ir vēro-
jama necaurspīdīga īpašnieku struktūra, kā arī politizācija. Kvalitatīva, t.sk. pētnieciskā 
žurnālistika Latvijā ir sastopama samērā reti. Latvijā ir ievērojams (ap 75% 2014. gadā) 
interneta lietotāju īpatsvars iedzīvotāju vidū76 un augsts interneta ātrums, kas to padara 
par arvien nozīmīgāku instrumentu arī politiskajā komunikācijā. 

Politiskā kultūra: attieksmes un vērtības
Runājot par Latvijas iedzīvotāju politiskajām attieksmēm un vērtībām, jānorāda, 

ka tās nesniedz viennozīmīgu ainu attiecībā uz demokrātijas novērtējumu. Iedzīvotāji 
augstu novērtē demokrātijas sniegtās brīvības, tai pašā laikā bieži jūtas atsvešināti no 
demokrātijas institūtiem. Eirobarometra aptauju dati liecina, ka Latvijas pilsoņu uzti-
cēšanās parlamentam, valdībai un politiskajām partijām Latvijā ir hroniski zemāka par 
ES vidējo rādītāju.77 Vienlaikus Latvijas iedzīvotāji vairāk par citiem eiropiešiem uzti-
cas vietējām pašvaldībām.78 Mūsu valsts iedzīvotāji ir relatīvi skeptiski attiecībā uz 
savām pašu spējām ietekmēt politiskos procesus. Ir izplatīta arī priekšrokas došana 
“spēcīgajai rokai”, nevis demokrātiskām procedūrām. Turklāt, pretēji agrāk veiktajām 
optimistiskajām prognozēm, nešķiet, ka līdz ar demokrātijas pastāvēšanas  ilgumu šī 
situācija būtiski uzlabotos. To apliecina dati no divām “Demokrātijas audita” aptaujām, 
kurās atspoguļota situācija 2004. gadā un 2014. gadā. 

Nevar ignorēt arī kādu citu Latvijas politiskās kultūras iezīmi, proti, etniskā dalī-
juma loma cilvēku politiskajās attieksmēs un vērtībās. Pēc neatkarības atjaunošanas 
nepieciešamība saglabāt valsts kulturālo identitāti, tās rietumniecisko un demokrātisko 
raksturu tika konfrontēta ar ievērojamās padomju laika imigrantu kopienas klātbūtni 
Latvijā, kuru saikne ar Latvijas valstiskumu un vēsturi bija ļoti vāja. Tādēļ priekšplānā 

75 World Press Freedom Index 2015. Pieejams: https://index.rsf.org/#!/index-details/LVA (skatīts 10.12.2015.).
76 Internet Users in Europe. Pieejams: http://www.internetworldstats.com/stats4.htm (skatīts 10.12.2015.).
77 Standard Eurobarometer 82, Autumn 2014. Tables of Results, N 38, 40, 41. Pieejams: http://ec.europa.eu/

public_opinion/archives/eb/eb82/eb82_en.htm (skatīts 10.12.2015.).
78 Turpat, N 39. 
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izvirzījās “nācijas būvniecības” (nation-building) uzdevumi, kuru risināšana vienlaikus 
ar demokratizāciju ir sarežģīts uzdevums – īpaši gadījumos, kad valstij ir lielas minori-
tātes un irredentiski kaimiņi, kas uzņemas patronāžu pār šīm minoritātēm.79 Politiskās 
kultūras un līdzdalības kontekstā ir jāuzsver, ka atsevišķi nācijas būvniecības elementi 
(pilsonības politika, valodas politika, attieksme pret padomju okupācijas periodu un 
Krieviju) joprojām spēlē ievērojamu lomu sabiedrības politiskajā apziņā. Īpaša loma 
šeit ir partiju sistēmai. Atšķirībā no daudzējādā ziņā līdzīgās Igaunijas situācijas, dalī-
jums starp latviešiem un krievvalodīgajiem joprojām ir noteicošais dalījums arī partiju 
spektrā – pastāv “latviešu partijas” un “krievvalodīgo partijas”, kuras lielākoties orien-
tējas uz attiecīgās grupas elektorātu, tā vērtībām un attieksmēm.80 

Raugoties uz politiskās kultūras attieksmēm, kas vieno un kas šķir latviešus un 
Latvijas krievvalodīgos iedzīvotājus, ir jāsecina, ka abās grupās ir daudz vienojošā. At-
tiecībā uz indivīda pilsoniskām vērtībām, kā attieksme pret likumu, nepieciešamību 
maksāt nodokļus, atbalstu viedokļu plurālismam, latviešu un krievvalodīgo starpā nav 
būtisku atšķirību.81 Situācija ir atšķirīga attieksmēs pret Latvijas valsti un paša indivīda 
spējām to ietekmēt. Tiesa, ievērojama daļa Latvijas krievvalodīgo sevi uzskata par Lat-
vijas patriotiem, identificējas ar tās valstiskajiem simboliem. Tomēr viņi bieži noraida 
latviešu valodas un kultūras noteicošo lomu Latvijas sabiedrības integrācijā, jūtas dis-

79 Linz J., Stepan A. Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America and 
Post-communist Europe.  Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996, p. 25. 

80 Розенвалдс Ю. Русскоязычное меньшинство в политической элите Латвии и Эстонии: перспективы 
“(де)герметизации”. Политические элиты в старых и новых демократиях. Ред. О. В. Гаман-Голутвина, 
А. П. Клемешев. Калининград: Изд-во Балтийского федерального ун-та им. Канта, 2012, c. 214–224.

81 Ņikišins J., Rozenvalds J., Zepa B. Democracy and the Political Culture. How Democratic is Latvia? Audit of 
Democracy, 2005–2014. Riga: University of Latvia Press, 2014, pp. 249–268.

6. att. Iedzīvotāju 2004. gada un 2014. gada aptauju rezultāti
Avots: Cik demokrātiska ir Latvija. Demokrātijas audits, 2005–2015. Red. J. Rozenvalds. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2015, 
217. lpp.  
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kriminēti, kā arī pauž lielāku atsvešinātību no Latvijas demokrātiskajiem institūtiem 
un apliecina lielāku neticību spējai tos ietekmēt. Latvieši turpretī bieži pauž bažas par 
savas kultūras un valodas saglabāšanu, nereti raugās uz citu kultūru cilvēku klātbūtni 
kā apdraudējumu. Ir svarīgi uzsvērt, ka gan latvieši, gan krievvalodīgie vairumā gadī-
jumu uzskata sevi par Latvijas patriotiem, abās etnolingvistiskajās grupās samērā līdzī-
gās proporcijās ir izplatīta pilsoniska pasivitāte, neticība savām spējām ietekmēt valsts 
varu un ilgas pēc “stingrās rokas”. Vienlaikus krievvalodīgo vidū šīs negatīvās ten-
dences, kas liecina par vāju demokrātijas konsolidāciju, ir izteiktas spēcīgāk. Turklāt 
ievērojama daļa krievvalodīgo pauž negatīvu attieksmi pret dažām Latvijas valsts pa-
mat vērtībām, piemēram, latviešu valodas noteicošo lomu, PSRS okupācijas perioda 
no sodījumu, kā arī valsts rietumniecisko ārpolitisko kursu. 

Pēdējie divi aptaujas jautājumi liecina, ka tieši attieksme pret Krievijas Federāciju 
iezīmē būtisku robežšķirtni latviešu un Latvijas krievvalodīgo attieksmēs, kuru īpaši 
aktualizēja nesenā Krimas aneksija un krīze Ukrainas dienvidaustrumos. Vienlaikus, 
interpretējot šīs attieksmes, ir jāņem vērā, ka ievērojama daļa mūsu valsts krievvalo-
dīgo dzīvo nevis Latvijas, bet Krievijas informatīvajā (īpaši televīzijas) telpā un tādējādi 
ikdienā saņem informāciju, kura, piesardzīgi izsakoties, neveicina lojālu un demokrā-
tisku attieksmi nedz pret Latvijas valsti, nedz pret Rietumu demokrātijas vērtībām ko-
pumā. Spēja piedāvāt demokrātisku, rietumniecisku alternatīvu Krievijas masu infor-
mācijas līdzekļu plašajai ietekmei tādēļ ir viens no būtiskākajiem izaicinājumiem 
Latvijas demokrātijai nākotnē. 

7. att. Iedzīvotāju aptauja
Avots: Pārskats par tautas attīstību 2010/2011: nacionālā identitāte, mobilitāte, rīcībspēja. Rīga: UNDP, 2011, 26.–30. lpp.; 
Ņikišins J., Rozenvalds J., Zepa B. Democracy and the Political Culture, 257. lpp.; SKDS, Latvijas iedzīvotāju attieksme pret 
dažādiem politiskiem jautājumiem, 2014. g. augusts. 
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Nobeigums

Demokrātijas attīstībā Latvija pēdējo 25 gadu laikā ir nogājusi ievērojamu ceļu. 
Pēc ilgas autoritāru un totalitāru režīmu pieredzes valstī ir izveidojies politisks režīms, 
kurā darbojas starptautiski atzīti demokrātiski institūti, tiek respektētas cilvēka un pil-
soņa tiesības un pastāv augsta politiskā plurālisma pakāpe. Demokrātijas konsolidāci-
jas ziņā Latvija ir apsteigusi daudzas valstis, ar kurām tā vēl nesen atradās vienādās iz-
ejas pozīcijās. Lielu lomu šeit ir spēlējusi pirmā demokrātiskās varas perioda 
(1918–1934) pieredze, uz kuras pamata veidojās gan demokrātijas galvenie institūti, 
gan arī sabiedrības politiskā kultūra. Tāpat nozīmīgu lomu mūsdienīgas demokrātijas 
izveidē Latvijā spēlēja valsts straujā integrācija Rietumu struktūrās (vispirms ES un 
NATO), kas neapšaubāmi kalpoja kā jaunās demokrātijas stabilizators. 

Kā parādīts rakstā, demokrātijas institucionālā uzbūve Latvijā, kā daudzviet, ir no-
tikusi straujāk par demokrātiskas politiskās kultūras tapšanu. Demokrātiski vēlētā 
valsts vara Latvijā joprojām nebauda plašu atbalstu. Vēl arvien ir izplatīta neuzticība 
vēlētiem institūtiem, pilsonisks cinisms un pasivitāte. Pilsoņi bieži netic savai spējai 
ietekmēt politiskos lēmumus un arī nejūtas atbildīgi par savu izvēli vēlēšanās. Šīs pro-
blēmas cēloņi meklējami ne tikai demokrātiskā procesa kvalitātē, bet arī valsts kapaci-
tātes trūkumā, tās spējā efektīvi realizēt dzīvē pieņemtos lēmumus. Ar to jāsaprot tās 
spēja efektīvi ietekmēt sabiedriskos procesus, lai sabiedrībai nepieciešami lēmumi po-
litisko aprindu fragmentācijas, konkurences trūkuma un neformālu atkarību dēļ nepa-
liktu vienīgi ieceres līmenī. Partiju sistēmas fragmentācija un atkarība no privātiem 
ziedotājiem, neformālu patronāžas tīklojumu ietekme, ierobežota politiskā konkurence 
un etniskie balsojumi ir galvenās problēmas, kuras apdraud valsts kapacitāti un tādē-
jādi arī demokrātijas prestižu Latvijā. Domājot par Latvijas demokrātijas leģitimitāti 
nākotnē, jādomā arī par valsts kapacitātes stiprināšanu. 

Demokrātiskai iekārtai nepiemīt nekļūdīgums un spēja vienmēr izvēlēties parei-
zāko risinājumu. Arī demokrātijās regulāri tiek pieņemti visai kļūdaini un muļķīgi lē-
mumi. Taču šīs iekārtas lielā priekšrocība ir iespēja šos lēmumus labot un visiem kopā 
mācīties no kļūdām. No šīs spējas nākotnē būs atkarīga Latvijas tapšana par augstas ka-
pacitātes demokrātiju, kādu to savulaik ir iecerējuši valsts dibinātāji. Raugoties uz de-
mokrātijas attīstību Latvijā, jāsecina, ka, par spīti 20. gadsimta ģeopolitiskām un militā-
rām kataklizmām, šodien valstī ir izveidojies stabils demokrātisks režīms. Ņemot vērā, 
ka vēl pirms 30 gadiem te valdīja antidemokrātisks autoritārisms, tas ir nozīmīgs sa-
sniegums. Latvijas politiskās dzīves galvenais pozitīvais raksturlielums mūsdienās ir tās 
plurālisms, ir daudz politisku spēku, kuri pauž reizēm arī radikāli atšķirīgus uzskatus 
un programmas. Valstī tiek ievērotas pilsoņa un cilvēka tiesības, tiek brīvi pausti vis-
atšķirīgākie viedokļi, veidotas visdažādākās organizācijas, kuras pārstāv dažādu iedzī-
votāju grupu intereses. Taču vienlaikus demokrātija nebauda pietiekamu leģitimitāti sa-
biedrības acīs: demokrātiski vēlētie institūti nav populāri, ir vērojamas autoritāras 
simpātijas. Tas liecina, ka demokrātija Latvijā nav kļuvusi par pilnībā pašsaprotamu 
lietu, kā tas ir vairumā Rietumeiropas valstu. Jāņem gan vērā, ka ne visi iemesli sabied-
rības neapmierinātībai ar demokrātiju ir saistīti ar pašas demokrātijas funkcionēšanu. 
Daudzos gadījumos tas drīzāk ir skaidrojams ar valsts kapacitātes trūkumu, nespēju 
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pieņemt lēmumus un efektīvi realizēt tos. Īpaši sāpīgi tas ir situācijā, kad pēc neatkarī-
bas atjaunošanas ar demokrātijas vārdu tika saistītas sakāpinātas gaidas. Tādēļ viens no 
ieteikumiem būtu sabiedrības izglītošana par demokrātijas funkcionēšanu, aicinot pil-
soņus kritiski izvērtēt savu izvēli vēlēšanās un negaidīt no demokrātijas ātrus rezultātus. 

Vēl kāds nozīmīgs Latvijas demokrātijas trūkums saistās ar etniskā dalījuma lomu 
politikā, kura pēdējo gadu laikā nav mazinājusies. Latvijai vēsturiski ir bijušas rakstu-
rīgas mazākumtautību partijas, kuras ir efektīvi piedalījušās valsts dzīvē. Pašlaik Latvi-
jai ir problēmas ar krievvalodīgo minoritātes politisko integrāciju. To apgrūtina gan 
pašu krievvalodīgo politiķu nespēja pieņemt Latvijas Republikas pamatvērtības (va-
lodu, pilsonības politiku un ārpolitisko orientāciju), gan arī latviešu politiķu vēlme 
iero bežot konkurenci politiskajā spektrā. Etniskais dalījums ir ilgtermiņa problēma, 
kura negatīvi ietekmē demokrātijas kvalitāti un sabiedrības uzticību vēlētajiem institū-
tiem. Tomēr, kā tas ir raksturīgi demokrātiskām sabiedrībām, arī šai problēmai risinā-
jums ir meklējams dialogā un Latvijas iedzīvotāju savstarpējā cieņā. 

Valststiesībniekam Ginteram Frankenbergam ir teorija par demokrātiju kā “māco-
šos suverēnu”. Proti, demokrātiski sevi pārvaldošai tautai ir iespēja mācīties no savām 
kļūdām un labot tās.82 Tieši mācīšanās dimensija ir ļoti nozīmīga arī Latvijas demokrā-
tijas kontekstā. 25 gados kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas mūsu sabiedrībai ir 
bijusi iespēja demokrātiski pieņemt lēmumus, kļūdīties un arī labot savas kļūdas. Par 
spīti neveiksmēm, šis mācīšanās process ir bijis ļoti auglīgs – Latvija šodien ir pilnvēr-
tīga demokrātiska valsts. Tā ne tikai sekmīgi pārvalda sevi, bet arī kā līdztiesīgs part-
neris piedalās Eiropas Savienības demokrātiskajā dzīvē un stingri aizstāv tās pamat-
principus citviet pasaulē. Tomēr, par spīti sasniegumiem, demokrātiskais suverēns 
nedrīkst apstāties, tam ir arī pienākums turpināt mācīšanos, atklāti atzīstot savas prob-
lēmas un efektīvi risinot tās. Tieši šeit tad arī slēpjas Latvijas demokrātiskās nākotnes 
veiksmes atslēga. 

82 Frankenberg G. Der lernende Souverän. Kritische Justiz: Vierteljahresschrift für Recht und Politik, Vol. 35, 
No. 3, 2002,  S. 297–311.
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LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBA 
PĒC NEATKARĪBAS ATJAUNOŠANAS 

Rakstā analizētas Latvijas tautsaimniecības attīstības izpausmes, nosacījumi un riski pēc valsts ne-
atkarības atjaunošanas 1990. gadā. Raksta mērķis ir atklāt pašreizējās Latvijas tautsaimniecības pa-
matus un sasniegumus līdz mūsdienām, analizēt reformu un īstenotās ekonomikas politikas ietekmi 
uz valsts un sabiedrības attīstību, saprast, kā pārveidojumi, kas notikuši pēc 1990. gada, ietekmējuši 
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu. Raksta pamatā ir daudzpusīgs pētījums. Pamatojoties uz 
izpētē iegūto pašreizējā stāvokļa novērtējumu un izmantojot Ekonomikas prognožu centra (EPC) 
izstrādāto metodoloģiju, iezīmēta Latvijas tautsaimniecības attīstības prognoze un vēlamā ekonomi-
kas politikas maiņa laikposmam līdz 2030. gadam. 

Atslēgvārdi: tautsaimniecība, ekonomiskā politika, rūpniecība, maksājumu bilance, tekošais konts, 
enerģētika. 

Ievads 

Visam ir savs sākums. Stāsts par Latvijas tautsaimniecību pēc valstiskās neatkarī-
bas atjaunošanas sākas 1990. gadā. Tobrīd Latvijas tautsaimniecība bija pārdzīvojusi 
gandrīz 50 gadus plānveida ekonomikas sistēmā, kas tika iedibināta tūlīt pēc graujošā 
Otrā pasaules kara. No 1940. gada vidus līdz 1991. gadam (izņemot kara gadus) Latvija 
bija Padomju Sociālistisko Republiku Savienības (PSRS) tautsaimniecības kompleksa 
sastāvdaļa – neatkarīga padomju sociālistiska republika ar savu valdību un valsts atri-
būtiku, formāli nošķirtu tautsaimniecību, taču pakļauta vienotai darba dalīšanai un 
resursu sadalei PSRS. 

Laikposms pēc Otrā pasaules kara Latvijas tautsaimniecībai bija nesis gan zaudē-
jumus, gan ieguvumus. Nacionalizācija un kolektivizācija bija iznīcinājušas privāt-
īpašumu kā sociālekonomiskās sistēmas pamatu, taču tirgus ekonomikas elementi 
nekad pilnībā netika iznīdēti – kolhozi un kooperatīvie uzņēmumi, kaut arī kop-
īpašums, bija privāti. Industrializācijas laikā Latvijā tika iekārtoti un stiprināti lieli 
rūpniecības  uzņēmumi. 
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Iedzīvotāju skaits Latvijā bija palielinājies no 1905,9 tūkstošiem klātesošu iedzīvo-
tāju 1935. gada tautas skaitīšanas laikā līdz 2668,1 tūkstotim cilvēku 1990. gada sā-
kumā.1 Bija sākusies apdzīvojuma urbanizācija. 

Laikposmā no 1960. gada līdz 1989. gadam 54–65% no iedzīvotāju skaita pie-
auguma veidoja migrācija.2 

Latvijā bija otrs viszemākais demogrāfiskās slodzes līmenis3 PSRS (aiz Krievijas 
Federācijas), bet arī zemākā dzimstība (līdz 1987. gadam) un viszemākais bērnu un 
pusaudžu skaits uz 1000 darbspējīgiem iedzīvotājiem.4 Darbspējīgo iedzīvotāju īpat-
svars bija augsts – 1989. gadā 56,6% no iedzīvotāju kopskaita, bet tas sāka samazināties. 
No tiem nestrādāja vien 1,4%. 1988. gadā 70% no kopējā tautsaimniecībā nodarbināto 
skaita strādāja “materiālās ražošanas” nozarēs.5 Līdz pat 1990. gadam tautsaimniecībā 
nodarbināto skaits katru gadu palielinājās.6 

Pensijas vecuma iedzīvotāju īpatsvars bija augsts – nedaudz vairāk kā 20% no ko-
pējā iedzīvotāju skaita, un tas palielinājās.7 Pensionēšanās vecums bija zems – 60 gadi 
vīriešiem un 55 gadi sievietēm. 

Latvijas nacionālā bagātība 1988. gada beigās, neskaitot zemes un mežu vērtību, 
bija 43,3 miljardus padomju rubļu vērta (viens USD tajā laikā maksāja apmēram 15 pa-
domju rubļus), no tiem 29,6 miljardi rubļu bija pamatfondi (ieskaitot pasažieru trans-
portu un ceļus), 6,7 miljardi rubļu bija materiālie apgrozāmie līdzekļi un 7 miljardi 
rubļu bija iedzīves priekšmeti.8 Katrs pamatfondu rublis deva 97 rubļus nacionālā ienā-
kuma.9

Lauksaimnieciskajā ražošanā 1988. gadā izmantoja 2570 tūkstošus ha zemes. Meži 
klāja 43% no Latvijas teritorijas.10 

1990. gadā Latvijas ražošanas pamatfondu vērtība bija samazinājusies līdz 20 mil-
jardiem rubļu. 40% no kopējā saražotās produkcijas apjoma tika saražots vissavienības 

1 Demogrāfija: statistisko datu krājums, 2009. Rīga: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2009, 
18. lpp. 

2 Latvija šodien: sociālekonomisku aprakstu krājums. Rīga: Latvijas PSR Valsts statistikas komiteja, 1990, 5., 7., 
31. lpp.; Demogrāfija: statistisko datu krājums, 2009, 22. lpp.

3 Demogrāfiskās slodzes līmeni raksturo bērnu, pusaudžu un pensijas vecuma iedzīvotāju skaits uz 1000 darb-
spējīgiem iedzīvotājiem.

4 Latvija šodien: sociālekonomisku aprakstu krājums, 11., 20. lpp.
5 Pirms 1990. gada un vairākus gadus pēc tam publicētie demogrāfiskās statistikas dati atšķiras no mūs-

dienās publicētajiem. Piemēram, PSRS valsts statistikas gadagrāmatā 1991. gadā publicēti dati, ka Latvijā 
1990. gada sākumā dzīvojuši 2687 tūkst. iedzīvotāju – par 19 tūkst. vairāk, nekā norādīts vēlākajās publikāci-
jās. 1094 tūkst. personu bija strādājošie, no tiem 745 tūkst. (68%) strādnieki. Savukārt 1994. gadā publicētajā 
“Latvijas demogrāfijas gadagrāmatā, 1993” minēti šādi skaitļi: 2673,5 tūkst. iedzīvotāju (par 5,4 tūkst. iedzī-
votāju vairāk nekā mūsdienu avotos).

6 Latvija šodien: sociālekonomisku aprakstu krājums, 34.–35. lpp.; Demogrāfija: statistisko datu krājums, 2009, 
25. lpp.; Latvijas statistikas gadagrāmata, 1995. Rīga: Latvijas Republikas Valsts statistikas komiteja, 1995, 
83. lpp.. 

7 Demogrāfija: statistisko datu krājums, 2009, 25. lpp.
8 Latvija šodien: sociālekonomisku aprakstu krājums, 1990, 43. lpp. Novērtējumu nevar izteikt latos attiecībā 

1:200, jo pēc 1988. gada līdz latu ieviešanai bija augsta inflācija. 
9 Turpat, 44. lpp.

10 Turpat, 45.–46. lpp. 
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pakļautības uzņēmumos. Šajos uzņēmumos strādāja 43% rūpniecības personāla un 
bija izvietots 61% rūpnieciskās ražošanas pamatfondu.11 

Nacionālā ienākuma12 ražošanā 44,1% deva rūpniecība, 25,7% lauksaimniecība, 
9,1% būvniecība, 7,5% transports un sakari, 9,2% apgrozības sfēra (tirdzniecība) un 
4,4% pārējās nozares (bez neražojošās sfēras).13 Mainījās rūpniecības struktūra. Pirms 
1990. gada lielākās nozares bija mašīnbūve un metālapstrāde (27,7% no rūpniecības 
preču produkcijas 1988. gadā (1982. gada 1. janvāra salīdzināmās cenās) salīdzinājumā 
ar 10% 1960. gadā), pārtikas rūpniecība (attiecīgi 26% un 34,6%) un vieglā rūpniecība 
(attiecīgi 19,3% un 33,8%). Šajās nozarēs bija visvairāk strādājošo, un tās saņēma vis-
vairāk kapitālieguldījumu.14 

Daļa Latvijas rūpniecības bija PSRS militārā kompleksa sastāvdaļa. No raksta auto-
res ilgstošās darba pieredzes ir zināms, ka šo tautsaimniecības daļu statistika atspogu-
ļoja nepilnīgi vai sagrozīti, tāpēc pastāv uzskats, ka militāro pasūtījumu zudums ir sva-
rīgākais ekonomiskā sabrukuma iemesls 90. gadu sākumā. Šo uzskatu apstiprināšanai 
vai noliegšanai, tāpat kā militārā pasūtījuma patiesās nozīmes noskaidrošanai Latvijas 
attīstībā pēc 1990. gada nepieciešams dziļāks pētījums, taču pat virspusīgs ieskats Lat-
vijas saistībā ar PSRS militārajām darbībām liecina, ka ietekme varētu būt plaša un 
daudzšķautņaina.15

Tautsaimniecība auga vidēji par 3–7% gadā, galvenokārt uz iedzīvotāju pieauguma 
rēķina. 1988. gadā 35% no ražotās rūpniecības produkcijas (ieskaitot enerģētiku) 
 izveda un 38% no patērētās produkcijas ieveda. Naudas izteiksmē gan starprepublikā-
niskā apmaiņā, gan sakaros ar ārvalstīm saldo bija negatīvs, kaut gan šajā aprēķinā nav 
ņemts vērā produkcijas daudzums, ko no Latvijas izveda iedzīvotāji – iebraucēji no 
citām PSRS republikām.16 

Latvija bija energoatkarīga – ieveda 88% no valstī patērētā kurināmā un enerģijas 
resursiem, tostarp apmēram pusi no elektroenerģijas.17 Tomēr, vērtējot pēc maksājumu 
bilances, Latvija piegādēs PSRS centralizētajos fondos nodeva vairāk produkcijas nekā 
no tiem saņēma (piemēram, 1988. gadā starpība bija 1,9 miljardi padomju rubļu18).

1989. gadā 66% no lauksaimniecībā izmantotās zemes bija tīrumi. Līdz 1989. gada 
1. novembrim Latvijā bija nosusināti 32% no kopējās zemes platības. Salīdzinājumā ar 

11 Народное хозяйство СССР в 1990 г.: статистический ежегодник. Москва: Финансы и статистика, 
1991, c. 290, 351.

12 Nacionālais ienākums ir materiālās ražošanas nozaru tīrās produkcijas apjoms, kam pieskaitīta apgrozījuma 
nodokļa summa un atskaitīta valsts budžeta dotāciju summa. Atšķirībā no nacionālā kopprodukta nacio-
nālais ienākums neietver ražošanas un neražošanas pamatfondu amortizāciju un ieņēmumus, kas iegūti 
neražojošā sfērā un no ārējās ekonomiskās darbības (Latvija šodien: sociālekonomisku aprakstu krājums, 
47. lpp.).

13 Latvija šodien: sociālekonomisku aprakstu krājums, 49. lpp.
14 Turpat, 65., 74.–75. lpp. Šie skaitļi nav tieši salīdzināmi ar novērtējumu pēc pašreizējās nozaru klasifikācijas, 

jo ražošanas uzņēmumiem dažkārt piederēja pakalpojumu jomas objekti (bērnudārzi, atpūtas bāzes), kas 
mūsdienās ir patstāvīgi uzņēmumi un ietilpst pakalpojumu nozarē. 

15 Kā Latvijā mūžīgi gatavojās īpašajam periodam jeb karam. Latvijas Vēstnesis, Nr. 263/265, 2000, 20. lpp.
16 Latvija šodien: sociālekonomisku aprakstu krājums, 50.–53. lpp.
17 Turpat, 56.–57. lpp.
18 Turpat, 63. lpp.
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1940. gadu 1989. gadā sējumu kopplatība bija samazinājusies par 17%.19 Graudu un 
kartupeļu ražošanas apjoms, rēķinot uz vienu iedzīvotāju, samazinājās.20 Lauksaimnie-
cības produkciju dotēja. Pārtikas produktu individuālais patēriņš nepieauga, jo palieli-
nājās iedzīvotāju skaits un vissavienības piegādes. 1989. gadā vissavienības fondā no-
deva 22,5% gaļas un 33,2% piena valsts iepirkuma kopapjoma.21

Visi transporta veidi strauji attīstījās. Kravu apgrozījuma straujo pieaugumu no-
drošināja jūras transporta intensīva attīstība. Kravas transports nesa peļņu, no kuras 
vairāk nekā pusi ieskaitīja vissavienības budžetā. Pasažieru transportā bija zemas biļešu 
cenas, un tas nesa zaudējumus.22 

Visās nozarēs, tostarp transportā, materiālā bāze bija atpalikusi un tās izmanto-
šana – neefektīva.23 Inovācijas bija lēnas un neefektīvas, kaut gan inovāciju saite (augst-
skola – zinātne un pētniecība – ražošana) bija stingra un labi izplānota.24

Pēc sasniegtā ražošanas un labklājības līmeņa Latvija bija pirmajās vietās PSRS un 
pārsniedza Savienības vidējos rādītājus par 20–50%, taču atpalika no Eiropas mazajām 
valstīm. Saskaņā ar salīdzinošiem aprēķiniem pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas 
(ANO) metodoloģijas un ievērojot nacionālo cenu līmeņu attiecības Latvijas Padomju 
Sociālistiskajā Republikā (PSR), nacionālais kopprodukts uz vienu iedzīvotāju 
1985.  gadā bija 76% no Somijas līmeņa, 69% no Zviedrijas un 63% no Norvēģijas 
 līmeņa.25 Līdz 1990. gadam labklājības līmeņu atšķirība varēja būt vēl lielāka. 

1988. gadā reālo ienākumu līmenis uz vienu iedzīvotāju Latvijā bija par 23% aug-
stāks nekā vidēji PSRS (Igaunijā par 31%, Lietuvā par 10%).26, 27 Turklāt sociālo uzde-
vumu risināšanai izmantoja sabiedriskos patēriņa fondus.28 Piemaksas no sabiedriska-
jiem patēriņa fondiem (neskaitot atvaļinājumu) papildināja iedzīvotāju ieņēmumus 
par gandrīz trešdaļu no darba algas.29 

Dzīves kvalitāte Latvijā bija daudz zemāka nekā attīstītajās Rietumeiropas valstīs 
un Centrāleiropas sociālisma valstīs. Mājokļi bija mazi, un to nepietika, mājokļu kvali-
tāte bija slikta. 1989.  gada beigās liela daļa iedzīvotāju joprojām dzīvoja kopmītnēs. 
Viena pilsētnieka vidējā dzīvokļa platība nebija sasniegusi pirmskara līmeni. 

Kopsavelkot pēckara periodu Latvijas ekonomikā var raksturot kā intensīvas 
indus trializācijas un ražošanas koncentrācijas periodu. Vairāki Latvijas uzņēmumi 
bija monopoluzņēmumi PSRS mērogā, dažās nozarēs Latvijas uzņēmumi piegādāja 
vairāk nekā pusi no PSRS pieprasījuma.30 Tā kā PSRS bija aktīva eksportdarbība, 

19 Latvija šodien: sociālekonomisku aprakstu krājums, 105.–107. lpp.
20 Turpat, 109. lpp.
21 Turpat, 51., 112., 119. lpp.
22 Turpat, 136., 146. lpp.
23 Turpat, 145. lpp.
24 Turpat, 65., 67. lpp.
25 Turpat, 47. lpp.
26 Turpat, 159. lpp.
27 Народное хозяйство СССР в 1990 г.: статистический ежегодник, c. 38–39.
28 Latvija šodien: sociālekonomisku aprakstu krājums, 157. lpp.
29 Народное хозяйство СССР в 1990 г.: статистический ежегодник, c. 38, 46.
30 Latvija šodien: sociālekonomisku aprakstu krājums, 81. lpp.
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 attīstījās kravas transporta nozare šai infrastruktūrā – arī pasažieru transports. 
 Lauksaimniecības pamats bija subsidēta gaļas un piena ražošana. Industrializācija pa-
lielināja valsts energoatkarību un atkarību no tirgus un izejvielām. Augstās sociālās 
garantijas un bagātīgais sociālais pakalpojums kultivēja patērētāju sabiedrību. Kaut 
gan nabadzīgi un nebrīvi starptautiskā salīdzinājumā, cilvēki bija nodrošināti ar eksis-
tences līdzekļiem. Bezmaksas izglītība un veselības aprūpe, pieticīgi, bet bezmaksas 
mājokļi lielākajai daļai iedzīvotāju, konstitucionālas tiesības uz darbu un darba sa-
maksu – tāds bija sociālisms no sociālo labumu puses. Turklāt plānotā ekonomika un 
ienākumu izlīdzināšana padarīja indivīda iniciatīvu par bezjēdzīgu, un pasivitāte kļuva 
par normu.

Valsts bija slēgta. Izbraukšana uz ārzemēm tika stingri kontrolēta. 
20. gs. 80. gadu vidū pieņemtais lēmums par tirgus ekonomikas elementu atjauno-

šanu sociālistiskās sistēmas valstīs nozīmēja, ka sociālisma ideologi ir atzinuši soci-
ālisma sistēmu par dzīvotnespējīgu, vismaz tādā veidā, kā to īstenoja PSRS un Centrāl-
eiropas sociālisma valstis. Par to, ka sistēmas produktivitāte nespēja nodrošināt 
iecerētās sociālās garantijas, liecināja PSRS valsts parāda augsme – no 18,2% 1985. gadā 
līdz 56,6% 1990. gadā. Pakāpeniski mainījās arī peļņas sadales principi.31

Centieni aizkavēt sociālisma sistēmas sabrukumu bija nenozīmīgi. Tirgus attiecību 
paplašināšanai izmantoja sociālisma sistēmā palikušās privātīpašuma formas – koope-
ratīvos uzņēmumus. Latvijā rūpnieciskās ražošanas kooperatīvi sāka veidoties 
1987. gadā. 1988. gadā darbojās 246 kooperatīvi (ieskaitot lauksaimniecības kooperatī-
vus), un tajos strādāja 5,2 tūkstoši cilvēku, bet 1991. gadā bija 5407 kooperatīvi, kuros 
strādāja 198 tūkstoši cilvēku.32 

Latvija – veiksmes stāsts 

Trīs Baltijas valstīm izdevās izmantot Mihaila Gorbačova perestroikas radīto apju-
kumu un atgūt valstisko neatkarību, nevardarbīgā procesā aizejot no brūkošās Pa-
domju Savienības. Pārveidojumu periods pārejai no sociālistiskās plānveida ekonomis-
kās sistēmas uz tirgus vadītu kapitālisma ekonomisko sistēmu līdzīgi notika vairākās 
Austrumeiropas valstīs – bijušajās sociālistiskajās republikās un bijušajās PSRS repub-
likās, taču reformu rezultāti atšķīrās. 

Atskatoties uz vairāk nekā 25 gadus ilgo pārveidojumu periodu pēc neatkarības 
atgūšanas, Latviju dēvē par veiksmes stāstu.33 Tiek lietoti pat tādi apzīmējumi kā 
“Baltijas tīģeris”, “Baltic Miracle”.34 Šajos apzīmējumos ir daudz patiesības. Pēc neat-
karības atgūšanas Latvija nekavējoties un mērķtiecīgi pievērsās integrācijai Eiropas 
attīstīto valstu kopienās – Eiropas Savienībā (ES), NATO, Pasaules Tirdzniecības 

31 Народное хозяйство СССР в 1990 г.: статистический ежегодник, c. 19, 21. 
32 Turpat, 59. lpp. 
33 Åslund A., Dombrovskis V. Kā Latvija pārvarēja finanšu krīzi / How Latvia Came Through the Financial 

Crisis. Washington D. C.: Peterson Institute for International Economics, 2011, 140 p.
34 Mező J., Bagi A. Crisis management in the Baltic States. Munich Personal RePEc Archive, Paper No. 40366, 

August 2012, pp. 426–439. Pieejams: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/40366/
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 organizācijā, Starptautiskajā Darba organizācijā un citās. Vairākās starptautiskajās 
organizācijās valsts tika uzņemta ātri un bez papildu nosacījumiem un pielāgošanās 
laika, turpretī integrācija ES un NATO bija saistīta ar šo kopienu noteikto nosacījumu 
izpildi, kas prasīja laiku un nozīmīgas reformas. Reformu procesā nebija iespējams 
izvairīties no negatīvas sociālās ietekmes, jo no sociālisma laikā izveidotā “kopējā 
katla” principa, kur sabiedrisko pakalpojuma izmaksas sedza valsts un patērētājs pat 
neapzinājās izmantoto pakalpojumu patieso cenu, vajadzēja pāriet uz individuālas at-
bildības principu, kur izmaksas pilnībā vai daļēji bija jāsedz pakalpojuma ņēmējam 
pašam. 

Galvenās reformas 20. gs. 90. gadu sākumā bija: 
 – valsts un pašvaldību īpašumu konversija trīs virzienos: valsts un pašvaldību 
zemes īpašumtiesību konversija (zemes reforma); uzņēmumu un citu īpašumu 
īpašumtiesību konversija; valsts un pašvaldību dzīvojamā fonda īpašumtiesību 
konversija;

 – fiskālā reforma, neatkarīgas valsts budžeta un nodokļu sistēmas izveidošana;
 – monetārā reforma (nacionālās naudas ieviešana), banku sistēmas un vērtspapīru 
tirgus izveidošana; 

 – sociālās reformas: sociālās drošības sistēmu izveidošana, tostarp pensiju apdro-
šināšanas ieviešana, veselības un sociālās aprūpes, izglītības un zinātnes re-
formas;

 – pašvaldību reformas, tostarp administratīvi teritoriālā reforma. 
1995. gada 27. oktobrī Madridē Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas valsts sek-

retārs Māris Riekstiņš un Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Spānijas Karalistē 
Aina Nagobads-Ābola iesniedza Latvijas pieteikumu dalībai ES, un tas tika pieņemts. 

Izpildījusi nepieciešamos nosacījumus, 2004. gada 29. martā Latvija kļuva par 
NATO dalībvalsti, bet tā paša gada maijā – par ES dalībvalsti. Īstenojot bloka vienotā 
tirgus un monetārās savienības politiku, valsts neatlaidīgi turpināja integrēties pasaules 
attīstīto valstu ekonomiskajā telpā. Vienotā valūta – eiro – tika ieviesta 2014. gada 
1. janvārī. 2016. gada 1. jūlijā Latvija oficiāli kļuva par OECD 35. dalībvalsti. 

Pirmās reformas 90. gadu sākumā, no kurām galvenā reforma bija sociālisma si s-
tēmas (ne tikai PSRS) sabrukums, Latvijas valstiskās neatkarības atgūšana un ar to 
saistītā atdalīšanās no ierastā (regulētā) tirgus, radīja tautsaimniecības lejupslīdi. Tai 
sekoja salīdzinoši strauja augšupeja (1. att.). Divu banku krīžu (1995. un 1997.–
1999. gadā) radītā lejupslīde tika ātri izlīdzināta. 2000. gada augsto tehnoloģiju krīze 
Latvijā nebija jūtama. Pēc iestāšanās ES Latvijas tautsaimniecības augsmes rādītāji sa-
līdzinājumā ar pārējām kopienas valstīm dažkārt ir bijuši paši augstākie. Pat pasaules 
finanšu krīzes radīto dramatisko lejupslīdi, kas sākās 2008. gadā un turpinājās 
2009. gadā, izdevās pārvarēt jau 2010. gada beigās. Kopumā laikposmā kopš 1990. gada 
Latvijas ekonomiskās augsmes virzība ir augšupvērsta.

Raita Karnīte    LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBA PĒC NEATKARĪBAS ATJAUNOŠANAS



150 LATVIJA UN LATVIEŠI     I sējums 

Ekonomiskos procesus pēc 1990. gada kopumā var raksturot šādi:
 – tirgus ekonomikas institucionālās bāzes veidošanas periods (1990–1993) – sākas 
privatizācija un denacionalizācija, notiek zemes reforma, fiskālā un monetārā 
reforma (ar 1993. gada 5. martu apgrozībā tiek ieviesta nacionālā nauda – Latvi-
jas lats), sociālās jomas reformas, tiek veidotas jaunas institūcijas un jauna nor-
matīvā bāze;

 – tirgus ekonomikas nostiprināšana (1994–2003) – tiek ieviesta un pilnveidota 
jaunā institucionālā sistēma un normatīvā bāze, privatizācijas process sekmē ār-
valstu investīcijas, notiek pirmā (1995) un otrā (1997) banku krīze;

 – tautsaimniecības struktūras maiņas pirmais virziens (1995–2005) – deindustria-
lizācija – izput privatizētie uzņēmumi, pēc Latvijas iestāšanās ES 2004. gadā 
ražo jošajās tautsaimniecības nozarēs uzņēmumus pārpērk un slēdz; 

 – tautsaimniecības struktūras maiņas otrais virziens (2003–2009) – tautsaimniecī-
bas finansializācija – finanšu ieplūdums no ārvalstīm patēriņa tirgū, ar finanšu 
darījumiem saistīto nozaru uzplaukums, tautsaimniecības pārkaršana;

 – globālā finanšu krīze (2008–2010) – samazinās eksporta pieprasījums, apsīkst 
ārējo finanšu plūsmas, sabrūk nekustamā īpašuma tirgus, samazinās iekšējais 
pieprasījums, tautsaimniecības lejupslīde, samazinās valsts ieņēmumi, un sociā-
lajā sistēmā nepietiek finansējuma, tiek noteiktas valsts garantijas ārvalstu ban-
kām, un palielinās risks vietējo īpašnieku bankām, tiek ieviesta taupības pro-
gramma, lai atgūtu makroekonomisko stabilitāti;

 – pēckrīzes periods (no 2010. gada beigām līdz mūsdienām) – beidzas taupības 
programma, atjaunojas augsme, kam seko augsmes palēninājums;

1. att. Iekšzemes kopprodukta izmaiņas indekss Latvijā un izvēlētajās valstīs (% pret iepriekšējo gadu)
Avots: līdz 2004. gadam Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) vēsturiskie dati, no 2005. gada – “Eurostat” dati 2016. gada 
30. janvārī. 
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 – valstiskās suverenitātes pakāpeniska nodošana ES kontrolē – 2013. gada jūlijā 
saņemts uzaicinājums kļūt par Eiropas Ekonomiskās un monetārās savienības 
(EMS) astoņpadsmito dalībvalsti, Latvija pievienojas ES finansiālās stabilizācijas 
un ES ekonomiskās pārvaldības35 normatīvajam regulējumam. 

Veiksmes stāsta piedēvēšanu Latvijai ir noteikuši vairāki apstākļi. 
Pirmkārt, visas Latvijas valdības kopš neatkarības atjaunošanas ņēma vērā piere-

dzējušu ekonomisko partneru priekšlikumus, dažkārt pilnībā nenovērtējot vai ignorē-
jot to ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību, un tas radīja iespaidu par Latviju kā sadar-
bības partneri, ar kuru viegli vienoties. 

Otrkārt, neņemot vērā salīdzinoši nedrošo ģeopolitisko situāciju un resursu atka-
rību no Krievijas, Latvijā izdevās panākt politisko stabilitāti un politiskā un ekono-
miskā kursa stabilitāti (integrācija attīstīto valstu kopā un tirgus ekonomikas nostipri-
nāšana), tas liecināja par nelokāmu sabiedrības atbalstu uzsāktajam kursam. 

Treškārt, reformas tika veiktas ātri, tostarp arī eksperimentālas reformas (piemē-
ram, pensiju sistēmas reforma, eiro valūtas ieviešana krīzes laikā). Turklāt straujo re-
formu periodā izdevās panākt augstus augsmes rādītājus, kas it kā pierādīja, ka reformu 
radītie zaudējumi ir ātri atgūstami un valstij un sabiedrībai nekaitīgi. Reformu cena un 
ilgtermiņa ietekme netika vērtēta, tas liecināja, ka Latviju var izmantot kā laboratoriju 
iecerēto sociālo politiku pārbaudei. 

Ceturtkārt, valstī tika uzturēta stabila monetārā un finanšu sistēma – zema inflā-
cija, salīdzinoši zems valsts budžeta deficīts un valsts ārējais parāds, kas liecināja par 
atbildīgu finanšu un monetāro politiku un augstu finanšu disciplīnu. 

Piektkārt, valsts spēja ātri atgūties no krīzēm – ikreiz pēc lejupslīdes ir sekojusi 
iespai dīga augšupeja, ko apliecina valsts iekšzemes kopprodukta dinamika (1. att.). 
Stagnācija nav bijusi Latvijas tautsaimniecības augsmes iezīme līdz pat 2015. gadam.

Sestkārt, tika sasniegti fiziski pierādāmi uzlabojumi vairākās svarīgās jomās – pār-
steidzoši ātra tehnoloģisku uzlabojumu ieviešana (informācijas tehnoloģiju jomā, ārst-
niecībā, izglītībā), fiziskās infrastruktūras (ceļu) uzlabošana.

Septītkārt, nenoliedzami ir panākts vispārīgs dzīves kvalitātes uzlabojums – lēns, 
bet nepārtraukts iedzīvotāju ieņēmumu pieaugums, dzīves telpas kvalitātes uzlabo-
jums, indivīda ekonomiskā un politiskā brīvība, vārda un kustības brīvība. 

Par veiksmes pierādījumiem uzskata iekšzemes kopprodukta augsmi un tautsaim-
niecības pārorientāciju uz attīstīto valstu ekonomisko telpu, kam raksturīga ārējās 
tirdzniecības virziena maiņa un eksporta augsme ES valstu tirgos. Eksperti, kas vēro-
juši un vērtējuši Latvijas attīstību pēc neatkarības atgūšanas, ir vienoti uzskatā, ka 
veiksmi ir sekmējusi sabiedrības izpratne un uzticība uzsāktajam kursam. Latvijas 
iedzī votāji – gan pilsoņi, gan lielais skaits etniski nošķirto nepilsoņu – bija toleranti un 
pacietīgi reformu periodā un vēlāk, kad sāka izvērsties iepriekš veikto reformu nega-
tīvā ietekme, bet reformu process turpinājās. Sociāli smagas reformas, sevišķi pēc 
2007.–2008. gada krīzes,36 Latvija paveica bez sociāliem nemieriem un vardarbības. 

35 Eiropas Ekonomiskā un monetārā savienība; ES ekonomiskā pārvaldība.  
36 Detalizēta finanšu krīzes novēršanas analīze un krīzes seku analīze atrodama: Åslund A., Dombrovskis V. Kā 

Latvija pārvarēja finanšu krīzi / How Latvia Came Through the Financial Crisis; Austers A. Latvia’s Contro-
versal “Success Story”. The Politics of Economic Sustainability: Baltic and Visegrad Responses to the European 
Economic Crisis. Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2014, pp. 9–37 u.c. 
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Tas izdevās, veiksmīgi iesaistot sociālos partnerus valdības lēmumu sagatavošanā un 
pieņemšanā, kā arī tāpēc, ka Latvijas sabiedrībai nav raksturīga publiska uzstājība vai 
agresija. Tā vietā cilvēki pameta valsti, tiklīdz tas kļuva iespējams, tādējādi mīkstinot 
sociālo satricinājumu izpausmes (piemēram, samazinot bezdarbu). Kopš neatkarības 
atgūšanas Latvija katru gadu ir zaudējusi tik daudz iedzīvotāju, kas līdzinās viena vi-
dēja lieluma lauku ciemata iedzīvotāju skaitam. Sociālo mieru un samierināšanos ar 
reformām, lai kādas būtu to sekas, sekmēja bijušā partnera – Krievijas Federācijas – 
izrādītais un vietējās politiskās elites psiholoģiski uzturētais politiskais apdraudējums. 

Latvijas veiksmes stāsta ēnas puses Latvijā piemin tikai retais.37 Tomēr ekonomikas 
ekspertiem nepaliek apslēptas pretrunas, kas ilgstoši raksturīgas Latvijas tautsaimnie-
cībai.38 Jūlija Mezē un Āgneša Bagi uzskata, ka triju Baltijas valstu kopīga problēma ir 
strukturālas nepilnības, kas kavē produktīvas vietējās un ārvalstu investīcijas un sekmē 
ārvalstu investīciju ieplūšanu finanšu un komercpakalpojumu un būvniecības sektorā. 
Atsaucoties uz Šāndoru Meišelu,39 autores formulē galvenās Latvijas ekonomikas nesa-
derības pirms 2007. gada krīzes: liels un pieaugošs maksājumu bilances deficīts; zema 
ekonomiskā aktivitāte; ienākumu pieaugums, kas pārsniedz produktivitātes pieau-
gumu; patēriņa finansējums no ārējiem aizdevumiem, jo ir nepietiekami uzkrājumi.40 
Autores atzīmē, ka fiksētais maiņas kurss, ko Latvijas Banka uzskata par Latvijas eko-
nomiskās politikas pamatprincipu, ir sekmējis zemas inflācijas uzturēšanu un inflācijas 
ierobežošanu krīzes apstākļos, bet apgrūtinājis ekonomisko nesaderību likvidāciju un 
krīzes vadību. 

Arī atpalicība no pārējām Baltijas valstīm liek domāt, ka Latvijā nav izmantotas 
visas attīstības iespējas vai ir pieļautas kļūdas. Viena no kļūdām ir makroekonomiskās 
stabilitātes dogmatizācija. Jau 1995. gadā Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas 
speciālisti vērtēja, ka makroekonomiskās stabilitātes mērķa sasniegšana nav sekmējusi 
ekonomiskās attīstības mērķa sasniegšanu, tomēr iesāktais kurss netika mainīts.41 Rūp-
niecības attīstība stagnēja, eksportā galvenās preces bija izejvielas un zemas apstrādes 
produkti. Pēc privatizācijas uzsākšanas 1994. gadā Latvijā ieplūda ārvalstu investīcijas, 
tomēr ārvalstnieki dibināja mazus uzņēmumus vai privatizēja nedaudzos infrastruktū-
ras uzņēmumus. 

Papildinot analītisko pētījumu klāstu par Latvijas tautsaimniecības attīstību pēc 
1990. gada, rakstā sniegta atsevišķu Latvijas ekonomiskās politikas aspektu analīze. 

37 Piemēram, Austers A. Latvia’s Controversal “Success Story”, pp. 9–37; Austers A. How great is Latvia’s success 
story. Riga: Friedrich Ebert Stiftung and Latvian Institute of International Affairs, 2014 u.c. 

38 Mező J., Bagi A. Crisis management in the Baltic States, pp. 426–439; Austers A. How great is Latvia’s success 
story. 

39 Meisel S. A balti államok és a válság. (The Baltic Countries and the Crisis). – Novák T., Wisniewski A. (eds.). 
Az új EU-tagállamok és a tagjelöltek helyzete a válságban. Budapest: HAS Institute of World Economics, 
2009, pp. 19–25 (A globális válság: hatások, gazdaságpolitikai válaszok és kilátások).

40 “.. the large and rising deficit in the balance of payments; the low economic activity; the lag of productivity 
growth from growth in incomes; and the consumption financed by external loans because of the low level of 
savings”.

41 Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Rīga: Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, 1995. gada 
novembris, 64. lpp. 
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kvalitātes uzlabošana visiem Latvijas iedzīvotājiem. Sākot reformas, likās, ka šī mērķa 
sasniegšanai pietiks ar divu uzdevumu izpildi: sociālistiskā tautsaimniecības sistēma 
jāpārveido par tirgus ekonomiku un jānodrošina politiskā drošība, integrējoties starp-
tautiskajās organizācijās. Lai pārveidojumi būtu sekmīgi, valstī jāuztur makroekono-
miskā stabilitāte un vēlams piekopt iespējami liberālu ekonomisko politiku. 

Integrācija NATO Latvijas tautsaimniecību neiespaidoja, taču tās radītās ekono-
miskās priekšrocības arī netika izmantotas. Drīzāk otrādi – militārajiem mērķiem at-
vēlētie līdzekļi tika izmantoti novecojušas vai apšaubāmas kvalitātes aizsardzības jomas 
preču iegādei no Rietumu partneriem un ASV. Latvijas karavīri sekmīgi piedalījās ār-
valstu misijās, taču sasniegt militārās jomas finansējuma normatīvu – ne mazāk kā 2% 
no iekšzemes kopprodukta (IKP) – joprojām nav izdevies. Tikai 2014. gadā, saasino-
ties starptautiskajai situācijai un ārvalstu partneru uzstājībai, valdība sāka veidot kon-
krētus plānus aizsardzības jomas izdevumu palielināšanai. Veidojot 2016. gada valsts 
budžetu, valdība lēma, ka aizsardzības nozares finansējumam 2016. gadā ir jābūt 1,4% 
no IKP, 2017. gadā 1,7% no IKP un 2018.  gadā ir jāsasniedz 2% no IKP42 (plānojot 
2015. gada budžetu, bija paredzēts šo normatīvu sasniegt 2020. gadā43).

2008.–2009. gadā tika veikts pētījums par militārās rūpniecības nozīmi Latvijas 
tautsaimniecībā,44 bet tā secinājumi netika atzīti par pietiekami pārliecinošiem, lai 
sniegtu jebkādu (finansiālu vai organizatorisku) valsts atbalstu uzņēmumiem, kas ra-
žoja produkciju aizsardzības jomai. 2013. gada 7. martā tika nodibināta Latvijas Drošī-
bas un aizsardzības industriju federācija,45 kas uz pētījuma bāzes atsāka militārās eko-
nomikas lobēšanu vietējā un starptautiskā līmenī. 2014. gadā Latvija iesaistījās NATO 
kravu transporta sistēmā, tomēr plašāka ekonomiskā sadarbība nesākās. 

Latvijas aizsardzības spēju stiprināšanai kopš 2015. gada beigām valstī tiek izvie-
toti NATO militārie spēki. Ar to saistītie būvniecības darbi un karavīru apgāde ar pār-
tiku un citām precēm rada papildu pieprasījumu tautsaimniecībai un var rosināt rūp-
niecības specializāciju preču ražošanā aizsardzības vajadzībām. 

Ekonomiskā integrācija Eiropas Savienībā Latvijas tautsaimniecību ietekmēja 
būtiski. Sagatavošanās periodā, kas ilga 10 gadus, valsts un Eiropas Komisija (EK) vie-
nojās par likumdošanas saskaņošanu un ES prasību izpildi 30 sadaļās, kas skāra visas 
tautsaimniecības jomas. Tas nozīmēja, ka tūlīt pēc neatkarības atgūšanas un ar to sais-
tītās smagās Latvijas tautsaimniecības lejupslīdes 90. gadu sākumā – bez speciālistiem, 
kas pārzina tirgus ekonomiku, un bez pilnvērtīgas piekļuves ES kopējai finanšu solida-
ritātes sistēmai vajadzēja likvidēt preču un pakalpojumu tirdzniecības, brīvas kapitāla 

42 Valsts aizsardzībai finansējumu 2% no IKP nodrošinās jau 2018. gadā. Latvijas Republikas Finanšu minis-
trija, 27.08.2015. Pieejams: http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/budzets/51222-valsts-aizsardzibai-
finansejumu-2-no-ikp-nodrosinas-jau-2018-gada

43 Finansējums aizsardzībai 2% no IKP sasniegs 2020. gadā. BNS, 12.06.2014. Pieejams: http://www.tvnet.lv/
zinas/latvija/514184-finansejums_aizsardzibai_2_no_ikp_sasniegs_2020gada 

44 Militārās rūpniecības attīstības iespējas Latvijā. Noslēguma ziņojums (gala atskaite) 2009. gada 15. aprīlī. 
Rīga: LZA Ekonomikas institūts. 

45 http://federacija.lv/lv
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kustības un brīvas darbaspēka kustības ierobežojumus (ieviest četras ES vienotā tir-
gus46 brīvības) un ieviest kopējos regulējumus lauksaimniecības, Eiropas Ekonomiskās 
un monetārās savienības, makroekonomiskās stabilizācijas un ārējā tirgus politikas 
jomās. 

Lielāko ietekmi Latvijas tautsaimniecībā radīja plašās un vienlaicīgās politiskās un 
ekonomiskās reformas. Tautsaimniecības pārveidošana no sociālistiskās plānveida si s-
tēmas uz brīvā tirgus sistēmu bez plašām reformām nebija iespējama. Vairākas jomas 
bija jāizveido no jauna: banku sistēma, nacionālā valūta, kapitāla un vērtspapīru tirgus, 
sociālās drošības sistēma, ārējā ekonomiskā darbība. 

Sociālās un ekonomiskās jomas pārkārtojumi tika veikti ātri un nesaudzīgi. Refor-
mas notika, cieši sadarbojoties ar Pasaules Banku un Starptautisko Valūtas fondu 
(SVF) (Ekonomiskās politikas memorandu izpilde), EK (Acquis communautaire pakā-
peniska ieviešana) un citām starptautiskām organizācijām. Jaunās valsts veidošanā ie-
saistījās latviešu diaspora ārvalstīs. Nav šaubu, ka neatkarības atgūšana nebūtu iespē-
jama bez ārējo spēku atbalsta. Latvijā 90. gadu sākumā nebija speciālistu, kas pārzinātu 
tirgus ekonomiku, tāpēc ārvalstu ekspertu un starptautisko organizāciju ieteikumiem 
bija izšķiroša nozīme jaunās valsts modeļa veidošanā. Ārzemju eksperti palīdzēja saga-
tavot neatkarības atjaunošanas un sākotnējās neatkarīgās valsts ekonomiskās politikas 
stratēģijas, tai skaitā monetārās politikas pamatus, sekmēja speciālistu sagatavošanu. 
Vairāki ārzemju latvieši ieņēma vadošus amatus neatkarību atguvušās valsts pārval-
dībā – bija parlamenta deputāti, ministri un Saeimas un valdības konsultanti. 

Latvijai bija jāievēro saskaņojumi ar starptautiskajām organizācijām, lai tai ļautu 
iekļauties attīstīto tirgus ekonomikas valstu (pirmkārt ES valstu) ekonomiskajā telpā, 
kas solīja piekļuvi tirgum, finanšu un investīciju avotiem, politisko drošību. 

Reformu unikalitāti noteica pārveidojumu būtība – atpakaļejoša pāreja no vienas 
sociālekonomiskās sistēmas uz otru, kā arī pārveidojumu mērogs – vienlaicīgas visap-
tverošas reformas Latvijā un ar to ekonomiski saistītajās valstīs (Krievijā, Centrāleiro-
pas un Austrumeiropas valstīs un citās Baltijas valstīs). Šādu reformu piemēri pasaulē 
nepastāvēja, tāpēc gan padomdevēji, gan reformu veicēji apguva pieredzi reformu 
gaitā. Papildus pārkārtojumu eksperimentālajam raksturam kopumā Latvijā atsevišķās 
jomās ieviesa praksē nepārbaudītus risinājumus (piemēram, masveida privatizācija ar 
sertifikātiem, sertifikāti kā vērtspapīru tirgus elements, valsts obligātā fondētā pensiju 
sistēma, valsts veselības apdrošināšana, ES kopējās valūtas – eiro – ieviešana finanšu 
krīzes apstākļos). 

Reformas sāka pēkšņi, bez iepriekšējas uzņēmējdarbības vides un sabiedrības sa-
gatavošanas. Normatīvie regulējumi tika gatavoti reformu gaitā, pielāgojoties faktiska-
jam stāvoklim, tāpēc likumus nācās bieži grozīt un tie tika apstrīdēti.47 

Reformu rezultāts tikai daļēji atbilda vēlamajam. Piemēram, lauku zemes platī-
bas  izmantošana pēc reformām nebija kļuvusi efektīvāka. Zemkopības ministrijas 
2010. gada ziņojumā atzīts, ka lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsaimniekošana 

46 Vienotais tirgus – internal market.
47 Karnīte R. Speciālista viedoklis par banku sektora attīstību un banku darbību ietekmējošiem ekonomiskiem 

un sociāliem faktoriem Latvijā laikposmā no 1990. gada. Manuskripts. Pielikums. 
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valsts līmenī netiek pārraudzīta. Tikai augstāks nodoklis un ES maksājumi lauksaim-
niekiem sekmēja labāku zemes izmantošanu.48 

Citu īpašuma konversijas reformu rezultāti bija līdzīgi. Latvijas Republikas Ekono-
mikas ministrija, apkopojot valsts un pašvaldības uzņēmumu un citu objektu privati-
zācijas rezultātus,49 ziņoja, ka laika posmā no 1994. gada 17. aprīļa līdz 2010. gada 
1. aprīlim, kad privatizācija bija gandrīz pabeigta, no tās gūti ieņēmumi 1,66 miljardu 
LVL apmērā, tai skaitā 394,62 miljoni LVL naudā un privatizācijas sertifikāti 1,266 mil-
jardu LVL nominālvērtībā. Jaunie īpašnieki pārņēmuši privatizēto valsts uzņēmumu 
saistības par vairāk nekā 187,2 miljoniem LVL. Privatizācijas noteikumos noteikto in-
vestīciju apjoms bija 146,2 miljoni LVL, bet faktiski ieguldīto investīciju apjoms sasnie-
dza 267,5 miljonus LVL.

Ieņēmumi no šo zemesgabalu privatizācijas 2010. gada 1. aprīlī bija 177,58 miljoni 
LVL, no kuriem 82,59 miljoni LVL naudā un 94,99 miljoni LVL īpašuma kompensāci-
jas sertifikātos.

2009. gadā Rīgas biržas speciālistu pētījumā noskaidrots, ka 2009. gadā Latvijas 
valstij pilnīgi vai daļēji piederēja 140 uzņēmumi. To kopējā aktīvu vērtība 2009. gada 
beigās bija 7,15 miljardi LVL, kopējais apgrozījums – 2,26 miljardi LVL. Uzņēmumos 
strādāja 52 tūkstoši darbinieku. Peļņa pret apgrozījumu bija vidēji 5,9%. Pēc ekspertu 
vērtējuma, valstij piederošā daļa šajos uzņēmumos bija apmēram 2,06 miljardi LVL.50 

Privatizācijas faktiskie ieņēmumi izrādījās mazāki, nekā plānots. Privatizācijā iegū-
tos līdzekļus neizmantoja ne investīcijām, ne privātās uzņēmējdarbības veicināšanai.

Privatizācija sekmēja finanšu tirgus darbību tiktāl, ciktāl darījumos bija iesaistītas 
bankas. Tā sekmēja ārvalstu investīciju ieplūšanu (privatizācijai beidzoties, ārvalstu 
investīciju plūsma samazinājās), bet ekonomiskā politika nesekmēja to palikšanu Lat-
vijā. Vērtspapīru tirgu privatizācija maz ietekmēja. 

Denacionalizācija sasniedza savu galveno mērķi – taisnīguma atjaunošanu. Tomēr 
denacionalizācijas rezultātā radās uzņēmumi, kuru īpašniekiem nebija ne pieredzes, 
ne līdzekļu, lai pārvaldītu atgūtos īpašumus. Ar nelieliem izņēmumiem atgūtie uzņē-
mumi ilgstošās denacionalizācijas un tās radītās nenoteiktības ietekmē bija ekonomiski 
novājināti. To iepriekšējā vadība bija zaudējusi ieinteresētību uzņēmumus attīstīt un 
pat saglabāt, bet aizvietojums nebija nodrošināts. Savā ziņā denacionalizēto uzņē-
mumu izdzīvošanas perspektīvas bija pat vājākas nekā privatizētajiem uzņēmumiem, 
kurus nereti privatizēja uzņēmuma vadība un darbinieki. Iegūstot uzņēmumu īpa-
šumā, tā vadības atbildība par uzņēmuma attīstību palielinājās. 

Privātīpašuma atjaunošanas pozitīvo ietekmi kavēja reformu procesu savstarpējā 
nesaskaņotība. Lēna nekustamā īpašuma un vērtspapīru tirgu attīstība un nabadzība 
neļāva atbrīvoties no īpašumiem tiem īpašniekiem, kuriem nebija iespējas attīstīt atgū-
tos īpašumus, to skaitā zemi. Zems īpašuma nodoklis nemudināja atbrīvoties no lieka 

48 Latvijas lauksaimniecība un lauki. LR Zemkopības ministrijas ikgadējais ziņojums 2010. gadā un 2011. gadā, 
11.–13. lpp. Pieejams: https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_Doc/00/00/00/18/26/LS_2011.
pdf; Zemkopības ministrijas 2011. gada publiskais pārskats. Rīga: Zemkopības ministrija, 12.–13. lpp. Pie-
ejams: https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_Doc/00/00/00/24/57/ZM_PP_2011.pdf 

49 Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas interneta vietne, 25.08.2011. Pieejams: http://www.em.gov.lv 
50 Latvijas valstij piederošie aktīvi, 2009: gada pārskats. Rīga: Nasdaq Riga, 3. lpp. 
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īpašuma. Neizmantotais īpašums nevarēja nonākt spējīgāko uzņēmēju rokās un iznīka 
vai tika pārdots slepus, veidojot mākslīgas juridiskās shēmas (piemēram, īres tiesību 
pārdošana, zemes iznomāšana uz periodu, kas pārsniedz cilvēka dzīves ilgumu), kurām 
sekojoši piekārtoja likumdošanu. Īpašuma tiesību atjaunošanas procesā tika pieļauts 
fizisks nacionālās bagātības zudums. 

Privātīpašuma atjaunošana netika stiprināta ar tirgus ekonomikai atbilstošu valsts 
kontroles un uzraudzības mehānismu – savstarpēji saistītu reģistru sistēmu, īpašuma 
izmantošanas uzraudzību, spēcīgām un taisnīgām valsts kontroles institūcijām. Gan-
drīz visās tautsaimniecības jomās valstij zuda iespēja virzīt ekonomiskos procesus 
valsts interesēm atbilstošā virzienā. Makroekonomiskie procesi veidojās, no vienas 
puses, brīvas un iepriekš neizzinātas mikroekonomiskās attīstības ietekmē, bet, no 
otras puses, tos ierobežoja stingra valsts fiskālā un monetārā politika. Šāda pretruna ir 
novērota vairākās valstīs, un visur tā ir kavējusi tautsaimniecības attīstību.

Vairākos sektoros tautsaimniecības liberalizācija ļāva normalizēt cenu līdz tirgus 
noteiktam līmenim, taču tas notika no subsidētu cenu līmeņa bez jebkādiem cenu kā-
puma kompensācijas mehānismiem. Nekompensētās cenu liberalizācijas rezultātā 
strauji samazinājās patērētāju pirktspēja un iekšējā tirgus ietilpība. Iedzīvotāju apgādē 
ar dzīvei nepieciešamajām precēm pirktspējas kritumu nedaudz mīkstināja lētas ieves-
tās patēriņa preces, kas samazināja tirgu vietējiem ražotājiem. Visā periodā līdz 
1994. gadam ražotāju cenas pieauga lēnāk nekā patērētāju cenas, vēl vairāk ierobežojot 
attīstībai pieejamos līdzekļus. 

Trīs gadu laikā pēc neatkarības atgūšanas Latvijas tautsaimniecība samazinājās 
 apmēram par pusi (dažādos avotos norādīts atšķirīgs lejupslīdes skaitlis – no 49,5% sa-
līdzinājumā ar 1990. gada līmeni līdz vairāk nekā 50%). 

1994. gadā Latvijā sākās tautsaimniecības augsme. To nodrošināja augošais attīs-
tīto ES valstu rūpniecības uzņēmumu pasūtījums darbietilpīgās jomās, kuru savukārt 
sekmēja zemas darba izmaksas; resursu ietilpīga ražošana (koks un kokmateriāli, būv-
materiālu ražošana), kas līdzinājās resursu izpārdošanai; privatizēto uzņēmumu opti-
mizācija, tai skaitā to mantas pārdošana; publiskās infrastruktūras atjaunošana, izman-
tojot ārvalstu finanšu palīdzību; tirdzniecība, jo iedzīvotāji steidzās iegādāties 
Rietumvalstīs ražoto produkciju. Ārējā tirdzniecība ar ES valstīm paplašinājās.

Pēc iestāšanās ES Latvijas tautsaimniecības augsmi balstīja iekšzemes patēriņš, ko 
radīja finansējuma pieplūdums no ārvalstu bankām, taču tas ierāva valsti krīzē. Pasau-
les finanšu krīze izmainīja uzsākto straujās augsmes kursu. Tā uzskatāmi parādīja, ka 
Latvija ir pasaules tautsaimniecības daļa, taču nemainīja valsts ekonomiskās politikas 
pamatprincipus. 2010. gada beigās augsme atjaunojās. To galvenokārt balstīja izejvielu 
vai pēc pasūtījuma izgatavotu pusfabrikātu eksports, tāpēc pieauga apstrādes rūpniecī-
bas īpatsvars. 2011. gadā ekonomiskā situācija Latvijas partnervalstīs pasliktinājās. 
2012.–2013. gadā arī Latvijas ekonomiskie rādītāji sāka pasliktināties un tautsaimnie-
cība ieslīga lēnas augsmes fāzē.

Attīstīto valstu stratēģija, kā labāk iziet no pasaules finanšu krīzes, kas sākās 
2007.  gadā, bija taupība, lai likvidētu pasaules ekonomikas finansializācijas radītās 
makroekonomiskās nesaderības, bet tā, lai nekavētu augsmi (Eiropas Komisijas, ASV, 
Japānas deklarētais princips). Jautājums, kādā mērā ir pieļaujama taupība, lai tā neka-
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vētu augsmi, palika neskaidrs. Krīzes ierobežošanai valstis izvēlējās dažādas stratēģijas. 
Piemēram, Lielbritānijā taupības režīmu ieviesa piesardzīgi, izmantojot neatkarīgas 
valūtas politikas atvēlētās iespējas. Latvija bija viena no četrām ES valstīm, kas piekrita 
Pasaules Bankas, SVF un EK51 piedāvātajai starptautiskajai finanšu palīdzībai pret no-
sacījumu – ieturēt intensīvu taupības režīmu. Pirms tam taupības režīmu bija sākusi 
īstenot Īrija, kuru pirmo no ES valstīm skāra pasaules finanšu krīze. Taču nosacījumi, 
ar kādiem taupības režīmu ieviesa Īrija un Latvija, atšķīrās. 

Īrija, kur nekustamā īpašuma burbulis plīsa jau 2006. gadā, sāka cīņu ar krīzi laikā, 
kad vēl nebija izveidoti bagātīgi starptautiskās palīdzības finanšu instrumenti. Latvija 
krīzes novēršanai saņēma starptautisko aizdevumu 7,5 miljardu EUR apmērā. To vei-
doja Pasaules Bankas, SVF, EK un vairāku ES valstu valdību piešķirtie līdzekļi. Aizde-
vuma galvenā priekšrocība bija tā pieejamība, jo finanšu tirgus krīzes skartajām valstīm 
aizdevumus neizsniedza. Informācija par aizdevumu “lētumu” izrādījās pārspīlēta. 
Aizņemšanās brīdī aizdevumu cena tiešām nebija augsta. Procentu likme aizņēmu-
miem no SVF bija mainīga. EK aizdevuma procentu likme bija fiksēta: pirmajām 
divām aizņēmuma daļām 3,125%, trešajai aizņēmuma daļai 3,375% un ceturtajai aiz-
ņēmuma daļai 2,875%. Procentu likme Pasaules Bankas aizdevumam bija fiksēta: pir-
majai aizņēmuma daļai 4,180% un otrajai aizņēmuma daļai 4,220%.52 Taču, sākot 
ar  2011. gadu, aizdevumu nācās pārfinansēt finanšu tirgos, un tas radīja papildu 
 izmaksas. 

Taupības režīma ietekme ir vērtēta dažādi. Hanss Verners Zinns, Minhenes Uni-
versitātes IFO institūta direktors, uzskata, ka visām krīzes skartajām valstīm ir viens 
uzdevums – samazināt preču cenu un atjaunot konkurētspēju,53 kas neizbēgami ir sais-
tīta ar darba samaksas un sociālo garantiju samazināšanu vai vismaz iesaldēšanu. Īrija 
to paveica ātri tāpēc, ka nebija citas izejas, Latvija – tāpēc, ka tā precīzi izpildīja starp-
tautisko aizdevēju norādījumus. Abas valstis ātri atgriezās uz ekonomiskās augsmes 
ceļa. Jo lielākas kļuva ES iespējas atbalstīt krīzes skartās valstis, jo ilgāk tās cieta krīzes 
sekas. Kipra, Grieķija, Spānija un citas Dienvideiropas valstis vēl 2016. gadā radīja krī-
zes draudus ne tikai to iedzīvotājiem, bet visai ES. 

Stingra taupības režīma ietekme uz tautsaimniecības attīstības ilgtspēju tiek rūpīgi 
pētīta. Žaka Delora institūta padziļinātos pētījumos54 atklāts, ka “troikas” īstenotā krī-
zes novēršanas politika rada neattaisnoti smagas sociālas sekas. Uzskata, ka stingrs 
taupības režīms krīzes radīto makroekonomisko nesaderību likvidēšanai varbūt ir 

51 Aizdevēju savienību, ko veido SVF, EK un Eiropas Centrālā banka, dēvē par “troiku”. 
52 http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/starptautiska_finansu_sadarbiba/starptautiska_aizdevuma_programma/

jautajumi_un_atbildes/#3?print=1
53 Sinn H.-W. Ifo Viewpoint No. 164: Europe’s Easy-Money Endgame. Munich, 31 March 2015. Munich: Leibniz 

Institute for Economic Research at the University of Munich. Pieejams: http://www.cesifo-group.de/ifo-
Home/policy/Viewpoints/Standpunkte-Archiv/stp-2015/Ifo-Viewpoint-No--164.html

54 Fernandes S., Paulet T. What political lessons should we learn from the troika experience? Synthesis paper of 
the Notre Europe – Jacques Delors Institute. 12 June 2014. Pieejams: http://www.notre-europe.eu/media/.eu/
media/socialeuropeaftercrisis-fernandesgyger-ne-jdi-feb14.pdf?pdf=ok; Fernandes S., Paulet T. Adjustment 
programmes in the euro area: mission accomplished? Synthesis paper of the Notre Europe – Jacques Delors 
Institute. 22 May 2014, p. 2. Pieejams: http://www.institutdelors.eu/media/emuadjustmentprogrammes-
 fernandes-paulet-ne-jdi-may14.pdf?pdf=ok
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 izmantojams mazās valstīs, bet ne lielās, kur atkāpšanās no ierastām labklājības garan-
tijām draud ar plašiem sociāliem nemieriem. 

Ārzemju ekspertu vērtējumi par Latvijas ekonomisko politiku un tautsaimniecības 
stāvokli, tai skaitā par taupības politikas ietekmi, atšķiras plašā diapazonā – sākot no 
Maikla Hadsona, Džefrija Sommersa, Marka Adomanisa,55 Martina Volfa56 kritiska-
jiem vērtējumiem ārzemju presē un publikācijās un bažām par Latvijas ekonomiskās 
politikas ilgtermiņa sekām, no Pola Krugmana un Edvarda Hjū57 diskusijas par lata 
devalvācijas un taupības pasākumu ietekmi finanšu krīzes degpunktā 2008. gada bei-
gās līdz Pasaules Bankas un SVF vadītāju un speciālistu un Latvijas politiķu pārliecībai 
par Latviju kā veiksmes stāstu,58 kam pievienojas arī vairāki ārvalstu eksperti.59 Kā la-
sāms analītiskajā rakstā, kas publicēts “The New York Times” 2013. gada 1. janvārī,60 arī 
politiķu un analītiķu vērtējums par Latvijas tautsaimniecības stāvokli 22 gadus pēc 
lielo pārmaiņu sākuma būtiski atšķiras – ko vieni sauc par veiksmes stāstu, otri vērtē 
kā “mācību, ka tas nedod nekādu mācību”. Neviens nenoliedz, ka nospraustos mērķus 
Latvijā izdodas sasniegt, – šaubas rada šo sasniegumu cena īstermiņā un ilgtermiņā. 

Te jāpiebilst, ka taupības politika nebija pretrunā ar Latvijas ekonomisko politiku 
pirms krīzes. Tā tikai pastiprināja tendences, kuru sākums meklējams pirms krīzes. 
Latvijas fiskālās un monetārās politikas galvenais mērķis vienmēr ir bijis makroeko-
nomiskā stabilitāte, kas saprasta kā makroekonomisko rādītāju stabilitāte. Fiskālo 
 reformu un fiskālās politikas rezultātiem raksturīgs salīdzinoši zems nodokļu slogs, 
stabila inflācija un nacionālā valūta. Kā redzams 1. attēlā, šie sasniegumi izrādījās ne-
pietiekami makroekonomiskās stabilitātes nodrošināšanai ilgtermiņā, kaut gan īster-
miņā stingra fiskālā politika attaisnojās.

2. attēlā parādīta inflācijas, bruto darba algas un vecuma pensijas vidējā lieluma 
dinamika. Augstās inflācijas cēlonis 90. gadu sākumā bija strauja cenu brīvlaišana. In-
flācijas samazināšanos Latvijas Banka panāca, ierobežojot naudas emisiju un ārzemju 
valūtu lietojumu Latvijā un pieprasot zemu valsts budžeta deficītu. Īstenotās monetārās 

55 Piemēram, Latvia’s Economic Disaster as a Neoliberal Success Story: a Model for Europe and the US? By 
J. Sommers, M. Hudson. 3 January 2013. Pieejams: http://michael-hudson.com/2013/01/latvias-economic-
disaster-as-a-neoliberal-success-story-a-model-for-europe-and-the-us/; Latvia No Austerity Success. By 
J.  Sommers, M. Hudson. 25 June 2012. Pieejams: http://michael-hudson.com/2012/06/latvia-no-austerity-
success/; Latvia provides no magic solution for indebted economies. By M. Hudson, J. Sommers. Pieejams: 
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2010/dec/20/latvia-debt-economy-europe-austerity; Latvia Is a 
Success Story, if by “Success Story” You Mean “Disaster”. Forbes, 1 March 2013. Pieejams: http://www.forbes.
com/sites/markadomanis/2013/01/03/latvia-is-a-success-story-if-by-success-story-you-mean-disaster

56 Wolf M. Why the Baltic states are not model. Pieejams: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/090bd38e-b0c7-11e2-
80f9-00144feabdc0.html#axzz3viIEIpqO

57 Piemēram, Krugman P. Latvia is the new Argentina (slightly wonkish). 23 December 2008. Pieejams: http://
krugman.blogs.nytimes.com/2008/12/23/latvia-is-the-new-argentina-slightly-wonkish; Why The IMF’s De-
cision to Agree a Lavian Bailout Programme Without Devaluation Is a Mistake. By E. Hugh. 22 December 
2008. Pieejams: http://fistfulofeuros.net/afoe/why-the-imfs-decision-to-agree-a-lavian-bailout-programme-
without-devaluation-is-a-mistake/

58 Åslund A., Dombrovskis V. Kā Latvija pārvarēja finanšu krīzi / How Latvia Came through the Financial Crisis.
59 Mező J., Bagi A. Crisis management in the Baltic States, pp. 426–439 u.c.
60 Used to Hardship Latvia Accepts Austerity and its Pain Eases. By A. Higgins. 1 January 2013. Pieejams: http://

www.nytimes.com/2013/01/02/world/europe/used-to-hardship-latvia-accepts-austerity-and-its-pain-eases.
html?hp&_r=1&
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politikas ietekme bija pārsteidzoša – 1992. gada laikā inflācijas kāpumu pret iepriek-
šējo ceturksni izdevās samazināt no 222,5% 1. ceturksnī līdz 53,8% 4. ceturksnī. 
1993. gada 3. ceturksnī inflācija bija 1,8%, 1994. gada laikā tā svārstījās no 13,4% 2. ce-
turksnī līdz 4,2% 4. ceturksnī un bija 2,1% 1995. gada beigās.61 Tātad 90. gadu sākumā 
stingra fiskālā politika attaisnojās. 

Tomēr arī tautsaimniecības lejupslīde šajā laikposmā bija iespaidīga (1. att.).62 Spe-
ciālisti nešaubās, ka galvenais lejupslīdes iemesls bija tirgus zudums, taču ne mazāk 
svarīgs bija spējš iedzīvotāju ienākumu un iekšējā tirgus pieprasījuma samazinājums, 
ko radīja stingrā pretinflācijas politika. 

Līdzīgi notika, kad Latvijas valdība, īstenojot starptautiskā aizdevuma prasības, 
uzsāka taupības pasākumus un pretinflācijas pasākumus, strauji samazinot algas un 
patēriņu. Atšķirībā no 90. gadu sākuma pirmskrīzes laikposmā, kas sākās tūlīt pēc Lat-
vijas pievienošanās ES 2004. gadā, inflāciju izraisīja straujš algu kāpums, ko veicināja 
ārējā finansējuma pieplūdums (2. att. redzams, ka algu kāpums kopš 2005. gada ap-
steidz inflācijas kāpumu). Latvijas IKP trīs gadu laikā (2008–2010), kad tika īstenoti 
taupības pasākumi, samazinājās par 20,6%.63 

Abos vēsturiskajos laikposmos negatīvā ietekme būtu mazāka, ja darba algas un 
patēriņa zudumu kompensētu ar investīcijām ražošanas modernizācijai, kas nerada 
spiedienu uz inflāciju, bet nodrošina attīstības bāzi ilgtermiņā. Valda uzskats, ka šīs 

61 Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Rīga: Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, 1995. gada 
novembris, 20. lpp. (latviešu un angļu valodā).

62 Latvijas makroekonomiskie rādītāji: ceturkšņa biļetens, Nr. 3, 1996. Rīga: Latvijas Republikas Valsts statisti-
kas komiteja, 1996, 14. lpp.

63 Latvijas statistikas gadagrāmata, 2011. Rīga: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2011, 45. lpp. 
(latviešu un angļu valodā). 

2. att. Inflācijas, strādājošo mēneša vidējās bruto darba samaksas un izmaksāto vecuma pensiju vidējā apmēra 
izmaiņas indekss 1991–2014 (% pret iepriekšējo gadu)
Avots: CSP.
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 iespējas īstenošanu kavēja naudas trūkums, taču šis apgalvojums nav neapgāžams. 
90. gadu sākumā nacionālā bagātība, kas iepriekš bija koncentrēta vienās (valsts) rokās 
un bija uzskatāma par ievērojamu ekonomisko resursu, tika sašķelta sīkās vienībās un 
zaudēja ekonomiskā resursa veiktspēju. Valsts labprātīgi atteicās no iespējas finansēt 
ekonomisko pārveidojumu sākumposmu, atstājot to brīvā tirgus ziņā. 

Stingra fiskālā politika nav sevi pierādījusi kā vienīgā valsts attīstības garantija. Jauno 
ES dalībvalstu statistisko datu analīze liecina, ka nevienā no valstīm, kuru attīstības rā-
dītāji ir labāki nekā Latvijā, nav bijusi noteikta tik stingra fiskālā politika kā Latvijā. Arī 
attīstītajās tirgus ekonomikas valstīs ar stabilu tautsaimniecību (Vācijā, Francijā, Itālijā) 
fiskālie rādītāji ilgstoši mēdz būt sliktāki nekā Latvijā sarežģītajos reformu periodos. 

Makroekonomiskās politikas dogmatizācija ir viena no atšķirībām Latvijas un pā-
rējo Baltijas valstu ekonomiskajā politikā. 2000. gadā publicētie dati liecina, ka 
1998. gadā Igaunijā valsts parāds bija 55% no IKP (ārējais parāds bija 36,8% no IKP), 
Lietuvā 22,4% no IKP (ārējais parāds bija 15% no IKP), kamēr Latvijā tas bija tikai 
9,9% no IKP (ārējais parāds bija 10,8% no IKP).64 Kā izrādījās vēlāk, Igaunija un Lie-
tuva, efektīvi izmantojot aizņemtos līdzekļus, bija spējušas nostiprināt tautsaimniecību. 

Arī taupības pasākumu ietekme ir vērtējama šādā aspektā. ETUI-NERI65 politikas 
veidošanas ekspertu seminārā (2015. gada 25. novembrī) izskanēja cieša pārliecība, ka 
valsts investīciju ierobežošana, ieviešot taupības pasākumus, ir kļūda. Ahims Trugers, 

64 Vilpišauskas R., Steponavičienė G. The Baltic States: the Economic Dimension. Winners and Losers of EU 
Integration: Policy Issues for Central and Eastern Europe. Ed. by H. Tang. Washington, D.C.: The World Bank, 
2000, pp. 52–81 (table: p. 72).

65 Eiropas Arodbiedrību federācijas pētnieciskais institūts. Publikācijas ir angļu valodā. 

3. att. IKP, mēneša vidējās bruto darba samaksas un vienas stundas vidējo darbaspēka izmaksu izmaiņas indekss 
(% pret iepriekšējo gadu)
Avots: “Eurostat” (IKP indeksi), CSP. 
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Berlīnes Ekonomikas un tiesību skolas pētnieks, demonstrēja, ka valstīs, kur ir ieviesti 
taupības pasākumi (Grieķija, Spānija, Portugāle, Īrija), valsts investīcijas laikposmā 
no 1999. līdz 2009. gadam bija apmēram 2% no IKP, bet laikposmā no 2010. līdz 
2013. gadam) tās bija zudušas. Turpretī Lielbritānijā laikposmā no 1999. līdz 2009. gadam 
(izņemot kritumu 2005. gadā) tās bija pieaugušas no 0,5% līdz 1,7% no IKP, un pēc 
2009. gada rādītājs bija samazinājies tikai par vienu procentpunktu, taču investīcijas 
netika pārtrauktas. Investīcijas turpinājušās ASV un Austrijā, bet Vācijā pat pieaugušas. 

Īstermiņā radot iespaidu par tautsaimniecības stabilizāciju, ilgtermiņā Latvijā īste-
notā fiskālā politika sekmēja 2008. gada krīzes nosacījumu veidošanos. Zemu algu po-
litika valsts sektorā noteica zemu algu politiku arī privātajā sektorā. Tas sekmēja eko-
nomisko emigrāciju, akūtu darbaspēka trūkumu un strauju darba algu un darbaspēka 
izmaksu kāpumu visās nozarēs tūlīt pēc iestāšanās ES, kad Latvijā ieplūda ārējais finan-
sējums (ES struktūrfondi, banku uzkrājumi) (3. att.). Jāņem vērā, ka salīdzinošā iz-
teiksmē iespaidīgais kāpums pēc 2004. gada faktiski nozīmēja darba izmaksu, darba 
samaksas un ar to saistīto valsts pensiju pieaugumu no ārkārtīgi zema sākumpunkta 
(4. att.). Piemēram, stundas darba izmaksas palielinājās no 2,86 EUR 2005. gadā līdz 
4,02 EUR 2007. gadā (2014. gadā – 6,4 EUR). 

Darba algu sprādziena rezultātā darba algu kāpums sāka pārsniegt produktivitāti – 
tā ir raksturīga makroekonomiskās nestabilitātes pazīme – un sekmēja pieaugošu sa-
biedrības diferenciāciju pēc ienākumiem (pieauga Džini koeficients66) (4. att.). Sociālo 

66 Džini koeficients raksturo ienākumu vienlīdzību. Tas variē no 0 līdz 100. Džini koeficients ir 0, ja pastāv 
absolūta ienākumu vienlīdzība (t.i., visiem iedzīvotājiem ir vienādi ienākumi), bet, jo vairāk tas tuvojas 100, 
jo lielāka ir ienākumu nevienlīdzība.

4. att. Iedzīvotāju ienākumi un ienākumu atšķirība (Džini koeficients)
Avots: CSP.
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sistēmu nabadzība un zemas darba algas radīja ienākumu nabadzību, tāpēc, tiklīdz bija 
pieejami aizdevumi, iedzīvotāji aizņēmās pat elementāru sadzīves priekšmetu un ap-
ģērba iegādei.67 

Valdības parāds bija zems un atbilda priekšstatam par valsts makroekonomisko 
stabilitāti, tomēr kopējais valsts ārējais parāds bija augsts, tā lielāko daļu veidoja pri-
vāto subjektu aizņēmumi, kas palielināja aizņēmumu un līdz ar to makroekonomiskās 
stabilitātes risku. 

Bankām ir bijusi liela nozīme Latvijas tautsaimniecības attīstībā. Finanšu sektors 
un bankas ir dinamiskākais un progresīvākais, bet arī riskantākais tautsaimniecības 
sektors. Latvijā banku darbība ir bijusi trīs tautsaimniecības krīžu iemesls. 

Banku aktīvu/pasīvu dinamika (6. att.) uzskatāmi iezīmē abas finanšu krīzes (ak-
tīvu samazinājums 1995. un 1998. gadā), tautsaimniecības finansializāciju (aktīvu kā-
pums kopš 2004. gada) un tās rezultātu – finanšu krīzi un banku sektora stagnāciju pēc 
2007.–2008. gada. 2014. gadā banku darbība uzlabojās, bet 2015. gadā tās jau ziņoja 
par sevišķi labiem finanšu rezultātiem. 

Banku likumdošana tika nepārtraukti pilnveidota, liela uzmanība tika pievērsta 
banku darbības drošībai un nelegālās darbības ierobežošanai banku sektorā.68 Pēc kat-
ras krīzes Latvijā ienāca ārvalstu bankas, kas vai nu pārņēma esošās krīzes skar tās 
bankas, vai dibināja savas filiāles (6. att.). Arī pēc 2008. gada krīzes banku skaits 

67 Karnīte R., de Kastro Gonsalvess-Bērziņš I., Popoviča S. Ārvalstu kapitāls Latvijas banku pamatkapitālā. 
Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts, 2007. 

68 Saksonova S. Latvijas komercbanku aktīvi – attīstība, struktūras pārvaldības iespējas. Rīga: Latvijas Zinātņu 
akadēmijas Ekonomikas institūts, 2003; Čevers M., Karnīte R. Nerezidentu noguldījumi Latvijas bankās. 
Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts, 2006. 

5. att. Latvijas kopējais ārējais parāds, centrālās valdības ārējais parāds un privātpersonu un komersantu ārējais 
parāds (miljoni EUR)
Avots: “Eurostat”. 
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 pieauga uz ārvalstu banku filiāļu skaita palielinājuma rēķina. Banku izkārtojums tirgū 
laika gaitā maz mainījās. Saglabājās daudz mazu banku, ārvalstu bankas ātri ierindojās 
lielo banku grupā. Ārvalstu banku ietekme uz nacionālās finanšu sistēmas stabilitāti 
netika objektīvi novērtēta.

Latvijas tautsaimniecības attīstības grūtības mēdz pamatot ar sociālās drošības sis-
tēmas dārdzību (augstiem nodokļiem tās uzturēšanai), ko radīja un turpina uzturēt 
nelabvēlīga demogrāfiskā situācija. Sociālās drošības sistēmas reformas mērķis bija pa-
augstināt tās likviditāti, nošķirot finansējumu un palielinot personu līdzdalību, ieviešot 
apdrošināšanas principus. Latvija bija starp pirmajām valstīm Centrāleiropā un Aus-
trumeiropā, kas ieviesa daudzlīmeņu pensiju sistēmu, un pirmā valsts, kas ieviesa ne-
fondēto paaudžu solidaritātes pensiju sistēmu, kura balstīta uz kapitāla uzkrāšanas 
principiem. 

Eksperiments atmaksājās, tomēr likviditātes risks saglabājās. To uzturēja bieža 
 likumu maiņa un sociālās apdrošināšanas budžeta līdzsvara izjaukšana, ko radīja gan 
demogrāfiskās tendences, gan nesasniegtais ekonomiskās attīstības jomā. Nenoteiktība 
radīja neuzticēšanos valsts pensiju politikai un sekmēja izvairīšanos no nodokļu mak-
sāšanas. No otras puses, ilgtermiņā nepārprotami vērojama tendence, ka cilvēki cenšas 
iegūt pensionāra statusu un saņemt valsts garantētus ieņēmumus, tiklīdz tas ir iespē-
jams. Pretrunīgās tendences – izvairīšanās no sociāliem maksājumiem un cenšanās 
iegūt pensiju pabalstu pēc iespējas ātrāk – iespaidoja pensiju budžeta līdz svaru.69 

Veselības aprūpes sistēma līdz pat 2016. gadam, kad tapa šis raksts, atradās re-
formu procesā un darbojās augstas nenoteiktības apstākļos. Veselības aprūpe netika 

69 Karnīte R. Sociālās drošības politika Latvijā krīzes apstākļos. Rīga: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 
2011. 

6. att. Banku aktīvu/pasīvu un banku skaita dinamika
Avots: Finanšu un kapitāla tirgus komisijas dati.
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vērtēta kā tautsaimniecības nozare. To pielāgoja sarūkošam iedzīvotāju pieprasīju-
mam pēc veselības aprūpes pakalpojumiem, un uzkrātais nozares potenciāls (institū-
cijas, iekārtas, personāls, izglītība) tika nesaudzīgi noplicināts.70 

Izglītības un zinātnes sistēmās reformas raksturoja steiga un vāji pārdomāti sce-
nāriji. Demogrāfisko tendenču ietekmē kopš 2002. gada izglītojamo skaits samazinā-
jās, tāpēc par galveno izglītības reformas jautājumu kļuva institūciju un finansējuma 
samazinājums. Izglītība netika vērtēta kā tautsaimniecības nozare, kas varētu dot iz-
glītības pakalpojumus eksportā, tāpēc tās resursi tika nesaudzīgi iznīcināti. Izglītības 
rezultāti (lasītprasme, eksakto zinātņu apgūšana) pasliktinājās.71

Zinātnē institucionālās reformas sākās 1991. gadā. Pateicoties zinātnieku un spe-
ciālistu pūlēm un augstajai kvalifikācijai, Latvijas izglītības un zinātnes iestādes labi 
integrējās Eiropas izglītības un zinātnes telpā, tomēr izglītības un zinātnes sistēmas 
reformas nevar uzskatīt par veiksmīgām. Zinātnes darbinieku skaits samazinājās. 

Arī valsts pārvaldes un pašvaldību reformas līdz 2017. gadam nebija pabeigtas. Se-
višķi dārga un neveiksmīga bija pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma. Tikai 
2009. gadā tika panākta vienošanās par Latvijas sadalīšanu 109 novados un deviņās re-
publikas pilsētās. Līdz 2013. gadam viens no projektā paredzētajiem novadiem pēc ap-
vienošanās bija sadalījies. Raksta tapšanas brīdī Latvijā bija 119 pašvaldības – 110 no-
vadi un deviņas republikas pilsētas. Reģionālā reforma joprojām nebija pabeigta. 

Visā reformu gaitā Latvijā izveidojās savdabīga teritoriālās plānošanas un adminis-
tratīvi teritoriālās reformas mijiedarbība, kad procesi cits citu ierobežoja un kavēja. 
Teritoriālās plānošanas koncepcija bija plānošana “no apakšas”, un šim mērķim pašval-
dības mudināja izveidot savus teritoriālos plānojumus, piešķirot tam līdzekļus. Bija 
paredzēts, ka nacionālais plānojums būs vietējo plānu apkopojums. Tomēr sagatavotie 
vietējo pašvaldību plānojumi bija nepilnvērtīgi un pat konfliktējoši, jo bez nacionālā 
līmeņa plānojuma pašvaldības nespēja iekļauties nacionālā līmeņa  norisēs. 

Analizējot iespējamo Latvijas attīstības iespēju neizmantošanu, eksperti allaž pie-
min vājo stratēģisko plānošanu un nepietiekamu finansējumu. Detalizēti analizējot 
ekonomiskās un sociālās attīstības institucionālo bāzi, var secināt, ka stratēģisko un 
rīcīb politikas dokumentu, tāpat kā politikas instrumentu, netrūkst. Gan pirms, gan 
pēc Latvijas iestāšanās ES Latvijai bija pieejama starptautiska finanšu palīdzība no ES 
fondiem, Pasaules Bankas un attīstīto valstu valdībām – Kanādas, Dānijas, Šveices, 
Zviedrijas, Norvēģijas. Šie līdzekļi tika ieguldīti valsts pārvaldes veiktspējas stiprinā-
šanā un reformās (pašvaldību reforma, pensiju un veselības apdrošināšanas sistēmu 
ieviešana, izglītības reformas) un svarīgākajās investīcijās fiziskajā infrastruktūrā. 

Tādējādi nav pamata apgalvojumam, ka Latvijā trūktu stratēģisko un ekonomikas 
politikas dokumentu, nebūtu vēlmes tos savstarpēji saistīt un trūktu sākuma finansē-
juma. Tomēr plānos paredzēto mērķu un darbību nosacījumi netika harmoniski vei-
doti, tāpēc nospraustos mērķus neizdevās sasniegt, saskaņojums izjuka un sasniegtie 

70 Karnīte R. Veselības aprūpe Latvijā – sāpju bērns vai spēcīga tautsaimniecības nozare? Latvijas Ārsts, Nr. 5, 
2008, 8.–12. lpp. 

71 Geske A., Grīnfelds A., Kangro A. Latvia on its way to a knowledge based sociaty – opportunities, challenges 
and problems. Humanities and Social Sciences: Latvia, Vol. 17, 2009, pp. 380–412. 
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rezultāti neatbilda vēlamajiem. Izņēmums bija institucionālās reformas, kuras uzrau-
dzīja starptautiskās organizācijas, un mēķfinansējums. Pateicoties mērķfinansējuma 
izmantošanai, ir izdevies sakārtot ceļus, ūdenssaimniecību un atkritumu apsaimnie-
košanu, modernizēt izglītības un ārstniecības iestādes. 

Neņemot vērā ierobežojumus, grūtības un negatīvo ietekmi, ko radīja integrācija 
NATO, ES kopumā un Eiropas vienotajā valūtas zonā, tās pozitīvā ietekme Latvijai 
svarīgajā politiskās drošības aspektā parādījās jau 2014. gadā, kad pastiprinājās Krievi-
jas agresija pret bijušajām PSRS republikām un militārā iejaukšanās Sīrijas politisko 
problēmu risināšanai. 

Latvijas veiksmes stāsta ēnas puses

Ar ES integrāciju saistītās ekonomiskās politikas ietekme uz jauno ES dalībvalstu 
tautsaimniecībām sākotnēji tika vērtēta optimistiski.72 Pozitīvo iespaidu varēja pastip-
rināt cieša Baltijas valstu sadarbība – Baltijas valstu kā Eiropas reģiona izveidošanās.73 
Dziļāka analīze parādīja, ka integrācijas nosacījumiem ir arī negatīva ietekme ne tikai 
īstermiņa, bet arī ilgtermiņa skatījumā. Šajā sadaļā analizētas dažas Latvijas tautsaim-
niecības problēmas, kuru rašanos veicinājusi tā pati ekonomiskā politika, kas ļāva Lat-
vijai kļūt par “veiksmes stāstu”. 

Kļūstot par ES dalībvalsti, Latvija apņēmās pievienoties vienotās valūtas sistēmai. 
Tas bija iespējams tikai tad, ja valsts ilgstoši ievēroja stingrus makroekonomiskos no-
sacījumus (Māstrihtas kritērijus). Sasteigtas reformas un strauja liberalizācija kopsa-
karā ar stingriem makroekonomiskiem ierobežojumiem negatīvi ietekmēja Latvijas 
tautsaimniecību. OECD speciālisti, analizējot integrāciju vienotās valūtas zonā jauna-
jās ES dalībvalstīs, atzīst, ka Māstrihtas kritēriju ievērošana atstāj ilgtermiņa sekas, jo 
tiek iznīcināti attīstības avoti.74 Profesors Pēteris Guļāns, pieņemot, ka cenu līmenis 
raksturo labklājības līmeni, ir izskaitļojis – ja Latvija ievērotu Māstrihtā noteiktos in-
flācijas kritērijus (pētījuma brīdī – 2,7% gadā), tā sasniegtu Skandināvijas valstu vidē-
jos rādītājus tikai nākamajā gadsimtā: Dānijas rādītājus 2106. gadā, Somijas – 
2145. gadā un Zviedrijas – 2153. gadā.75 

Turklāt, atsaucoties uz ungāru ekonomista Andrāša Inotai izteikumu, Atis Lejiņš 
raksta: “Zaudētāji un ieguvēji tiek radīti, ne tikai gatavojoties pievienoties ES, bet arī 
pārveidojumu un globalizācijas procesā. Tie, kas šobrīd ir atstumti, iespējams, paliks 
atstumti arī pēc iestāšanās ES. Tie, kas ir atstumti, nespēs pilnībā izmantot priekšrocī-
bas, ko dod dalība ES.”76 Šis paredzējums izrādījās patiess. 

72 Vilpišauskas R., Steponavičienė, G. The Baltic States: the Economic Dimension, pp. 52–81. 
73 Deksnis E. B. Eiropas apvienošanās... Integrācija un suverenitāte. Rīga: Junda, 1998, 271.–366. lpp. 
74 Slovakia: a Catching up Euro Area Member in and Out of the Crisis. By J. Fidrmuc, C. Klein, R. Price, A. Wör-

götter. Paris: OECD, Economics Department, 2013 (OECD Economics Department working papers 1019). 
Pieejams: http://ftp.iza.org/pp55.pdf

75 Guļāns P. Ekonomiskās politikas problēmas iesniegumos valsts institūcijām un to atbildēs (2002–2013). Rīga: 
Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts, 2014, 237. lpp. 

76 Lejins A. The Baltic States: the Political and Social Dimensions. Winners and Losers of EU Integration: Policy 
Issues for Central and Eastern Europe. Ed. by H. Tang. Washington, D.C.: The World Bank, 2000, pp. 82–97. 
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Tautsaimniecības struktūras maiņa un deindustrializācija
Likumdošanas saskaņošanas rezultātā Latvija atvēra tautsaimniecību ārvalstu in-

vestīcijām, kas pārņēma privatizēto valsts īpašumu, un ārzemju precēm un pakalpoju-
miem, likvidējot esošos tirgus aizsardzības mehānismus. Ārvalstu finansējuma nosacī-
jumi nebija diktatoriski, tomēr finansējums tika piešķirts konkrētam mērķim un tā 
izpilde tika kontrolēta. Sarūkot vietējai ražošanai un privatizācijas rezultātā ārvalstu 
finan sējuma plūsmas ātri kļuva par galveno attīstības finansēšanas avotu, un valsts īsā 
laikā zaudēja kontroli pār savu attīstības politiku. Finanšu plūsmas vairāk nekā valsts 
politika noteica, kuros tautsaimniecības sektoros ir vērts darboties un kuros nav, un 
tautsaimniecības struktūra būtiski mainījās (7. att.).77 

Ražojošo tautsaimniecības nozaru daļa valsts pievienotajā vērtībā ir samazināju-
sies, turpretī pakalpojumu daļa būtiski pieaugusi (kopš 1995. gada pārsniedz 60% no 
IKP). Pēc lejupslīdes 2008.–2009. gadā nozaru struktūra tikai nedaudz izmainījās – 

77 Statistiskās uzskaites metodoloģijas maiņas dēļ, pārejot no statistiskās klasifikācijas sistēmas NACE 1. redak-
cijas uz NACE 2. redakciju, šeit un turpmāk dati laika rindās nosacīti salīdzināmi, jo 1990.–1994. gadā izman-
toti CSP vēsturiskie dati, no 1995. gada izmantoti CSP pārrēķinātie dati pēc mainītas nozaru klasifikācijas. 
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Avots: CSP (1990.–1991. gadā – 1994. gada cenās, pēc 1995. gada – 2010. gada cenās). 
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“toksisko” nozaru īpatsvars nedaudz saruka, tomēr palika augsts. 2011. gada vidū sākās 
globālās finanšu krīzes otrais vilnis, situācija ārējos tirgos krasi pasliktinājās un rūp-
niecības daļa IKP atkal samazinājās.

1. attēlā redzama Latvijas un vairāku pasaules valstu iekšzemes kopprodukta dina-
mika kopš 1991. gada: Latviju raksturo straujas un būtiskas izmaiņas – visdziļākais 
kritums un vislielākais kāpums. Tas liecina par augstu tautsaimniecības jutīgumu pret 
ārējiem un iekšējiem faktoriem.

Tautsaimniecības stabilitātes garantija ir pietiekami liela ražojošās ekonomikas 
daļa, no tās svarīgākais nozaru bloks ir apstrādes rūpniecība. Pēc “Eurostat” datiem, 
NUTS 3 līmenī 2012. un 2013. gadā78 24% reģionu apstrādes rūpniecības daļa taut-
saimniecībā pārsniedza 30%, bet 33% reģionu – 20–30%. Vislielākā apstrādes rūpnie-
cības daļa bija Vācijas dienvidos, Čehijas Republikā, Polijā, Slovākijā, Austrijā, Ungārijā 
un Slovēnijā. Šiem reģioniem ir raksturīga ekonomiskā stabilitāte (sk., piemēram, Poli-
jas IKP dinamiku 1. att.). Arī Bulgārijā un Rumānijā analīzes brīdī bija augsts rūpnie-
cības īpatsvars IKP. Apskatā īpaši piezīmēts, ka tikai četrās valstīs, starp tām arī Latvijā, 
nebija neviena reģiona, kur rūpniecības daļa pārsniegtu 30% no IKP (Latvija ir viens 
NUTS 3 reģions). Ilgtermiņa skatījumā rūpniecības attīstība ir viens no Latvijas 
 tautsaimniecības attīstības problēmjautājumiem. 

78 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7029602/1-09102015-AP-EN.pdf/9bceff3c-0a06-484d-
9bd2-d7ea86f8fd06

8. att. Rūpniecības nozares un tās sastāvdaļu īpatsvars Latvijas kopējā pievienotajā vērtībā (tirgus cenās)
Avots: CSP.
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Pēc CSP datiem, rūpniecības kopuma īpatsvars Latvijas kopējā pievienotajā vērtībā 
nepārsniedz 20% (8. att.), apstrādes rūpniecības īpatsvars nepārsniedz 15%. Rūpniecī-
bas kopuma daļa ir lielāka, jo nozarē ietilpst arī ieguves rūpniecība, elektroenerģijas, 
gāzes un ūdens ražošana un piegāde.

9. attēlā parādīta rūpniecības attīstība nozaru griezumā 1995. gadā un 2004. gadā 
salīdzinājumā ar 1990. gadu. 

9.  attēlā uzskatāmi redzama pirmo pārveides gadu ietekme uz Latvijas rūpnie-
cību – 1995. gadā 1990. gada līmenis bija pārsniegts tikai koksnes un koka izstrādā-
jumu ražošanā un izdevējdarbības un poligrāfijas nozarē. Pārējās nozarēs rūpnieciskās 
ražošanas izlaide svārstījās no 7,9% līdz 64,7% no 1990. gada līmeņa. 2004. gadā tikai 
četrās nozarēs bija sasniegts 1990. gada ražošanas līmenis un rūpniecības nozaru 
struktūra bija mainījusies. Rūpniecības daļa tautsaimniecības pievienotajā vērtībā 
strauji samazinājās. 2006. gadā, kad apstrādes rūpniecība bija sasniegusi augstāko pie-
vienotās vērtības rādītāju 2000.–2013. gada posmā, tās daļa kopējā pievienotā vērtībā 
bija tikai 11,8%, bet 2008. gadā – 10,6%.

Pārejot no statistiskās klasifikācijas sistēmas NACE 1. redakcijas uz NACE 2. re-
dakciju un novērtējumu 2010. gada cenās, vēlāko gadu salīdzinājumi ar 1990. gadu nav 
iespējami, bet ir iespējams salīdzināt ar 2000. gadu. 

2013. gadā kopējais rūpniecības apjoms, salīdzinot pēc novērtējuma 2010. gada 
cenās, pārsniedza 2000. gada apjomu par 31% (par 10% ieguves rūpniecībā, 29% apstrā-
des rūpniecībā, 17% elektroenerģijas apgādē un 23% ūdens apgādē). Palielinājums bija 
sasniegts 12 no apskatītajām 18 nozarēm (10. att.). Lielākais pieaugums sasniegts pēc 
apjoma mazajās nozarēs. Starp tām ir nozares ar labu inovācijas potenciālu un attīstības 

9. att. Rūpniecības produkcijas kopapjoma indeksi pa nozarēm (salīdzināmās cenās; 1990 = 100)
Avots: CSP.
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iespēju. Jāņem vērā, ka atsevišķu gadu salīdzinājumā augsts pieaugums mazajās nozarēs 
var būt saistīts ar veiksmīgu pasūtījumu vai konjunktūru. Piemēram, nozares “Koksa un 
naftas pārstrādes produktu ražošana” IKP salīdzinošās cenās uzrāda tikai no 2010. gada, 
un šajā laikā tas palielinājies no 314 tūkstošiem EUR līdz 1,7 miljoniem EUR 2013. gadā. 

Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par rūpniecības kopuma attīstību ilgtermiņā un īs-
tenoto politiku ietekmi, 11. un 12. attēlā parādīta rūpniecības nozaru dinamika 
(2010. gada salīdzinošajās cenās) kopš 2000. gada. 11. attēlā redzams, ka apstrādes rūp-
niecība ir jutīga pret krīzēm vairāk nekā, piemēram, elektroenerģijas, gāzes un ūdens 
ražošana un apgāde. Jāsecina, ka pašreizējā veidolā nozare nav piemērota tautsaimnie-
cības stabilizatora lomai. 

12. attēla mērķis ir atklāt vispārējās apstrādes rūpniecības nozaru attīstības tenden-
ces. Attēlā redzams, ka pasaules finanšu krīze ir skārusi visas lielākās nozares, bet divās 
no tām – pārtikas rūpniecībā un tekstilrūpniecībā – lejupslīde turpinās. Turklāt tek-
stilrūpniecība ir sarukusi līdz mazo nozaru apmēram. Abas nozares ir cietušas arī no 
ES noteiktiem ierobežojumiem Krievijas tirgū, kuri sākās 2014. gadā. Uz lielo nozaru 
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10. att. Rūpniecības produkcijas apjoms (tūkst. EUR 2010. gada salīdzināmās cenās) un apjoma izmaiņas 
2013. gadā salīdzinājumā ar 2000. gadu (%)
Avots: CSP.
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 samazinājuma fona mazo nozaru devums (neieskaitot tekstilrūpniecību) apstrādes 
rūpniecības pievienotajā vērtībā ir palielinājies no 33% 2000. gadā līdz 54% 2013. gadā. 

Apstrādes rūpniecības struktūra mainās, tomēr pagaidām lielāka nozaru diversifi-
kācija nav panākta. Tieši otrādi – par galvenajām tagad var uzskatīt tikai divas rūpnie-
cības nozares – pārtikas ražošanu un koksnes apstrādi (izņemot mēbeļu ražošanu). 
Tām tuvojas metālizstrādājumu ražošana (izņemot mašīnas un iekārtas) (10. att.). Ne-
viena no minētajām nozarēm nav raksturīga augsto tehnoloģiju nozare vai nozare, kas 
ražo produkciju ar augstu pievienoto vērtību. 

Rūpniecības nozīme Latvijā ir saprasta, un tās palielināšanai izveidoti vairāki me-
hānismi. 2004. gadā Ekonomikas ministrija sagatavoja kārtējās Latvijas rūpniecības at-
tīstības pamatnostādnes (2004–2013).79 2013. gadā pieņemtas Nacionālās industriālās 
politikas pamatnostādnes 2014.–2020. gadam,80 kas atšķirībā no iepriekšējām saista 
rūpniecības attīstību ar inovāciju un nosaka konkrētus izmērāmus mērķus rūpniecības 
attīstībai. 2013. gadā tika pieņemtas Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pa-
matnostādnes 2014.–2020. gadam,81 kas galvenokārt vērstas uz rūpniecības attīstības 
inovāciju bāzes veidošanu. Pamatnostādnes ietver Viedās specializācijas stratēģiju, kas 
pamato valsts un ES struktūrfondu atbalsta pasākumus 2014.–2020. gada plānošanas 
periodam. Minēto pasākumu pamatmērķis ir tautsaimniecības pārveidošana, palieli-
not augstas pievienotās vērtības nozaru devumu, galvenokārt rūpniecībā. 

Stratēģijas darbība ir paredzēta trīs virzienos: ražošanas un eksporta struktūras 
maiņa tradicionālajās tautsaimniecības nozarēs; nākotnes izaugsmes nozares, kurās 
eksistē produkti un pakalpojumi ar augstu pievienoto vērtību; nozares ar nozīmīgu 
horizontālo ietekmi un ieguldījumu tautsaimniecības transformācijā.

Stratēģijā noteiktās septiņas izaugsmes prioritātes ir tradicionālas: efektīvāka 
pirms apstrādes produktu izmantošana tradicionālajās nozarēs, jaunu produktu un pa-
kalpojumu pastāvīga meklēšana nozarēs ar augstu pievienoto vērtību un piecas priori-
tātes nozarēs ar nozīmīgu horizontālo ietekmi (energoefektivitātes paaugstināšana, IKT 
plašāka izmantošana, izglītības sistēmas pilnveidošana, zinātnes, pētniecības, tehnolo-
ģiju attīstības un inovāciju kapacitātes paaugstināšana, teritoriju līdzsvarota attīstība). 

Rūpniecības nozīmes samazināšanos tautsaimniecībā mēdz skaidrot ar postindus-
triālās attīstības koncepciju. Ar jēdzienu “postindustriāls” apzīmē tautsaimniecības vai 
sabiedrības attīstības posmu, kurā rūpniecības nozīmes samazināšanās tiek aizstāta ar 
pakalpojumu, informācijas un pētniecības nozīmes palielināšanos. Postindustriālās at-
tīstības koncepcija neizslēdz rūpniecību, bet norāda, ka tā nav galvenais labklājības 
avots. Lai būtu iespējami uzlabojumi – tautsaimniecības struktūras maiņa, kā to paredz 
postindustriālās attīstības koncepcija, augstas pievienotās vērtības pakalpojumu attīs-
tībai ir jābūt straujākai nekā pārējo nozaru attīstībai. 

Latvijā pakalpojumu nozaru struktūrā ir maz nozaru, kuru produktiem ir augsta 
pievienotā vērtība (13. att.). 

79 http://m.likumi.lv/doc.php?id=84893 
80 Atbalstītas ar Ministru kabineta 2013. gada 28. jūnija rīkojumu Nr. 282. 
81 Par Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēm 2014.–2020. gadam: MK rīkojums 

Nr. 685. Latvijas Vēstnesis, Nr. 253, 2013. Pieejams: http://likumi.lv/ta/id/263464-par-zinatnes-tehnologijas-
attistibas-un-inovacijas-pamatnostadnem-2014-2020-gadam (informatīvā daļa). 
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12. att. Rūpniecības produkcijas apjoms (tūkst. EUR, 2010. gada salīdzināmās) cenās un apjoma izmaiņas 
Avots: CSP datubāze. 
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Padziļināta pakalpojumu sektora struktūras analīze liecina, ka pakalpojumu sek-
torā ir samazinājusies radošo un sabiedrisko pakalpojumu daļa (izglītība, veselība) un 
salīdzinājumā ar 1990. gadu – ienesīgo transporta pakalpojumu daļa. Palielinājusies 
vienkāršo pakalpojumu daļa (tirdzniecība), un sevišķi izpletusies nozare “operācijas ar 
nekustamiem īpašumiem”, turklāt tās daļa pakalpojumu struktūrā krīzes ietekmē nav 
samazinājusies. Neņemot vērā straujo finansējuma palielinājumu pēc 2003. gada, 
 finanšu sektora daļa IKP ir palielinājusies nenozīmīgi un atbilst tādam nozares apjo-
mam, kas nepieciešams infrastruktūras pakalpojumu sniegšanai. Finanšu sektorā jo-
projām ir liels neizmantots potenciāls. Informācijas un komunikācijas sektors, kaut arī 
tam pievērsta liela uzmanība, neliecina par progresu. 

Tirgus pieejamība
Tautsaimniecības struktūras maiņai un valsts deindustrializācijai ir vairāki cēloņi. 

Viens no tiem – ārvalstu finansējuma ietekme – jau minēts. Nozaru struktūras maiņu 
virzīja arī tirgus pieejamība, ārējās tirdzniecības virziena maiņa, informācijas asimet-
rija pieejamajos tirgos, privatizācija, straujo reformu radītā ekonomiskās vides nestabi-
litāte, valsts atbalsta politika. 

Iepriekš minēts, ka pēc neatkarības atgūšanas būtiski samazinājās iekšzemes pie-
prasījums, turklāt sabruka iepriekšējais tirgus NVS valstīs. 

Kopš 1990. gada NVS valstu daļa Latvijas ārējā tirdzniecībā ir samazinājusies 
(14. att.). No 2005. gada tirdzniecības apjoms nedaudz pieauga, bet jau 2009. gadā atkal 

13. att. Pakalpojumu sektora pievienotās vērtības struktūra 1995–2014 (%)
Avots: CSP. Aprēķins 2010. gada salīdzinošajās cenās. 
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14. att. Latvijas eksports, imports un tirdzniecības saldo (miljoni EUR)
Avots: CSP (ES15: 1992–1999; ES25: 2000–2006; ES27: 2007–2010; ES28: 2011–2014). 

15. att. Eksporta un importa daļa uz ES valstīm (% no kopējā apjoma)
Avots: CSP (ES15: 1992–1999; ES25: 2000–2006; ES27: 2007–2010; ES28: 2011–2014). 
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samazinājās. ES valstu daļa eksporta un importa apjomā laikposmā līdz 2000. gadam 
strauji palielinājās, bet pēc 2001. gada stabilizējās 70–80% apmērā no kopapjoma.

14. un 15. attēlā redzams, ka gan eksporta, gan importa apjomi un daļas kopējā 
ārējās tirdzniecības apjomā uz ES valstīm ir strauji auguši. Tomēr līdz 1990. gadam 
valsts tautsaimniecība bija specializēta konkrētam tirgum. Preču piedāvājums un ražo-
tāju konkurētspēja brīvā atvērtā tirgū izrādījās nepietiekama. Taču jaunie tirgi piedā-
vāja tautsaimniecības modernizācijai nepieciešamās tehnoloģijas un kvalitatīvas sadzī-
ves preces, tāpēc preču imports pieauga. Izņemot krīzes gadus, imports auga straujāk 
nekā eksports un kopš 1995. gada pārsniedz eksporta apjomu. Dažos gados imports 
pār sniedza eksportu gandrīz divas reizes. 

Tautsaimniecības sadrumstalotība
Iekšzemes kopprodukta struktūras maiņu un deindustrializāciju sekmēja arī iz-

maiņas ražotāju struktūrā. Rūpnieciskā ražošana ir efektīva lielos uzņēmumos, turpretī 
Latvijā lielo uzņēmumu skaits un ietekme strauji samazinājās. Ne tikai ražotās produk-
cijas neatbilstība attīstīto valstu tirgiem, uz kuriem galvenokārt tiecās Latvijas ražotāji, 
bet arī privatizācija sekmēja lielo uzņēmumu sabrukumu. 

Privatizācijas gaitā lielos uzņēmumus sadalīja mazākās vienībās un privatizēja at-
sevišķi, tādējādi izjaucot iedibināto ražošanas sistēmu. Lielākā daļa lielo privatizēto 
uzņēmumu izputēja. Tikai retos gadījumos privatizētie uzņēmumi turpināja sekmīgi 
darboties. Vienīgi atsevišķos gadījumos pārdošana ārzemniekiem 90. gadu sākumā vai 
īsi pirms iestāšanās Eiropas Savienībā nodrošināja privatizēto uzņēmumu izdzīvo-
šanu – vairākumā gadījumu uzņēmumi tika pilnīgi vai daļēji izputināti.82 

Tabula
Ekonomiski aktīvās statistikas vienības sadalījumā pa lieluma grupām*

  2005 2008 2010 2012
Tirgus sektors 109 193 128 437 135 967 151 772
mikrovienības 95 879 113 008 123 924 138 841
 % no tirgus sektora 87,8 88,0 91,1 91,5
mazās vienības 10 832 12 482 9732 10 448
 % no tirgus sektora 9,9 9,7 7,2 6,9
vidējās vienības 2125 2546 1956 2083
 % no tirgus sektora 1,9 2,0 1,4 1,4
lielās vienības 357 401 355 400
 % no tirgus sektora 0,3 0,3 0,3 0,3

* Tirgus sektora statistikas vienības: pašnodarbinātās personas, individuālie komersanti, komercsabiedrības, 
zemnieku un zvejnieku saimniecības. Ārpustirgus sektora statistikas vienības: fondi, nodibinājumi un bied-
rības, valsts budžeta iestādes, pašvaldību budžeta iestādes.

 Avots: CSP.

82 Karnīte R. Origins of a Knowledge-Based Society in Latvia. Humanities and Social Sciences: Latvia, Vol. 17, 
2009, pp. 250–287.
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Arī valsts ekonomiskā politika, kas bija vērsta uz mazo un vidējo uzņēmumu attīs-
tību, sekmēja tautsaimniecības sadrumstalošanu. 2012. gadā 98,4% ekonomiski aktīvo 
tirgus vienību bija mikrouzņēmumi un mazie uzņēmumi, no tiem 93% bija mikro-
uzņēmumi. 

Visās nozarēs, tostarp tādās, kur uzņēmuma lielums nosaka konkurētspēju (pie-
mēram, mašīnbūvē, zāļu ražošanā), pirms 1990. gada darbojās daži lieli uzņēmumi, 
līdz 2013. gadam bija izveidoti daudzi mikrouzņēmumi un mazie uzņēmumi. 

Mazie uzņēmumi tika uzskatīti par efektīvu tautsaimniecības balstu. To darbības 
veicināšanai ir izveidotas speciālas programmas, un tiem dota priekšroka ES struktūr-
fondu programmās. Tomēr mazo uzņēmumu dzīvotspēja nebija noturīga. Saskaņā ar 
Uzņēmumu reģistra datiem, ko apkopojusi SIA “Lursoft”,83 2015. gadā jaunreģistrēto 
uzņēmumu skaits bija samazinājies un pieaudzis likvidēto uzņēmumu skaits. No vi-
siem 2015. gadā dibinātajiem uzņēmumiem 8060 jeb 60% bija sabiedrības ar ierobe-
žotu atbildību (SIA) ar samazinātu pamatkapitālu (mazkapitāla SIA),84 no tām 62% 
pamatkapitāls ir bijis līdz 10 EUR. “Lursoft” pētījums atklāj vēl citus faktus, kas rak-
sturo Latvijas uzņēmējdarbības ilgtspēju. 2015. gadā, līdzīgi kā iepriekš, visbiežāk lik-
vidēti uzņēmumi, kuri iepriekš strādājuši tirdzniecības un būvniecības jomā. No vairāk 
nekā 10 tūkstošiem likvidēto uzņēmumu tikai 150 bijušie īpašnieki reģistrējuši jaunus 
uzņēmumus. 

Uzņēmumu dzīves dinamika liecina, ka uzņēmumu dibināšana un likvidēšana ir 
saistīta ar ES struktūrfondu finansējuma pieejamību. Visvairāk uzņēmumu dibināti 
2006. un 2007. gadā, kad bija jāsākas otrajai ES struktūrfondu programmai, 2010. un 
2011. gadā, kad tika pieņemta mikrouzņēmumu atbalsta programma, un 2010. gada 
septembrī ieviests mikrouzņēmumu nodoklis. Visvairāk uzņēmumu likvidēti 2007., 
2010. un 2015. gadā, kad ES struktūrfondu finansējumā ir bijis pārtraukums. 
2015. gadā 36% mazkapitāla SIA pamatkapitāls bija 1 EUR, 26% uzņēmumu tas bija 
2–10 EUR, 17% – 11–100 EUR, 10% – 101–1000 EUR un 11% – 1001–2000 EUR. Par 
uzņēmumu likvidēšanas iemeslu speciālisti uzskata arī iedzīvotāju skaita samazināša-
nos, ar to saistīto darbaspēka trūkumu un pieprasījuma kritumu, kā arī negaidītas no-
dokļu izmaiņas. 

Maksājumu bilance un valsts ārējais parāds
Importa pārsniegums pār eksportu ietekmēja Latvijas maksājumu bilanci un ārējā 

parāda lielumu. 
Latvijas preču tirdzniecības bilance, kas līdz 1994. gadam bija pozitīva, pasliktinā-

jās (16. att.). 2006. gadā, īsi pirms krīzes, ārējās tirdzniecības saldo bija gandrīz sa-
sniedzis Latvijas eksporta apjomu. Ārējās tirdzniecības saldo lielāko daļu veidoja im-
porta pārsniegums pār eksportu tirdzniecībā ar ES valstīm. Negatīvo tirdzniecības 
bilanci ar ES valstīm daļēji kompensēja saņēmumi no ES pirmsiestāšanās fondiem, 
tehniskās palīdzības programmām, pētniecības programmām un ES struktūrfondiem. 

83 Ķirsons M. Izšķīst arī neaktīvo uzņēmumu slānis. Dienas Bizness, Nr. 5, 2016, 4. lpp.
84 Mazkapitāla SIA ir uzņēmumi, kuru pamatkapitāls ir mazāks par Komerclikumā noteikto SIA pilno apmak-

sāto pamatkapitālu 2000 EUR.
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Latvijas maksājumu bilances tekošā konta saldo līdz 1994. gadam bija pozitīvs85 – 
to nodrošināja pozitīva maksājumu bilance pakalpojumu jomā. Pēc 1994. gada maksā-
jumu bilances tekošā konta negatīvo saldo kompensēja pozitīva ārvalstu investīciju bi-
lance, tomēr kopš 2009. gada finanšu konta saldo ir negatīvs, un maksājumu bilances 
negatīvā saldo kompensācijas mehānisms ir kļuvis nestabils (16. att.).86 

Maksājumu bilance raksturo, kāds ir tautsaimniecības finanšu (uzkrājumu) stā-
voklis Latvijā un pārējā pasaulē – iespēju investēt ārpus valsts vai nepieciešamību aiz-
ņemties. Ilgstoši negatīva maksājumu bilance ietekmē monetāro un finanšu sistēmu. 
Pēc teorijas ilgstošs maksājumu bilances pārsniegums – vienalga, pozitīvs vai nega-
tīvs – norāda uz makroekonomisko nestabilitāti, kas ir pretrunā ar ilgtspējīgu attīstību, 
jo nenodrošina ilgtspējīgai attīstībai nepieciešamo finansējumu (investīcijas). Tāpēc 
maksājumu bilances deficīts ir viens no Pasaules Bankas pasaules attīstības rādītājiem, 
kas raksturo tautsaimniecības attīstības ilgtspēju.87 

Ilgstošs deficīts nozīmē, ka esošais ārējo attiecību modelis vai monetārās politikas 
modelis agri vai vēlu būs jāmaina. Parasti to dara, kombinējot darbības trīs virzienos: 
sekmē uzkrājumus, devalvē reālo efektīvo valūtas kursu vai pārvērtē ārējos aktīvus. Ja 
finanšu tirgus valstī nav attīstīts, ilgstošs maksājumu konta deficīts kombinācijā ar 
 citiem nelabvēlīgiem apstākļiem var rosināt pēkšņu starptautiskā kapitāla aizplūšanu. 

Maksājumu bilances deficīts ir saistīts ar tādiem rādītājiem kā starptautisko re-
zervju izmaiņa, importa spēja, spēja apkalpot ārējo parādu. Stabilā finanšu sistēmā 
tekošā konta lielumam būtu jābūt apmēram vienādam ar finanšu un kapitāla konta 
summu. Citiem vārdiem, tekošā konta deficīts nekaitē tautsaimniecībai, ja to izdodas 
finansēt no ārvalstu nefinanšu un finanšu ieguldījumiem vai rezerves aktīviem. 

Mūsdienās ilgstoša maksājumu bilances deficīta negatīvo ietekmi cenšas apstrīdēt. 
Modernās monetārās teorijas (MMT) aizstāvji88 uzskata, ka valsts valdības galvenais 
uzdevums ir rūpēties par savas tautas labklājību un īstenot tādu valsts ekonomisko po-
litiku, kas nodrošina iespējami augstu tautsaimniecības produktivitāti, ilgtspējīgu 
augsmi, zemu bezdarbu, reālās darba samaksas pieaugumu, darba produktivitātes kā-
pumu un iekļaujošu sociālo politiku. Lai īstenotu šo uzdevumu, valdībai nevar būt 
ārēju finanšu ierobežojumu, tai skaitā iegūt papildu finansējumu no ārējās tirdzniecī-
bas vai no ārējiem aizņēmumiem. Importa pārsniegumu pār eksportu šīs teorijas aiz-
stāvji skaidro kā iespēju importētājas valsts iedzīvotājiem gūt papildu labumu, ko rada 
valstis, kuras vēlas uzkrāt importētājas valsts valūtu. Eksports tiek uzskatīts par zaudē-
jumu – daļa valstī saražotās produkcijas tiek “atdota” citas valsts iedzīvotājiem.89 

85 Latvijas makroekonomiskie rādītāji: statistikas biļetens. Rīga: Latvijas Republikas Valsts statistikas komiteja, 
1996, 54. lpp. 

86 Bērziņš J. Latvia and the Knowledge Society: Development, Underdevelopment and Macroeconomic Per-
formance. Humanities and Social Sciences: Latvia, No. 1, 2009, pp. 42–68; Bērziņš J. Political Aspects of the 
Knowledge Society in Latvia: Neoliberalism, Schumpeterian Democracy and Populism. Humanities and 
Social Sciences: Latvia, Vol. 17, 2009, pp. 529–539. 

87 Current Account Deficit as percent of GDP. Pieejams: http://www.imf.org/external/np/sta/ vai www/world-
bank.org/data 

88 Piemēram, Mitchell B. Do current account deficits matter? Pieejams: http://bilbo.economicoutlook.net/
blog/?p=10389; Ghosh A., Ramakrishan U. Current Account Deficits: Is There a Problem? Finance and Deve-
lopment, 2012. Pieejams: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/current.htm

89 
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Atbilstoši šai teorijai tekošā konta deficīts nav bīstams, ja ir iespējams iegūt līdzek-
ļus tā segšanai, parasti – aizņemoties. Tādējādi maksājumu bilances deficīts tiek saistīts 
ar valsts ārējo parādu un tā apkalpošanu. MMT skaidro, ka gan tekošā konta deficīts, 
gan valsts ārējais parāds (apjoms un ilgums) kļūst nesvarīgs, ja valdība var brīvi rīko-
ties ar savas valūtas kursu (to devalvēt) un var pierādīt spēju parādu atdot, uzlabojot 
tautsaimniecības devumu. Piemēram, Bils Mičels norāda,90 ka fiksēta valūtas kursa 
apstākļos attīstības iespējas tiek ierobežotas un zūd pilnībā, ja kādu iemeslu dēļ ir ra-
dies maksājuma bilances deficīts. 

Valstīs ar fiksētu valūtas kursu tekošā konta deficīta nozīme ir atkarīga no tā, kāds 
ir valsts ārējais parāds (iespēja aizņemties), un vai aizņemoties valsts finansē investīci-
jas, kuru rezultātā tiks ražots produkts ar augstāku robežvērtību nekā procentu likme, 
kas valstij jāmaksā par parādu. Citiem vārdiem, valstij jāgrib un jāspēj radīt tekošā 
konta pārpalikumu, lai atdotu parādu, kas izmantots tekošā konta deficīta segšanai. Ja 
tas neizdodas, parādu slogs pieaug, iespējas aizņemties un investīciju plūsma samazi-
nās un tautsaimniecības attīstība pasliktinās. 

89 Gadu griezumā dati pieejami tikai līdz 2010. gadam. 
90 Mitchell B. Do current account deficits matter? 

16. att. Latvijas maksājumu bilance – tekošais konts, tekošā konta sastāvdaļas un negatīvā saldo kompensācija89

Avots: Latvijas Banka.
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Atišs Gošs un Uma Ramakrišnana,91 apkopojot empīriska pētījuma rezultātus un 
citu autoru atziņas, ir formulējuši nosacījumus, kad valsts ārējo parādu atdošana ir ap-
grūtināta. Tie ir: pārvērtēts reālais valūtas maiņas kurss, nepietiekamas ārējās rezerves, 
pārmērīgi straujš kreditēšanas pieaugums iekšzemē, nelabvēlīgi tirgus apstākļi, lēna 
ekonomiskā augsme partnervalstīs, augstākas procentu likmes attīstītajās valstīs, uzņē-
mumu finanšu stāvoklis (liela aktīvu daļa nestabilā ārvalstu valūtā, īstermiņa saistības 
pārsniedz īstermiņa aktīvus vai vidēja termiņa un ilgtermiņa aktīvi pārsniedz to saistī-
bas), kapitāla plūsmu sastāvs (ārvalstu finanšu investīcijas vai īstermiņa investīcijas), 
finanšu sektora drošība, ja bankas izsniedz riskantus kredītus iekšzemē, izmantojot 
aizņēmumus ārzemēs. 

Pēc šo autoru novērojuma, parāda neatdošanas risks ir mazāks valstīs ar elastīgu 
valūtas maiņas kursu, atvērtu tautsaimniecību, diversificētu eksportu, saprotamu un 
atklātu fiskālo un monetāro politiku un attīstītu finanšu sektoru. 

Latvijā tekošā konta deficīts kopš 2009. gada ir lielāks par kapitāla un finanšu 
konta summu un nav norādes par neprecīzas uzskaites kļūdu.92 Kaut arī maksājumu 
bilance bija negatīva un nekompensēta, Latvijā līdz pat 2008. gada krīzei bija izde vies 
saglabāt stabilu monetāro un finanšu sistēmu – stabilu valūtu, zemu inflāciju, salīdzi-
noši zemu valsts budžeta deficītu un valsts ārējo parādu. No vienas puses, tas liecināja 
par augstu finanšu disciplīnu, bet, no otras puses, – par ārkārtīgi stingru un nesaudzīgu 
fiskālo un monetāro politiku, kas radīja slēptu negatīvu ietekmi tautsaimniecības pa-
matos. Kā norāda Aldis Austers,93 Latvija bija valsts ar zemu valsts budžeta proporciju 
pret IKP (“mazu valdību”), kas sociālo partneru spiediena ietekmē tika vēl vairāk sa-
mazināta pirms krīzes un taupības pasākumu laikā. 

“Maza valdība” Latvijā nozīmēja taupīgu sociālo un valsts investīciju politiku, kas 
tika kompensēta ar individuāliem aizņēmumiem. Zema darba samaksa valsts sektorā 
rosināja zemu darba samaksu arī privātajā sektorā un zemu pirktspēju un pieprasījumu 
iekšzemes tirgū. Zemo algu radītais aizturētais individuālais patēriņš izvērsās uz aiz-
ņemto resursu bāzes, tiklīdz tas bija iespējams. Kā minēts iepriekš, Latvijā valsts parāds 
bija zems, bet iedzīvotāju un uzņēmumu parāds – augsts (5. att.). Tā kā vietējās ražoša-
nas jaudas augošo pieprasījumu nespēja apmierināt, aizturētais individuālais patēriņš 
radīja importa kāpumu un maksājumu bilance pasliktinājās. Ārvalstu investīcijas valstī 
ienāca piesardzīgi un nozarēs, kur tās ātri atmaksājas. 

Kopš 1994. gada Latvijā tiek uzturēta fiksēta valūtas kursa politika. Tās piemēro-
tība Latvijas apstākļiem ir vairākkārt apšaubīta, taču Latvijas Banka ir spējusi atvairīt 
visus piedāvājumus pāriet uz elastīgu valūtas kursu. Krīzes pārvarēšanas periodā valū-
tas ārējā devalvācija tika aizstāta ar iekšējo devalvāciju – tas nozīmēja vēl stingrāku 
taupības režīmu. 

Hanss Verners Zinns94 pierāda, ka valsts maksātnespēja (atbrīvošanās no parā-
diem), iziešana no eirozonas un pēc tam nacionālās valūtas devalvācija būtu glābusi 

91 Ghosh A., Ramakrishnan U. Current Account Deficits: Is There a Problem? 
92 Kļūda būtu pieļaujama, jo pastāv uzskats, ka ir gandrīz neiespējami iegūt kapitāla un finanšu konta uzskaitei 

nepieciešamos datus. 
93 Austers A. Latvia’s Controversal “Success Story”, p. 17. 
94 Sinn H.-W. Ifo Viewpoint No. 169: why “Grexit” Could Be Good for Grece. Munich, 9 July 2015. Munich: Leib-

niz Institute for Economic Research of the University of Munich, 2015. Pieejams: https://www.cesifo-group.
de/ifoHome/policy/Viewpoints/Standpunkte-Archiv/stp-2015/Ifo-Viewpoint-No--169.html
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Grieķiju no parādu sloga un sekmējusi tās ātru atkopšanos no krīzes. Viņš atsaucas uz 
pētījumu par 71 valūtas krīzi kopš 1980. gada, kad nacionālās valūtas devalvācija ļāva 
atgūt augsmi salīdzinoši īsā laikā. Apgalvojums, ka maksātnespējīga valsts zaudē pie-
kļuvi finanšu tirgum, ir patiess, bet nav svarīgs, jo valstij, kas paziņojusi par maksāt-
nespēju, nebūs vajadzīgi papildu finanšu līdzekļi. Valūtas devalvācija sadārdzinās eks-
portu un sekmēs vietējo ražotāju produkcijas pieprasījumu, tas atdzīvinās tautsaimnie-
cību, un valsts ātri atgūs pieeju starptautiskajam finanšu tirgum. 

Pretēji šādiem pieņēmumiem Latvija pašā krīzes karstumā iestājās eirozonā, tādē-
jādi pilnīgi atsakoties no monetārās politikas kā krīzes vadības instrumenta. Tomēr 
pozitīvie augsmes rādītāji tika ātri sasniegti. Iespējams, ka nepieciešams ilgāks novēro-
šanas periods, lai atklātu, kā Latvijā izdodas īstenot politiku, kas ir nepiemērota no 
teorētiskā skatpunkta, bet attaisnojas no praktiskā skatpunkta, un kāds ir teorētisko 
ietei kumu neievērošanas rezultāts ilgtermiņā. 

Valsts enerģētikas politika
Enerģijas cenas un piegāžu drošums ir svarīgi gan uzņēmējiem, gan mājsaimnie-

cībām. 
Enerģētikas jomā Latvijā ir divi nozīmīgi resursi – hidroelektrostacijas, kas nodro-

šina elektrības ražošanu uz atjaunojamo energoresursu bāzes (apmēram 40% no kopējā 
elektroenerģijas patēriņa), un pazemes gāzes krātuves, no kurām viena – Inčukalna 
dabasgāzes krātuve – ir izbūvēta un tiek izmantota gāzes uzkrāšanai ziemas periodam. 

Latvijai nepietiek savu enerģijas resursu un nākas importēt gan elektroenerģiju, 
gan naftas produktus un gāzi. Pēc iestāšanās Eiropas Savienībā Latvijai ir jāievēro ko-
pējā enerģētikas politika. Tās trīs pamatnostādnes ir: samazināt oglekļa dioksīda (CO2) 
emisiju, samazināt energoresursu cenas un nodrošināt drošas piegādes. Cenu samazi-
nāšanai tiek pieprasīta energoresursu tirgus liberalizācija, piegāžu drošuma palielinā-
šanai – piegāžu avotu dažādošana. 

Latvijā līdz 2004. gadam elektroenerģiju piegādāja valsts monopoluzņēmums 
“Latvenergo”. 2000. gadā valdība nolēma uzņēmumu privatizēt, taču Saeimas opozīcija 
savāca nepieciešamo skaitu iedzīvotāju parakstu tautas nobalsošanai pret “Latvenergo” 
privatizāciju. 2004. gadā uzņēmums tika restrukturizēts, nodalot elektroenerģijas ra-
žošanas un pārvades funkcijas. No 2007. gada 1. jūlija elektroenerģijas tirgus ir atvērts 
neierobežotam elektrības piegādātāju skaitam. Elektrības pārvades infrastruktūru pār-
valda “Latvenergo” meitas uzņēmums – valsts AS “Sadales tīkli”. Kaut gan joprojām 
lielākais elektroenerģijas piegādātājs ir “Latvenergo”, elektroenerģijas tirgu var uzskatīt 
par liberalizētu. 

Līdz 2016. gadam Latvijas dabasgāzes tirgū darbojās monopols AS “Latvijas Gāze”. 
Uzņēmums veica visas funkcijas saistībā ar dabasgāzes apgādi: dabasgāzes importu, 
pārvadīšanu, uzglabāšanu, sadali un tirdzniecību. Uzņēmumam piederēja Inčukalna 
pazemes gāzes krātuvju aprīkojums un bija bezatlīdzības tiesības lietot krātuves iegu-
las. Krātuvē vasaras mēnešos tika iesūknēta dabasgāze, kuru izmanto apkures sezonā. 
Gāze no pazemes gāzes krātuves tika piegādāta arī Igaunijai, Krievijas ziemeļrietumu 
daļai un Lietuvai. No 1997. gada līdz 2002. gadam notika “Latvijas Gāzes” privatizācija, 
un par uzņēmuma akcionāriem kļuva “E.ON Ruhrgas International AG”, AAS 
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“ Gazprom” un SIA “ITERA Latvija”. Privatizācijas līgums garantēja uzņēmumam mo-
nopoltiesības gāzes tirgū līdz 2017. gadam. 2014. gada martā “E.ON Ruhrgas” paziņoja, 
ka aiziet no Latvijas tirgus.

Kopš 2014. gada notiek asas diskusijas par Latvijas dabasgāzes tirgus brīvlaišanu, 
kas atbilstu ES gāzes tirgus politikai. Formāli tirgus brīvlaišanu kavē privatizācijas re-
zultātā noslēgtais akcionāru līgums. Līguma laušana būtu saistīta ar “Gazprom” tiesve-
dību pret Latvijas valsti. Brīvlaišanas aizstāvji uzstāj, ka, turpinot līguma izpildi, Latvija 
var nonākt tiesvedībā ar ES par tās direktīvu neizpildi.

Galvenais arguments, kāpēc dabasgāzes tirgus būtu nekavējoties jāatver, ir apgal-
vojums, ka jāizbeidz enerģētiskā atkarība no Krievijas un jāpievēršas tirgum, kas pie-
dāvā zemākas cenas, konkrēti, gāzes piegādēm no Lietuvas un sašķidrinātās gāzes pie-
gādēm no Norvēģijas un ASV. Šos argumentus kā pamatojumu savai uzstājībai par 
tūlītēju gāzes tirgus atvēršanu min arī Eiropas Komisijas pārstāvji un Eiropas Parla-
menta deputāti no Latvijas. 

Galvenais pretarguments ir nevēlēšanās lauzt starptautisku investīciju līgumu, tur-
klāt neilgi pirms tā izbeigšanās termiņa, kā arī neskaidrība par piegāžu apjomiem, cenu 
un piedāvāto nosacījumu ilgtspēju. Publicēto ziņu apkopojums liecina, ka Lietuvas 
piedāvātās sašķidrinātās gāzes cena ir gandrīz divas reizes augstāka nekā pa cauruļva-
diem piegādātajai dabasgāzei, ko Latvija tolaik saņēma. 

Dabasgāzes tirgus brīvlaišana ir vēlama gan lielākas piegāžu drošības, gan zemākas 
cenas aspektā. Tomēr tirgus brīvlaišanu nedrīkst saistīt ar Krievijas piegāžu pārtrauk-
šanu, jo vairāk tāpēc, ka to negrasās darīt arī ES. Analizējot cenu un piegāžu īpatsvara 
saistību 2013. gadā, Filips Ofenbergs secina,95 ka Krievijas piegādātās dabasgāzes cena 
ir atkarīga no Krievijas daļas kopējā gāzes patēriņā. Citiem vārdiem, jo liberālāks tir-
gus, jo zemāku cenu iespējams panākt. Taču pamatojošais attēls to tikai daļēji apstip-
rina. Piemēram, Francijā Krievijas gāzes piegādes nepārsniedz 20% no kopējā patēriņa, 
bet cena ir gandrīz tikpat augsta kā Latvijā, kur gāzi piegādā tikai no Krievijas. Grieķijā 
Krievijas piegāžu īpatsvars ir par pusi mazāks nekā Latvijā, bet cena – augstāka. Publi-
cētajā attēlā redzams, ka 2013. gadā Latvijā dabasgāzes piegāžu cena bija nedaudz 
augstāka kā Austrijā, Somijā, Francijā, Ungārijā, augstāka nekā Vācijā un sevišķi 
Nīder landē un Apvienotajā Karalistē, kur Krievijas dabasgāzes piegāžu cenas ir ļoti 
zemas un piegāžu daļa attiecīgi zem 10% un 20% no patēriņa. Latvijā dabasgāzes pie-
gāžu cena ir krietni zemāka nekā Bulgārijā, Čehijā, Dānijā, Grieķijā, Lietuvā, Polijā un 
Slovēnijā un nedaudz zemāka kā Igaunijā, Itālijā, Rumānijā un Slovākijā. Piegāžu cena 
Lietuvai 2014. gadā tika pazemināta, tomēr joprojām bija augstāka nekā Latvijā. 

Cenu atšķirības var skaidrot ar “Gazprom” cenu politiku, kas pieļauj cenu dažādo-
šanu atkarībā no uzņēmuma vai Krievijas valsts politikas pret saņēmēju valsti. Tāpēc 
ES iesaka atbrīvoties no tiešām piegādēm no Krievijas, bet piedāvā piegādes no ES tir-
gus, kur galvenais piegādātājs ir un būs Krievija. Krievijas dabasgāzes piegādes līgums 
ir noslēgts līdz 2022. gadam un, visticamāk, tiks pagarināts. 

95 Offenberg Ph. The European Neighbourhood and the EU’s security of supply with natural gas. Policy paper 
No. 156. Berlin: Jacques Delots Institut, 15. January 2016, p. 7. Pieejams: http://www.delorsinstitut.de/en/
publications/enp-and-the-eus-security-of-supply-with-natural-gas/
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Turklāt ES tirgus nav abstrakts jēdziens – to veido atsevišķu ES valstu tirgi. “Latvi-
jas Gāzes” reorganizācijas brīdī izskatījās, ka Baltijas valstīm bija paredzētas dabasgāzes 
piegādes no Vācijas, kas saņēma gāzi no Krievijas caur “Nord Stream 1” un plānoto 
“Nord Stream 2” tīklu. Šo tīklu īpašumtiesības ES vienotā tirgus aspektā ir neskaidras, 
un pagaidām tie nepakļaujas ne ES, ne Vācijas gāzes tirgus regulējumam. Citiem vār-
diem – tiešo piegāžu alternatīva ir piegāde ar starpnieku tranzītā caur vairākām ES da-
lībvalstīm vai arī sašķidrinātās gāzes piegādes, kas ir atzītas par dārgām. Piegāžu sarež-
ģītību paredzēts kompensēt ar lielāku drošību un zemāku cenu, taču ne viens, ne otrs 
solījums nav garantēts. Lielāka piegāžu drošība būtu tad, ja mainītos piegādātājs, bet 
tas nenotiek. Papildu piegādes ir paredzētas no dienvidos izbūvējamiem gāzes tīkliem. 
Dienvidu gāzes vada pirmo daļu Azerbaidžāna–Turcija plānots atklāt 2019. gadā, bet 
tā veido tikai daļu no gāzes piegādes sistēmas. Kopumā šis projekts virzās uz priekšu ar 
grūtībām, un ir daudz neskaidrību. Eiropā kā gāzes piegādātājs vēlas ienākt ASV, bet, 
kamēr Krievijas gāzes piedāvājums pārsniedz pieprasījumu, iegulu gāze nav konkurēt-
spējīga. Piegāžu cenas sadārdzina transporta un starpnieku izdevumi, kas ir pietiekami 
lieli. Ofenbergs96 min, ka Ukraina no dabasgāzes tranzīta uz ES valstīm nopelna apmē-
ram 2 miljardus USD gadā. 

Latvijai izdevīgāks politikas risinājums būtu saglabāt gāzes transporta infrastruk-
tūru transportam no Krievijas un, izmantojot dabisko gāzes krātuvju jaudas un pieslē-
gumu ES vienotajam gāzes tirgum, piedāvāt dabasgāzes krātuvju pakalpojumus ES 
valstīm. Dabasgāzes resursu uzkrāšana ir paredzēta ES piegāžu drošības paaugstināša-
nas plānos, bet krātuvju pakalpojumi pagaidām ir neattīstīti. Pagaidām Latvija nav 
 iekļauta ES transporta koridoros no Krievijas. Ir zināms, ka ES nav tālejošu nodomu 
arī par Ukrainas tranzīta koridoru, jo tas ir fiziski nolietojies. Atjaunošanai ir vajadzī-
gas investīcijas vairāk nekā 3 miljardu USD apmērā, kuru Ukrainai nav.97 Paredzēts, ka 
Ukrainas tranzīta koridoru piegādēm uz ES valstīm aizstās “Nord Stream” sistēma, bet 
Ukraina saņems gāzi no ES vienotās dabasgāzes piegādes sistēmas. Šis piemērs liecina, 
ka, pirmkārt, arī ES valstis vēlas saņemt dabasgāzes piegādes bez starpniekiem un, otr-
kārt, bez aktīvas valsts līdzdalības nav iespējama nacionālās transporta sistēmas in-
tegrācija ienesīgākos tirgos. 

Nobeigums 

Latvijas atjaunotās neatkarības 25 gados ir pieredzēti gan ieguvumi, gan zaudē-
jumi. Kopš 1990. gada Latvija ir pārdzīvojusi vairākas krīzes, straujas augsmes un 
lejup slīdes periodus, taču visā laikposmā ekonomiskās augsmes virzība ir augšupvērsta. 
Iedzī votāju dzīves kvalitāte ir paaugstinājusies, taču arī ienākumu atšķirības ir lielas. 
Iedzīvotāju labklājības rādītāji Latvijā ir starp zemākajiem Eiropas Savienības valstīs, 
un tā cēlonis ir nepilnīgi izmantotas tautsaimniecības iespējas. Atskatoties uz noieto 
ceļu, allaž tiek uzdots jautājums – vai varēja būt citādi? Pagātnes analīze noder 

96 Offenberg Ph. The European Neighbourhood and the EU’s security of supply with natural gas, p. 16.
97 Turpat, 20.–21. lpp.
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 nākotnes plānošanai, taču pagātni nevar izmainīt. Tāpēc daudz svarīgāk ir saprast, kā 
risināt samilzušās problēmas nākotnē. 

Pētījumi un statistikas dati nepielūdzami liecina, ka Latvija atpaliek ne tikai no 
Igaunijas un Lietuvas, bet arī no gandrīz visām Centrāleiropas valstīm. Tas nozīmē, ka 
līdz šim īstenotā valsts politika nav bijusi ideāla un to vēlams uzlabot. Turklāt statistika 
liecina, ka Latvijas strukturālās problēmas ir iesīkstējušas un pēc 2008. gada krīzes nav 
zudušas. Tautsaimniecības augsmes atjaunošanās jau 2010. gada beigās bija vairāk 
saistīta ar ekonomiskās attīstības uzlabošanos Ziemeļeiropas valstīs, kas ir Latvijas gal-
venie ārējie tirgi, nekā ar būtiskiem uzlabojumiem Latvijas ekonomikā. 

Raksta nobeigumā piedāvāti iespējamie iesīkstējušo problēmu risinājumi. Piedā-
vājumu pamato aprēķini, izmantojot Ekonomikas prognožu centrā izveidoto makro-
ekonomisko prognozēšanas modeli. Iepriekšējās sadaļās konstatēts, ka pasaules finanšu 
krīzes ietekmē Latvijā raksturīgās nozīmīgās makroekonomiskās nesaderības ir pie-
augušas. Makroekonomisko nesaderību novēršana nav viegls uzdevums, un gatavu 
padomu te nav. Pols Krugmans ir mēģinājis analizēt Brazīlijas un Ķīnas ekonomiskās 
problēmas, izmantojot Trevora Svana 1955. gadā izveidoto diagrammu, taču arī viņam 
konkrētus priekšlikumus ir nācies aizvietot ar secinājumu, ka padoms, kas der vienai 
valstij, var būt kaitīgs citai valstij. Klasisks padoms makroekonomisko nesaderību lik-
vidēšanai ir valūtas devalvācija. Pēc iestāšanās ES monetārajā savienībā un eiro valūtas 
ieviešanas valūtas emisijas tiesības Latvijai ir zudušas. Tās nav zudušas eirozonas val-
stīm kopumā, bet šī instrumenta izmantošana atsevišķas valsts makroekonomisko 
problēmu risināšanai var būt tikai nejauša – ja tāda problēma apdraud vairāku vai visu 
citu ES dalībvalstu makroekonomisko stabilitāti. 

Tāpēc Latvijas vienīgā iespēja ir makroekonomiskās nesaderības izlīdzināt ar pro-
duktīvu investīciju palīdzību, nodrošinot efektīvu preču un pakalpojumu ražošanu un 
pārdošanu gan iekšējā, gan īpaši ārējā tirgū. 

Klasiskajā pieejā ražošanas iespējas nosaka darba, kapitāla un tehnoloģiju pie-
ejamība. 

Aprēķinos pieņemts, ka investīciju resursi tautsaimniecības attīstību neierobežos. 
Latvijas IKP bruto pamatkapitāla veidošanai tiek atvēlēta apmēram ceturtdaļa no 
IKP.98 Tas nav maz salīdzinošā izteiksmē, bet ir maz monetārā izteiksmē, jo Latvijas 
IKP ir viens no zemākajiem ES (“Eurostat”). Tomēr, ja ir vēlēšanās racionāli izmantot 
pieejamos finanšu resursus, finansējuma piedāvājums Latvijā ir plašs un daudzveidīgs. 
Turklāt investīciju pārbagātība var radīt pretēju efektu. Piemēram, Ķīnā investīcijas 
2008.–2009. gadā bija 50% no IKP,99 taču tas tikai īslaicīgi stimulēja augsmi, toties no-
veda pie jaudu pārpalikuma – tukši dzīvokļi, neizmantotas jaudas rūpniecībā un neiz-
mantota infrastruktūra. Pašlaik Ķīna maina virzienu no investīciju vadītas augsmes uz 
produktivitātes un iekšējā patēriņa vadītu augsmi. Lai iesaistītu brīvos finanšu līdzek-
ļus, ķīnieši meklē investīciju iespējas ārvalstīs – ārvalstu investīciju apjoms pārsniedz 
iekšzemes investīcijas. 

98 CSP datubāze. 
99 Chen W., Dollar D., Tang H. Investment renaissance. Finance and Development, No. 4, 2015, p. 34. Pieejams: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2015/12/chen.htm 
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Pieejamā finansējuma efektivitāte Latvijā nekad nav mērīta. Vērtējot pēc investī-
ciju prakses, var spriest, ka izmantošanu ES struktūrfondu jomā kavē administratīva 
neizdarība, bet banku sektorā – labu projektu trūkums. Šo šķēršļu novēršanai ir jāuz-
labo administratīvais darbs un jānostiprina tautsaimniecība, efektīvāk izmantojot pie-
ejamos resursus. 

Ārvalstu investīciju piesaistei nepieciešams precīzāk paust un īstenot valsts ekono-
misko politiku, novērst biežās uzņēmējdarbības normatīvā regulējuma izmaiņas un 
nodrošināt dzīvei un uzņēmējdarbībai piemērotu infrastruktūru (tai skaitā izglītības 
un veselības aprūpes pieejamību). Turklāt ar ekonomiskās politikas instrumentiem ir 
jāiemācās vadīt ārvalstu investīcijas Latvijas nacionālajām interesēm atbilstošās taut-
saimniecības jomās, vienlaicīgi nezaudējot kontroli pār vērtīgiem resursiem un attīstī-
bas virzieniem. Turpinoties Eiropas integrācijai, ir jāgatavojas laikam, kad valstu robe-
žas uzņēmējdarbības aspektā izzudīs. Tad ieguvēji būs tie, kuru teritorijās būs izvietoti 
lieli uzņēmumi, un tādi būs arī tuvākajās kaimiņvalstīs, tādējādi veidojot dzīvotspējīgu 
un ekonomiski attīstītu uzņēmējdarbības puduri. Tas sekmēs gan mazo un vidējo uz-
ņēmumu attīstību, gan banku darbību. Citiem vārdiem, valsts politikai ārvalstu inves-
tīciju jomā ir jāmaina virzība – no pasīviem investīciju saņēmējiem uz aktīviem in-
vestīciju organizētājiem. 

Valsts politika ir katalizators, kas tautsaimniecības attīstību var sekmēt vai bremzēt 
arī citās jomās. 

Uzņēmējdarbības struktūra un dinamika rāda, ka Latvijā īstenotā valsts atbalsta 
politika nav efektīva un ir jāmaina. “Lursoft” apkopotie dati par uzņēmumu dibināšanu 
un likvidāciju liecina, ka valsts politikas mērķi netiek īstenoti. Valsts politika ir vērsta 
uz resursu vienmērīgu izvietojumu visā valsts teritorijā un atpalikušāko reģionu sti-
mulēšanu, taču praksē visvairāk uzņēmumu rodas un mazāk tiek likvidēti teritorijās, 
kuras valsts atbalsts skar mazāk vai neskar nemaz. Piemēram, analizējot situāciju lielā-
kajās pilsētās, “Lursoft” secināts, ka 2015. gadā, tāpat kā iepriekš, visvairāk jaunu uzņē-
mumi reģistrēti Rīgā, Jūrmalā, Daugavpilī, Liepājā un Jelgavā, vismazāk Jēkabpilī un 
Rēzeknē. Vairākās no deviņām lielākajām pilsētām likvidēto uzņēmumu skaits pār-
sniedz dibināto skaitu (Daugavpilī, Jēkabpilī, Rēzeknē, Ventspilī). Īpaši atbalstītajās te-
ritorijās ārpus lielākajām pilsētām dibināto uzņēmumu skaits ir vien dažas vienības 
gada laikā. “Lursoft” pārskats parāda uzņēmējdarbības koncentrēšanos ap galvaspil-
sētu  – pretēji valsts atbalsta politikas ģeogrāfiskajam mērķējumam.100 Neņemot vērā 
ilgstošās neveiksmes, valsts nav atteikusies no mākslīgas izlīdzināšanas politikas. Uz to 
ir vērsti gan ES struktūrfondu pieejamības plāni, gan citi valsts reģionālās politikas 
instrumenti (piemēram, pašvaldību izlīdzināšanas sistēma). Efektīvāks risinājums ir 
veicināt uzņēmējdarbību ekonomiski aktīvos centros, atbalstot ne tikai mazos un vidē-
jos, bet arī lielos uzņēmumus, ar reģionālās politikas instrumentiem stimulējot uzņē-
mējdarbības pudurošanos un vērtīgu sinerģiju. 

Kopš 2013. gada ir mainījusies zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju politika. 2014. gadā 
pieņemtās viedās specializācijas stratēģijas mērķis ir koncentrēt resursus jomās, kas va-
rētu būt produktīvākas, taču sadrumstalotā tautsaimniecībā to būs grūti īstenot. 

100 Ķirsons M. Izšķīst arī neaktīvo uzņēmumu slānis, 4. lpp. 
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Izmantojot Ekonomikas prognožu centrā izveidoto prognozēšanas modeli, kon-
statēts, ka galvenais tautsaimniecības attīstības ierobežojums būs darbaspēka pieeja-
mība. Produktivitātes kāpināšana var kompensēt strādājošo skaita samazinājumu, bet 
progresīvai labklājības paaugstināšanai ir ne tikai jākāpina produktivitāte, bet arī jā-
maina nozaru struktūra. Palielinot tādu nozaru īpatsvaru, kas ražo produktus ar augstu 
pievienoto vērtību ārējam tirgum, uzlabosies darba samaksa un patēriņš. Tas stimulēs 
vietējo ražošanu, ja vietējais tirgus spēs pieprasījumu apmierināt. 

Kā liecina modeļa aprēķini, nozares struktūras maiņa, kāpinot produktivitāti, ir 
sarežģīta un nav ātra. Tāpēc sociālie jautājumi arī nākotnē nezudīs no valdības darba 
kārtības. 

Par autori

Raita Karnīte (dz. 1949) – Dr. oec., LZA akadēmiķe un LZA Humanitāro un 
sociālo zinātņu nodaļas vadītāja. Savu profesionālo darbību Raita Karnīte īsteno 
privātā pētniecības uzņēmumā SIA “EPC”, kur pēc ES un Latvijas institūciju 
pasūtījuma veic pētījumus plašā ekonomikas jautājumu lokā: makroekonomiskā 
attīstība, tautsaimniecības struktūrpolitika, atsevišķu nozaru attīstība, sociālā 
attīstība, nodarbinātība un darba apstākļi. Vadījusi vairāk nekā 50 zinātniskus 
pētījumus, to skaitā 25 starptautiskus pētījumus. Jau 12 gadus vada Latvijas pēt-
nieku grupu EK dibinātā Eiropas Dzīves un darba uzlabošanas fonda pētniecības 
organizāciju tīklā un veic pētījumus pēc fonda pasūtījuma. Ir Latvijas Zinātnes 
padomes locekle, darbojas ekspertu grupās izglītības un zinātnes politikas jomā. 



Pēteris Zvidriņš

LATVIJAS IEDZĪVOTĀJI

Raksta mērķis ir raksturot Latvijas iedzīvotāju attīstību pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas. 
Analizētas iedzīvotāju skaita, izvietojuma, sastāva, dabiskās un migratīvās kustības pārmaiņas, no-
rādīts uz depopulācijas padziļināšanos un gaidāmām negatīvām izpausmēm tuvākajā un vidēji tālā 
perspektīvā. Lai labāk izprastu esošo situāciju, sniegts ieskats par demogrāfisko procesu attīstību 
laika posmā pirms 1990. gada, kā arī par demogrāfisko pētījumu raksturu vēsturiskā skatījumā. 
Akcentēta latviešu tautas demogrāfiskā attīstība un nepietiekami aktīva valdību rīcība dzīvā spēka 
izsīkuma novēršanā.

Atslēgvārdi: iedzīvotāju attīstība, depopulācija, dzimstība, mirstība, ģimene, emigrācija, imigrācija, 
latvieši, novecošanās, izglītība, nodarbinātība.

Ievads

Šī raksta mērķis ir raksturot Latvijas iedzīvotāju attīstību pēc valstiskās neatkarības 
atjaunošanas. Lai labāk saprastu tās specifiku, īsumā sniegts ieskats par galvenajiem 
datu avotiem un pētījumiem vēsturiskā skatījumā, analizēta iedzīvotāju attīstība Lat-
vijā pirms 1990. gada, tajā skaitā neatkarīgās Latvijas pirmajā posmā starpkaru periodā 
un padomju okupācijas laikā pēc Otrā pasaules kara. Tāpat tiek analizētas iedzīvotāju 
skaita, izvietojuma un demogrāfisko struktūru izmaiņas, aplūkoti visi galvenie demo-
grāfiskie procesi, izmantojot valstī veikto tautas skaitīšanu materiālus, iedzīvotāju da-
biskās un migratīvas kustības regulārās uzskaites datus, Iedzīvotāju reģistra informā-
ciju, kā arī interneta resursus, dažādu institūciju un atsevišķu pētnieku publikācijas, 
t.sk. Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) un Eiropas Savienības (ES) Statistikas 
 biroja Eurostat publiskotos materiālus. Pamatā raksts veidots, balstoties uz Latvijas Re-
publikas Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem.

Iedzīvotāju uzskaite un pētījumi Latvijā vēsturiskā skatījumā

Krievijas impērijas laikā pašreizējā Latvijas teritorijā tika veiktas iedzīvotāju uz-
skaites, t.sk. dvēseļu revīzijas, vietējās tautas skaitīšanas atsevišķās guberņās. 1881. gada 
beigās tautas skaitīšana pirmo reizi notika visās Baltijas guberņās, tostarp Kurzemes 
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un Vidzemes guberņā, bet 1897. gadā Viskrievijas tautas skaitīšanas ietvaros tā pirmo 
reizi tika veikta arī Vitebskas guberņas Latvijas daļā (Latgalē). Īsi pirms Pirmā pasaules 
kara – 1913. gada decembrī Rīgā ceturto reizi cariskās Krievijas periodā organizēja 
iedzī votāju skaitīšanu, tāpēc par rīdzinieku demogrāfisko attīstību ir pilnīgāka infor-
mācija nekā par iedzīvotājiem citviet. 

Tūlīt pēc Latvijas neatkarības proklamēšanas uzsāka gatavošanos tautas skaitīšanai, 
to veicot 1920. gada jūnijā. Tautas skaitīšanas notika regulāri, ik pēc 5 gadiem (arī 
1925., 1930. un 1935. gadā), kas liecina, ka informācijas iegūšanai par iedzīvotāju 
skaitu, izvietojumu, sastāvu un kustību valstī veltīja lielu vērību. Šajā ziņā Latvija pat 
izcēlās citu valstu vidū. 

Padomju periodā Latvijā bija četras tautas skaitīšanas: 1959., 1970., 1979. un 
1989.  gadā. Iegūto datu kvalitāte visumā ir apmierinoša. Padomju statistika gan ne 
vienmēr izmantoja starptautisko organizāciju rekomendētās klasifikācijas un definīci-
jas. Turklāt daļa informācijas bija politizēta. Militārpersonu, drošības iestāžu darbi-
nieku un to ģimenes locekļu, kā arī citu speckontingentu atspoguļošana statistiskajos 
datos tika slēpta.

Lielas grūtības rodas, pētot pēckara periodu, jo pirmā – 1959. gada tautas skaitīšana 
Latvijā tika īstenota tikai 14 gadus pēc kara un 24 gadus pēc iepriekšējās (1935. gada) 
tautas skaitīšanas. Turklāt tās publicētie dati ir mazapjomīgi un vāji izmantoti pētīju-
mos. CSP datu krājumos uzrādītie iedzīvotāju dabiskā pieauguma un migrācijas saldo 
summārie rādītāji par 40. gadu otro pusi ir būtiski lielāki nekā iedzīvotāju kopskaita 
pieaugums, turpretim par 50. gadiem situācija ir pretēja.1 Tas netieši norāda uz Maska-
vas atbildīgo iestāžu Latvijas statistiķiem uzspiesto nostāju publicēt un izmantot datus, 
lai slēptu genocīda apjomus pret Latvijas tautu padomju okupācijas perioda sākumā. 
Visticamāk padomju akcijās nogalinātie uzskaitēs tika ietverti tikai daļēji. 

Līdz 19. gs. vidum praktiski nebija nozīmīgu demogrāfisku pētījumu. Iedzīvotāju 
izpētes līmenis paaugstinājās kopš 19. gs. 80. gadiem, galvenokārt sakarā ar statistikas 
darba pilnveidošanu un nepieciešamību izskaidrot kapitālisma attīstības izraisītās pār-
maiņas. Iedzīvotāju pētījumiem pievērsās latviešu inteliģences pārstāvji. Īpaši jāatzīmē 
Kārļa Baloža darbi iedzīvotāju statistikā un demogrāfijā. Kopā ar statistiķi Ludvigu Be-
seru viņš 1897. gadā uzrakstīja darbu “Abu dzimumu Krievijas pareizticīgo iedzīvotāju 
mirstība, vecuma sastāvs un ilggadība 1851.–1890. gadā”,2 ko publicēja Krievijas Zinātņu 
akadēmija un 1898.  gadā apbalvoja ar šīs akadēmijas Tolstoja prēmiju.3 1899. gadā par 
darbu “Vidējais mūža ilgums pilsētās un laukos”4 un citiem statistikā un politekonomijā 
izstrādātiem darbiem K. Balodis ieguva tiesības lasīt lekcijas Berlīnes Universitātē (kopš 

1 Численность, состав, естественное и механическое движение населения Латвийской ССР:  (итоги 
Всесоюзной переписи населения на 15 янв. 1959 г.): статистический сборник. Рига: [ЦСУ при Совете 
Министров ЛатвССР], 1961, с. 29.

2 Бессер Л., Баллод К. Смертность, возрастной состав и долговечность православного народонаселе-
ния обоего пола в России за 1851–1890 годы. Санкт-Петербург: Академия наук, 1897. 

3 Балодис (Balodis), Баллод Карлис. Народонаселение: Энциклопедический словарь. Москва: Большая 
Рос сйская Энциклопедия, 1994, с. 18; Zvidriņš P. Kalējdēls ar pasaules vārdu: tautsaimniekam, statistiķim 
un demogrāfam Kārlim Balodim – 125: [1864–1931]. Cīņa, 1989, 21. jūn.

4 Ballod C. Die mittlere Lebensdauer in Stadt und Land. Leipzig: Duncker & Humblot, 1899, S. 141.
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1905. gada bija profesors šajā universitātē). 1919. gadā viņš atgriezās no emigrācijas un 
uzsāka darbu Latvijas Universitātē. Viņš bija viens no pirmajiem 1928. gadā nodibinātās 
Starptautiskās iedzīvotāju izpētes savienības locekļiem. Ņemot vērā viņa nopelnus, Lat-
vijas Zinātņu akadēmija kopš 1994. gada piešķir Kārļa Baloža balvu par izciliem zināt-
niskajiem darbiem tautsaimniecībā un demogrāfijā.

Neatkarīgās Latvijas laikā starpkaru periodā  par demogrāfisko problēmu aktuali-
tāti liecina samērā plašās publikācijas. Attīstīdami nepietiekamā iedzīvotāju skaita 
koncepcijas idejas, tālaika statistiķi un demogrāfi daudz nodarbojās ar dzimstības 
problēmu, jo perspektīvā valstī draudēja depopulācija. Daļā publikāciju izpaudās na-
cionālistiskas tendences. Lielāka apjoma darbus publicēja Oļģerts Piņķis, Rolands 
Freivalds, Vilmārs Salnītis un daži citi pētnieki. Īpaši jāatzīmē Valsts Statistikas pār-
valdes direktora un Ministru prezidenta Marģera Skujenieka darbi: “Latvija. Zeme un 
iedzīvotāji” (1. izd. 1920, 3. izd. 1927), “Latvieši svešumā un citas tautas Latvijā” 
(1930), “Latvijas statistikas atlass” (1938), kā arī tautas skaitīšanas materiālu analīzes 
darbi. 

Padomju Latvijā sākotnēji ar demogrāfisko problēmu pētījumiem nodarbojās gal-
venokārt valsts statistikas iestāžu darbinieki. Kara seku demogrāfisko analīzi veica re-
publikas Veselības aizsardzības ministrijas sanitārās statistikas birojs. 40. gadu beigās 
un 50. gadu sākumā vairāku demogrāfisko aspektu izpētei pievērsās Latvijas PSR Zi-
nātņu akadēmijas (ZA) Ekonomikas institūta un Latvijas Valsts universitātes (LVU) 
ekonomisti un statistiķi (Ļevs Starodubskis, Eduards Šīrons u.c.), tomēr nozīmīgu 
zināt nisku pētījumu faktiski nebija. Demogrāfiskie pētījumi aktivizējās 60. gadu otrajā 
pusē. 1966.–1968. gadā Latvijā veica pirmos lielākos demogrāfiskos apsekojumus, lai 
pētītu ļoti aktuālas demogrāfiskas problēmas (dzimstība un aborti, kā arī laulību šķir-
šana), bet 70. un 80. gados tika organizēti jauni pētījumi mirstības, migrācijas, laulātī-
bas un citu procesu un stāvokļu pētīšanai. 

Tikai 1963. gadā parādījās pirmā brošūra par Latvijas iedzīvotājiem latviešu va-
lodā, kurā tika sniegti galvenokārt 1959. gada tautas skaitīšanas rezultāti.5 1973. gadā 
jau iznāca plašāka monogrāfija par 1970. gada tautas skaitīšanas rezultātiem6 un 
dzimstības likumsakarībām,7 bet 1986. gadā – pirmā apjomīgākā kolektīvā monogrā-
fija krievu valodā “Padomju Latvijas iedzīvotāji”.8

60. gadu beigās vairākās ministrijās, resoros un zinātniski pētnieciskajos institūtos 
(Darba resursu komitejā, PSRS CSP Zinātniskās pētniecības institūta Latvijas nodaļā, 
republikas ZA Ekonomikas institūtā u.c.) nodibināja demogrāfijas nodaļas vai sektorus 
(šāda nodaļa jau agrāk funkcionēja republikas CSP). Ievērojami palielinājās zinātnisko 
un populāri zinātnisko darbu skaits, tomēr daļa no publikācijām bija ar ierobežotu lie-
tojumu vai ierobežotu statistisko datu izmantošanu. Disertācijas par demogrāfisko 
problemātiku izstrādāja Atis Bērziņš, Zigrīda Goša, Andis Lapiņš, Inta  Krūmiņa, 

5 Mežgailis B. Padomju Latvijas iedzīvotāji. Rīga: LVI, 1963.
6 Mežgailis B., Zvidriņš P. Padomju Latvijas iedzīvotāji. Rīga: Liesma, 1973.
7 Шлиндман Ш., Звидриньш П. Изучение рождаемости: (по материалам специального исследования в 

Латвийской ССР). Москва: Статистика, 1973.
8 Население Советской Латвии. Под. pед. П. П. Звидриньша. Рига: Зинатне, 1986.
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Juris Krūmiņš, Māra Zvidriņa u.c. Plašāko publikāciju autori bija Nikolajs Baranovskis, 
Pārsla Eglīte, Bruno Mežgailis, Pēteris Zvidriņš.9 Vairākas nozīmīgas publikācijas saga-
tavoja ārzemēs strādājošie latvieši. Ievērību pelna Austrālijā iznākušā rakstu krājuma 
“Archīvs” redaktora Edgara Dunsdorfa publikācijas, it īpaši raksts 23. sējumā (1983) 
“Latvijas iedzīvotāji simts gados”.

No 1968. gada LVU vairāku specialitāšu studiju programmās tika ietverts demo-
grāfijas kurss. 1979. gadā LVU izveidoja statistikas un demogrāfijas katedru, bet 
1982. gadā – demogrāfisko pētījumu grupu,10 kas izvērsa pētījumus ekonomiskās, me-
dicīniskās, etniskās un vairākās citās demogrāfijas apakšnozarēs, kuras līdz tam vēl ne-
bija attīstītas. 80. gadu vidū speciālisti izstrādāja pirmo republikānisko demogrāfiskās 
attīstības komplekso ilgtermiņa programmu, kuru akceptēja republikas valdība. Sva-
rīga nozīme bija pieņemtajiem lēmumiem par pasākumiem iedzīvotāju dabiskā pie-
auguma stimulēšanā (1980. un 1987. gadā), kā arī migrācijas procesu regulēšanā 
(1989. gada februārī). 

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 90. gadu sākumā mainījās iedzīvotāju uzskaites 
kārtība un vairāku rādītāju aprēķināšanas metodoloģija, tika atslepenoti dati atklātai to 
lietošanai. Jau 1991. gadā tika pieņemts likums “Par iedzīvotāju reģistru”, ar kuru no-
teica iedzīvotāju reģistrācijas kārtību Latvijas Republikā. Iedzīvotāju pirmreizējo uz-
skaiti pamatos pabeidza 1993. gadā, apzinot faktisko pilsoņu skaitu. 1998. gada 27. au-
gustā Latvijas Republikas Saeima pieņēma jaunu likumu, nosakot reģistra galvenos 
uzdevumus. Saskaņā ar šo likumu reģistra izmantošanu un uzturēšanu vada un nodro-
šina Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Neatkarības periodā tautas skaitīšanas 
tika veiktas 2000. un 2011. gadā. Jāatzīmē, ka pastāv zināma neatbilstība starp CSP un 
Iedzīvotāju reģistra datiem par iedzīvotāju skaitu valstī un tās administratīvi teritoriā-
lajām vienībām, tāpēc demogrāfiskajos pētījumos biežāk izmanto plašāk publicētos 
CSP datus, kuri pamatā tiek izmantoti arī šajā rakstā.

Pēdējā tautas skaitīšana padomju varas gados tika veikta 1989. gada janvārī. Mili-
tārpersonu un citu speckontingentu uzskaiti toreiz veica īpašs personāls un statistisko 
datu sadalījums pa republikām un atsevišķām administratīvajām vienībām norisa cen-
tralizēti, tāpēc atsevišķos gadījumos var apšaubīt iegūto datu ticamību. Tomēr šie iegū-
tie materiāli visbiežāk ir pamatā ziņām par iedzīvotāju skaitu, izvietojumu un sastāvu 
politisko neatkarību atguvušajai Latvijai.

Latvijas Zinātnes padome (LZP) 1998. gadā demogrāfiju atzina par pilnīgi patstā-
vīgu zinātnes nozari, nošķirot to no ekonomikas nozares. Tomēr sakarā ar valsts finan-
sējuma samazināšanu zinātnei demogrāfiskie pētījumi valstī kopumā pakāpeniski ap-
sīka. Nozīmīgākie pētījumi tika veikti Latvijas Universitātes (LU) Demogrāfijas centrā, 
Statistikas un demogrāfijas katedrā, kā arī LZA Ekonomikas institūtā, galvenokārt īste-
nojot LZP finansētos projektus, arī atsevišķus starptautiskos projektus. Laika posmā 
no 1995. gada līdz 2001. gadam tika izpildīta LZP zinātniskā programma “Latvijas 
iedzī votāji un tautas veselība”, bet sadarbībā ar ANO Iedzīvotāju fondu un Eiropas 
Ekonomikas komisiju īstenoti projekti “Dzimstības un ģimenes apsekojumus Eiropas 

  9 Latvijas enciklopēdija. 2. sēj. Rīga: Valērija Belokoņa izdevniecība, 2003, 188. lpp.
10 Demogrāfisko pētījumu nodaļa kopš 1988. gada, no 1994. gada līdz 2013. gadam – LU Demogrāfijas centrs.
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valstīs” un “Iedzīvotāju novecošanās dinamika”, publicējot vairākas monogrāfijas (t.sk. 
ANO izdevumos).11

21. gs. svarīgākie izpildītie LZP projekti ir: “Demogrāfisko struktūru izmaiņas Lat-
vijā 20. un 21. gs. mijā un to radītās sekas” (2003), “Indivīdu aktīva mūža ilguma paga-
rināšana” (2005), “Iedzīvotāju novecošanās diferenciācija un aktīva mūža ilguma pa-
garināšana” (2005), “Latvijas demogrāfiskās attīstības prognozes” (2006), “Sociāli 
demogrāfisko norišu paredzamās pārmaiņas Latvijā pēc pievienošanās ES” (2008), 
“Demogrāfiskā attīstība Latvijas reģionos” (2008), “Iedzīvotāju novecošanās sociāli de-
mogrāfisko likumsakarību izpēte, novecošanās sociālās sekas un to kompensācijas me-
hānismi” (2009), “Depopulācija Latvijā: attīstība, cēloņi, sekas” (2010), “Latviešu un 
etnisko minoritāšu demogrāfiskā attīstība” (2013). 2014. gadā lielākā daļa vadošo spe-
ciālistu uzsāka īstenot valsts pētījumu programmas projektu “Sabiedrības atjaunošana, 
samazinot depopulācijas riskus, veicinot tautas ataudzi un saiknes ar diasporu”.

Relatīvi maz ir bijis demogrāfiskajā politikā orientētu pētījumu, kas lielā mērā sais-
tīts ar valdības institūciju nespēju realizēt ilgtspējīgas un visaptverošas programmas 
demogrāfiskās attīstības informācijas vākšanas, analīzes, izplatīšanas un izmantošanas 
jomā, t.sk. demogrāfisko prognožu izstrādāšanai un labvēlīgāko scenāriju īstenošanai 
atbilstoši nacionālajām prioritātēm.

Tikai pēdējos gados demogrāfijas atziņas biežāk sāk izmantot Ekonomikas un 
Labklājības ministrijas, Pārresoru koordinācijas centra u.c. valdības institūciju speciā-
listi, t.sk. “Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam” un “Nacionālā attīstības 
plāna 2014.–2020. gadam” izstrādē un indikatoru koriģēšanā.

No 1997. gada līdz 2013. gadam LZA Ekonomikas institūts izdeva “Apcerējumus 
par Latvijas iedzīvotājiem” (pavisam 15 laidienus), bet Valsts prezidenta Stratēģiskās 
analīzes komisija ar plašu speciālistu līdzdalību laikā no 2004. gada līdz 2008. gadam 
sagatavoja vairākus rakstu krājumus (arī angļu valodā) par iedzīvotāju attīstības dažā-
diem aspektiem. Žurnāla “Humanities and Social Sciences. Latvia” četri speciālizde-
vumi bija veltīti demogrāfiskajiem jautājumiem (1993, 2002, 2004, 2008). Jāatzīmē 
Latvijas Valsts arhīva 2004. gadā sagatavotais dokumentu krājums “Migranti Latvijā. 
1944–1989”.12 Mūsu gadsimtā vairākas nozīmīgas publikācijas sagatavotas vēsturiskajā 
demogrāfijā (Gunita Zariņa), sociālajā antropoloģijā (Aivita Putniņa), iedzīvotāju ģeo-
grāfijā (Zaiga Krišjāne) u.c. demogrāfijas robežzinātnēs. 

Vairāki pētnieki (Līga Āboliņa, Elīna Apsīte-Beriņa, Zane Cunska, Ligita Ezera, 
Ivars Indāns, Aija Lulle, Ilmārs Mežs, Ilze Mileiko, Iveta Pavlina, Klāvs Sedlenieks) iz-
strādāja doktora disertācijas par specifiskiem demogrāfijas virzieniem etniskās, izglītī-
bas, politiskās un sociālās demogrāfijas apakšnozarēs vai iedzīvotāju ģeogrāfijā. Atse-
višķus darbus par Latvijas iedzīvotāju attīstību sagatavoja ārvalstu speciālisti Juris 
Dreifelds, Ādams Nēmets, Jānis Priedkalns, Jēkabs Ziedars u.c. Pieci zinātnieki šai 

11 Sk. nozīmīgākās no tām: Zvidriņš P. et al. Fertility and Family Surveys in Countries of the ECE Region: 
Standard Country Report: Latvia. New York; Geneva: United Nations, 1998; Socio-Economic Status and Living 
Arrangements of Older Persons in Latvia. New York; Geneva: United Nations, 2003.; Ģimene un dzimstība 
Latvijā: (1995. g. aptaujas galvenie rezultāti). Red. P. Zvidriņš. Rīga: LU Demogrāfijas centrs, 1996, 106 lpp.

12 Migranti Latvijā. 1944–1989: dokumenti. Sast. J. Riekstiņš. Rīga: Latvijas Valsts arhīvs, 2004.
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jomā kļuvuši par Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļiem (P. Eglīte, Z. Krišjāne, J. Krū-
miņš, G. Zariņa, P. Zvidriņš). Ekonomiskās krīzes un recesijas gados beidza pastāvēt 
formālie demogrāfiskie (pētnieciskie) centri, kas ir visai neparasta parādība ES un visā 
Eiropā. 2014. gadā tika nodibināts LU Diasporas un migrācijas pētījumu centrs. Turp-
mākie pētījumi saistāmi galvenokārt ar LU demogrāfijas doktora studiju programmas 
darbību un augstskolu mācībspēku aktivitātēm iedzīvotāju attīstības izpētē.

Iedzīvotāju skaita dinamika

Viens no svarīgākajiem valsts iedzīvotājus raksturojošiem rādītājiem ir iedzīvotāju 
kopskaits un tā izmaiņas. Parasti šīs ziņas iegūst tautas skaitīšanās un to starplaikā 
siste mātiskās dabiskās un migratīvās iedzīvotāju kustības uzskaites rezultātā. Aplūko-
sim šīs izmaiņas Latvijā pirms un pēc neatkarības atjaunošanas.

Periods pirms valstiskās neatkarības atjaunošanas. Pirms Pirmā pasaules kara 
iedzīvotāju skaits Latvijas teritorijā auga ļoti strauji gan dabiskās kustības, gan arī mig-
rācijas dēļ. Laikposmā no 1863. gada līdz 1914. gada sākumam tas palielinājās no 
1,27 milj. līdz 2,5 milj. jeb gandrīz divas reizes. Īpaši straujš šis pieaugums bija gad-
simtu mijā, kas saistāms ar Krievijas īstenoto ekonomisko politiku un relatīvi augstāku 
labklājības (dzīvotspējas) līmeni.

Visai prāvi bija demogrāfiskie zaudējumi Pirmā pasaules kara un brīvības cīņu 
laikā, kā rezultātā 1920. gada jūnijā tautas skaitīšanas laikā valstī bija tikai 1 milj. 
596 tūkst. cilvēku jeb apmēram par 900 tūkst. cilvēku mazāk nekā pirms kara. Tas bija 
viens no lielākajiem zaudējumiem pasaulē, rēķinot relatīvos lielumus no sākotnējā 
iedzī votāju skaita. No Rīgas pirmskara iedzīvotāju skaita – apmēram 520 tūkst. cil-
vēku – 1920. gadā bija vairs atlikuši tikai 185 tūkstoši,13 jo prāva daļa tika arī evakuēta 
vai devās bēgļu gaitās. Laikposmā līdz 1925. gadam mazāk nekā puse no evakuētajiem 
atgriezās Latvijā, daļēji kompensējot kara gados zaudēto, tomēr vairums palika Pa-
domju Krievijā. Migrācijas radītais pieaugums laikā no 1920. gada līdz 1925. gadam 
deva 200 tūkst. jeb 80% no visa koppieauguma,14 tomēr turpmākajos gados iedzīvotāju 
skaits pieauga gausi, jo paaudžu nomaiņa norisa izteikti sašaurinātā mērā. Dzim stības 
līmenis gan bija nedaudz augstāks par mirstības līmeni, tomēr 1940. gadā, pirms pa-
domju okupācijas, iedzīvotāju skaits tā arī nesasniedza divus miljonus. Sakarā ar vā-
ciešu repatriāciju šī perioda beigās Latvijā bija gandrīz tikpat daudz cilvēku, cik pēdē-
jās pirmskara skaitīšanas laikā 1935. gadā – 1,95 miljoni, bet valsts pašreizējās robežās 
vēl mazāk – 1,91 miljons.

Padomju okupācijas periodā detalizētāki dati par iedzīvotāju skaitu ir, sākot ar 
1959. gadu, bet līdz pirmajai pēckara tautas skaitīšanai publiskotie statistiskie dati jā-
vērtē piesardzīgi. Jāņem vērā arī apstāklis, ka 1944. gada augustā Krievijai (Pleskavas 
apgabalam) tika pievienots Abrenes novads ar 45 tūkst. cilvēku. Kaut gan pēckara 

13 Ceturtā tautas skaitīšana Latvijā 1935. gadā. Rīga, 1939, 18.–19. lpp.
14 Mežgailis B., Zvidriņš P. Padomju Latvijas iedzīvotāji. Rīga: Liesma, 1973, 53. lpp.
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 iedzīvotāju skaita dinamikas precizēšanas darbu vēl nevar uzskatīt par pabeigtu un 
līdzšinējie CSP publicētie dati nepareizi atspoguļo 40. gadu un 50. gadu stāvokli, nav 
noliedzams fakts: iedzīvotāju skaitam bija tendence strauji palielināties. Šajā periodā 
Latvijā ieceļotāju plūsmas bija tik lielas, ka pat 1949. gada 25. marta deportācijas izrai-
sītie zaudējumi (vairāk par 42 000 personu) iedzīvotāju kopskaita vispārējos rādītājos 
spilgti neparādās. 

Lielus zaudējumus Latvijai nesa tās inkorporācija Padomju Savienībā. Tikai 
1940. un 1941. gadā vien tika evakuēti, deportēti vai nošauti vairāk nekā 30 tūkst. Lat-
vijas iedzīvotāju (galvenokārt latvieši), no kuriem gandrīz puse attiecas uz 1941. gada 
14. jūnija deportāciju. Relatīvi lieli bija arī civiliedzīvotāju un militārpersonu zaudē-
jumi abās armijās Otrā pasaules kara laikā,15 taču īpaši lieli tie radās kara beigās, kad 
gandrīz 200 tūkstoši cilvēku bija spiesti doties bēgļu gaitās uz Rietumiem. Iedzīvotāju 
kopskaitu tūlīt pēc kara speciālisti (Grigorijs Lemperts, Jānis Rudzāts, Bruno Mežgailis, 
Pārsla Eglīte, Heinrihs Strods, Edvīns Vītoliņš u.c.) vērtē robežās no 1,3 līdz 1,6 miljo-
niem cilvēku.16 Pēc autora aplēsēm, iedzīvotāju skaits 1946. gada sākumā bija tuvu 
1  milj. 500 tūkstošiem cilvēku, no kuriem aptuveni 1 milj. 200  tūkstoši bija latvieši. 
Tāpat prāvi bija nacionālo partizānu zaudējumi (pirmās partizānu vienības veidojās 
1944.  gada rudenī, bet pēdējās beidza pastāvēt 1956. gada oktobrī). Kopumā cilvēk-
resursu zaudējumi Latvijā 40. gados vērtējami 350–450 tūkstošu apmērā,17 t.i., piektā 
daļa no iedzīvotājiem. Tas ir viens no augstākajiem karadarbībās iesaistīto valstu iedzī-
votāju zaudējuma īpatsvariem pasaulē. Iespējams, ka tikai Polijā un Baltkrievijā šis 
procents bija tāds pats vai pat nedaudz lielāks, bet citur (arī PSRS un Vācijā) – daudz 
mazāks.18

Pēc autora vērtējuma, pirmskara 1,91 milj. iedzīvotāju skaits  valsts pašreizējās ro-
bežās  tika sasniegts 50. gadu pirmajā pusē. Kā redzams 1. tabulā, visā padomju pe-
riodā (izņemot 40. gadus un vācu okupācijas laiku) iedzīvotāju skaita pieaugums bija 
augsts. 50. gadu vidū tika sasniegti 2 miljoni, bet 1978. gadā – 2,5 miljoni.19 Maksimā-
lais iedzīvotāju skaits ir fiksēts 90. gadu sākumā, kad tas sasniedza 2 milj. 673 tūkst. 
cilvēku. 

15 2011. gadā iznākušajā grāmatā par PSRS dzīvā spēka zaudējumiem pazīstamais krievu vēsturnieks 
Boriss Sokolovs min statistiskos datus arī par Latvijas zaudējumiem (kritušajiem) Otrajā pasaules karā – 
117  tūkstoši cilvēku, t.sk. 15 tūkstoši militārpersonu, kas cīnījās vācu pusē, un 16 tūkstoši padomju pusē. 
Mūsu prāt, pēdējais lielums gan ir samazināts. Sk.: Соколов Б. В. Кто воевал числом, а кто – умением: 
чудо вищная правда о потерях СССР во Второй Мировой. Москва: Яуза-пресс, 2011, c. 110.

16 Лемперт Г. Демографический анализ последствий немецкой оккупации 1941–1945 гг. по Латвийс-
кой ССР. Рига: Министерство здpавоохранения ЛатвССР, 1946, с. 88; Mežgailis B., Zvidriņš P. Padomju 
Latvijas iedzīvotāji. Rīga: Liesma, 1973, 154. lpp.

17 Zvidriņš P., Vanovska I. Latvieši: statistiski demogrāfisks portretējums. Rīga: Zinātne, 1992, 46. lpp.
18 Tūlīt pēc kara LVU darbinieks G. Lemperts veica plašu pētījumu – vācu okupācijas radīto demogrāfisko 

zaudējumu noteikšanu. Pēc viņa vērtējuma, Latvija zaudēja 431 tūkst. cilvēku. Atsevišķi autori (B. Mežgailis, 
H. Strods u.c.) uzrāda vēl lielākus zaudējumus, pat 600–720 tūkstošus.

19 Pēc padomju statistikas metodoloģijas klātesošo iedzīvotāju skaitu 2 milj. 500 tūkst. pārsniedza jau 1977. gada 
pir majā pusē, bet 1978. gada nogalē tikpat daudz bija pastāvīgi dzīvojošo. Latvijā regulāri klātesošo iedzī-
votāju bija nedaudz vairāk par pastāvīgo iedzīvotāju skaitu. Sk.: Zvidriņš P. Latvijas demogrāfiskā attīstība 
pēc neatkarības atgūšanas. Latvieši  un Latvija: akadēmiskie raksti. 3. sēj. Atb. red. T. Jundzis un G. Zemītis. 
Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013, 315. lpp. 
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1. tabula
Pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņas 1935.–1989. gadā

(valsts pašreizējās robežās)

Gads Tūkst. cilv. Izmaiņas salīdzinājumā 
ar iepriekšējo periodu % pret 1940. g.

1935. 12. II 1906 – 98
1940. 1. I 1951 46 100
1950. 1. I 1884 –67 97
1959. 15. I 2080 196 107
1970. 15. I 2352 272 121
1979. 17. I 2503 151 128
1989. 12. I 2667 164 137

Avots: Latvijas demogrāfijas gadagrāmata 2001. Rīga: CSP, 2001, 19. lpp. un autora aprēķins.

Kopš 1947. gada ik gadus atzīmēts gan dabiskais, gan arī migrācijas pieaugums. 
Pēc autora aprēķiniem, laikposmā no 1959. līdz 1990. gadam iedzīvotāju kopskaits pa-
lielinājās par gandrīz 600 tūkst. cilvēku, t.sk. dabiskais pieaugums veidoja 243 tūkst. 
jeb 41%, bet migrācijas dēļ iedzīvotāju skaits pieauga apmēram par 350 tūkst. cilvēku 
jeb 59% no koppieauguma.

Laikposmā no 1940. gada jūnija līdz pirmajai pēckara tautas skaitīšanai 1959. gadā 
latviešu skaits samazinājās apmēram par 200 tūkstošiem, t.i., no 1,50 milj. līdz 1,30 mil-
jo niem. Pēdējā padomju tautas skaitīšanā uzskaitīja 1 milj. 388 tūkst. latviešu jeb par 
90 tūkstošiem vairāk nekā 1959. gadā, tomēr latviešu īpatsvars bija nokrities no 62,0% 
līdz 52,0%. No padomju republikām vēl zemāks pamattautības īpatsvars 1989. gadā 
bija fiksēts vienīgi Kazahijā.

Saskaņā ar CSP datiem latviešu dabiskais pieaugums laikposmā no 1959. gada līdz 
1989. gadam veidoja mazāk par 20 tūkstošiem jeb nepilnus 8% no visa republikas pie-
auguma dabiskā ceļā. Laikā no 1973. gada līdz 1981. gadam mirušo skaits latviešu vidū 
pat pārsniedza dzimušo skaitu, un tāds stāvoklis konstatēts arī 1985. gadā. Apmēram 
70 tūkstošus no latviešu pieauguma laikā no 1959. gada līdz 1989. gadam veidoja mig-
ratīvais pieaugums un asimilācijas radītais pieaugums. LU demogrāfu pētījums, izman-
tojot pasu datus un etniskās pašapziņas raksturojumus, apstiprināja faktu, ka etniski 
jauktās ģimenēs otrajā paaudzē latvieši biežāk asimilēja cittautiešus nekā otrādi.20 Mig-
rācijas radītais pieaugums latviešiem bija neliels, un tas veidojās uz bijušo padomju re-
publiku rēķina, bet starpvalstu migrācijas bilance bija pat negatīva. Pēc aplēsēm laik-
posmā starp 1979. gada un 1989. gada tautas skaitīšanām latviešu skaits migrācijas re-
zultātā pieauga par 10–11 tūkstošiem, veidojot 10% no migrācijas kopējā pieauguma. 
Citās republikās dzīvojošo atgriešanās dzimtenē izteiktāka bija 1989. gadā un it īpaši 
pēc 1990. gada 4. maija Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pieņemšanas.

20 Zvidriņš P., Vanovska I. Latvieši: statistiski demogrāfisks portretējums. Rīga: Zinātne, 1992, 55. lpp.
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Periods pēc neatkarības atjaunošanas. 
Jau padomju perioda beigās iedzīvotāju 
skaita dinamikai bija skaidri izteikta ten-
dence uz iedzīvotāju skaita pieauguma sama-
zināšanos un tā stabilizēšanos. Pēc tam kad 
1989. gada 14. februārī tika pieņemts toreizē-
jās valdības un arodbiedrību padomes vēstu-
riskais lēmums “Par pasākumiem iedzīvotāju 
skaita nepamatota mehāniskā pieauguma 
pārtraukšanai un migrācijas procesu regulē-
šanu Latvijas PSR”, civiliedzīvotāju migrāci-
jas saldo pirmo reizi visā pēckara periodā 
kļuva negatīvs, kas turpinās arī mūsdienās. 
Emigrācijas pārsvars pār imigrāciju ir tipiska iezīme neatkarības periodā. Padomju pe-
rioda beigās iezīmējās depopulācijas tendence arī sakarā ar dzimstības samazināšanos. 
1990. gadā dzimušo skaits vēl par 9% pārsniedza mirušo skaitu, bet 1991. gadā pirmo 
reizi dzimušo (34 633) jau bija mazāk nekā mirušo (34 749), ievadot valsti izteiktā de-
populācijas situācijā. Tāpēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas de facto 
dienā 1991. gada 21. augustā valsts iedzīvotāju skaits (ap 2 650 000) bija par vairāk 
nekā 20 tūkstošiem cilvēku mazāks nekā 1990. gada sākumā. Šī zaudējuma lielākā daļa 
attiecās uz Rīgu.

Pēc CSP datiem, uz tautas skaitīšanas uzskaites (kritisko) momentu – 2011. gada 
1. martu iedzīvotāju skaits valstī saskaņā ar precizētiem datiem (ņemot vērā arī ilgsto-
šākā pagaidu prombūtnē esošos) bija 2 milj. 70 tūkstoši jeb par 307 tūkstošiem mazāk 
nekā iepriekšējās tautskaites (2000) laikā. Aizvadītajos 6 gados pēc 2011. gada tautas 
skaitīšanas iedzīvotāju skaits samazinājās vēl par vairāk nekā 100 tūkstošiem (sk. 1. att.).

2. tabula
Pastāvīgo iedzīvotāju skaita un pilsoņu dinamika

(tūkst. cilvēku, gada sākumā)

Gadi Iedzīvotāju kopskaits
To skaitā

pilsoņi pilsoņu īpatsvars (%)

1995 2501 1786** 71

2000* 2377 1772 74,5

2011* 2070 1728 83

2015 1986 1688 85

* Tautas skaitīšanas dati. 
** 1996. gadā.

Avots: Results of the 2000 population and housing census in Latvia. Riga: Central Statistical Bureau of Latvia, 
2002, p. 30; Latvijas statistikas gadagrāmata 2011. Rīga: CSP, 2011, 105. lpp.; CSP datubāze par 2014. gadu 
“Iedzī votāju skaits un tā izmaiņas” (tabulas ISG02 un ISG09).
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Neatkarības perioda pirmajā desmitgadē iedzīvotāju kopskaits jau bija sarucis 
gandrīz par 300 tūkstošiem. Šeit jāņem vērā, ka 90. gadu sākumā, bet visintensīvāk 
1992. gadā,21 no Latvijas izbrauca padomju (Krievijas) armijas militārpersonas un viņu 
ģimenes locekļi. Mūsu gadsimtā prevalē izceļotāji pēc Latvijas iekļaušanās ES darba-
spēka brīvās kustības sistēmā, bieži vien savu izbraukšanu vismaz uz vienu gadu nemaz 
nedeklarējot. Īpaši tas bija raksturīgi līdz 2012. gadam.

3. tabula
Iedzīvotāju skaita izmaiņas Baltijas jūras baseina valstīs, 

1990.–2015. gadā (tūkst. cilvēku)

Valstis 1990 2000 2015
2015. g. vairāk vai mazāk % pret

1990. g. 2000. g.

Krievija 147650 146890 146267 –0,9 –0,4

Vācija 79113 82163 81174 2,6 –1,2

Polija 38038 38263 38006 –0,1 –0,7

Zviedrija 8527 8861 9747 14,3 10,0

Dānija 5135 5330 5660 10,2 6,2

Somija 4974 5171 5472 10,0 5,8

Norvēģija 4233 4478 5166 22,0 15,4

Lietuva 3694 3512 2921 –20,9 –16,9

Latvija 2668 2382 1986 –25,6 –16,6

Igaunija 1571 1401 1313 –16,4 –6,3

Avots: Eurostat datubāze; Zvidriņš P., Bērziņš A. Demographic Development in the Baltic Sea Region. Political 
State of the Regional Report 2014. Copenhagen: Baltic Development Forum, 2014, p. 53.

No 10 Baltijas jūras baseina valstīm gadsimtu mijā Latvijā bija visstraujākais iedzī-
votāju skaita samazinājums, izteiktāk mūsu gadsimtā, kad tas vidēji gadā saruka par 
1,2%. Laikposmā pēc iestāšanās ES Latvijā bija viens no visaugstākajiem depopulācijas 
padziļināšanās tempiem pasaulē. Visai strauji iedzīvotāju skaits saruka arī kaimiņvalstī 
Lietuvā. Norvēģijā un Zviedrijā savukārt bija augstākais pieauguma temps Baltijas 
jūras baseina reģionā (sk. 3. tabulu).

2. attēlā uzrādītas ikgadējās pārmaiņas iedzīvotāju skaitā. No tā redzams, ka visos 
neatkarības perioda gados bijis negatīvs dabiskās kustības un starptautiskās migrācijas 
rezultāts. Pēdējos 8 gados migrācijas rezultātā iedzīvotāju skaita samazinājums bija lie-
lāks nekā dabiskie zaudējumi.

Deviņdesmito gadu vidū valstī bija gandrīz 1,8 milj. Latvijas pilsoņu jeb 71–72% 
no iedzīvotāju kopskaita. Saskaņā ar publicētajiem 2011. gada tautas skaitīšanas 

21 Pēc CSP datiem, tikai 1992. un 1993. gadā valsts iedzīvotāju skaits samazinājās par 102 tūkst. cilvēku.
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 datiem pilsoņu skaits atbilstoši samazinātajam iedzīvotāju skaitam ir jūtami mazāks – 
1 milj. 728 tūkstoši, bet īpatsvars lielāks – 83,5%. Nepilsoņu īpatsvars starpskaitīšanu 
periodā saruka no ¼ 2000. gadā līdz 14,2% 2011. gadā un mazāk par 12% 2017. gadā. 
Uzskaitīto nepilsoņu skaits kopš 90. gadu vidus samazinājies 3 reizes, tomēr tas vēl ir 
relatīvi liels (230 tūkst.), radot dažāda rakstura problēmas, tostarp iniciējot 2013. gada 
sākumā referendumu par valsts valodas statusa piešķiršanu krievu valodai. 

Visai liels ir ārzemēs dzimušo personu skaits (apmēram 260 tūkst.) un to īpat-
svars. Visvairāk ir Krievijā dzimušo (2000. gadā tādu bija 229 tūkst., 2016. gadā 
136  tūkst.), kā arī Baltkrievijā un Ukrainā dzimušo (attiecīgi 47 un 34 tūkst. 
2016. gadā). No ES valstīm visvairāk ārpus Latvijas bērni dzimuši Lietuvā (16 tūkst.), 
Igaunijā (3 tūkst.), Lielbritānijā (2,5 tūkst.) un Vācijā (2,1 tūkst.). Ārzemēs dzimušo 
īpatsvars Latvijā ir viens no lielākajiem Eiropā. Pēdējo 20 gadu laikā būtiski pieaudzis 
Latvijā dzīvojošo ārvalstnieku skaits: no 13 tūkst. 1996. gadā līdz 57 tūkst. 2016. gadā. 
Visstraujāk pieauga Krievijas pilsoņu skaits (1996. gadā 8,1  tūkst., 2016.  gadā 
42,3  tūkst. cilvēku). Latvijā pastāvīgi dzīvo gandrīz 3 tūkstoši Ukrainas pilsoņu un 
2 tūkstoši Baltkrievijas pilsoņu. Sakarā ar ES paplašināšanos, t.sk. Latvijas iestāšanos 
tajā 2004. gadā, būtiski pieaudzis ES valstu piederīgo pilsoņu skaits, tomēr absolūtos 
skaitļos tas arī tagad ir neliels, visvairāk to ir no Lietuvas, Vācijas un  Igau nijas.

2. att. Iedzīvotāju skaita ikgadējais samazinājums dabiskās kustības un starptautiskās migrācijas 
rezultātā 1991.–2015. gadā (%) 
Avots: Demography 2015. Riga: CSB, 2015, p. 21 un autora aprēķini.
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Iedzīvotāju izvietojums

Saskaņā ar 2008. gada 18. decembrī Saeimas pieņemto Administratīvo teritoriju 
un apdzīvoto vietu likumu Latvijā iepriekšējo 533 pašvaldību vietā izveidoja 118 paš-
valdības – 9 republikas pilsētas un 109 novadus, bet kopš 2011. gada 3. janvāra valstī ir 
110 novadi. Pētījumos visbiežāk izmanto datus par sešu statistisko reģionu teritorijām 
atbilstoši Eiropas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijai (NUTS 3. līmenim) vai 
kopš 2003. gada valdības apstiprinātajiem pieciem plānošanas reģioniem – Rīgas, Vid-
zemes, Kurzemes, Zemgales un Latgales. Tā kā Eiropas Parlamenta un ES Padomes 
2003. gadā pieņemtā regula par maksimāli pieļaujamo iedzīvotāju skaitu NUTS 
3.   līmenī pieļauj tikai 800 tūkstošus, tad statistisko reģionu sadalījumā no Rīgas re-
ģiona ir izdalīta Rīga un Pierīgas reģions. Plānošanas reģioni kā plānošanas sistēmas 
sastāvdaļa pastāv no gadsimta sākuma, bet to loma likumdošanas aktos nav stingri no-
teikta, un jau 2010. gada nogalē speciālistu un politiķu vidū tika apspriests jautājums 
par to likvidēšanu, sagatavojot normatīvo bāzi apriņķu izveidei.22 Tāpat arī no statis-
tiskā viedokļa tas, ka vienā reģionā dzīvo puse no valsts iedzīvotājiem, nav labākais va-
riants administratīvi teritoriālajam iedalījumam. 

Daudzi novadi neatbilst likumā noteiktajam kritērijam – minimums 4000 iedzīvo-
tāju — un tajos nav spēcīgu attīstības centru, kā rezultātā pašvaldībām tajos nav pietie-
kami nodokļu ieņēmumi, lai īstenotu efektīvu pārvaldi, t.sk. nodrošinātu iedzīvotājiem 
nepieciešamos publiskos pakalpojumus. 2015. gadā Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija izstrādāja jaunu Administratīvi teritoriālās reformas projektu, pa-
redzot izveidot mazāku pašvaldību skaitu: 49 novadi un 9 republikas pilsētas vai 
29 teri toriju izveide ap nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centriem, sākot ar 
2021. gadu.23 Par demogrāfisko attīstību visā neatkarīgās Latvijas posmā speciālu biļe-
tenu sagatavoja LU Demogrāfijas centrs,24 bet kopš 2004. gada pārskatu par plašāku 
jautājumu loku ik gadu sagatavo Valsts reģionālās attīstības aģentūra. Iegūtie dati lie-
cina, ka kopš 2000. gada iedzīvotāju skaits visvairāk ir samazinājies Latgalē (par 27%) 
un Vidzemē (par 22%), bet Pierīgas reģionā tas palielinājās par 3%. Tiesa, visā neatka-
rības periodā arī šajā reģionā iedzīvotāju skaits ir nedaudz samazinājies. Visās republi-
kas pilsētās atzīmēts iedzīvotāju skaita kritums, visvairāk Daugavpilī un Rēzeknē. Tikai 
valsts centrālās daļas novados atzīmēts iedzīvotāju skaita pieaugums, bet gandrīz 
100 novados noticis lielāks vai mazāks samazinājums (sk. 3. att.).

22 Reģionu attīstība Latvijā 2010. Rīga: Valsts reģionālās attīstības aģentūra, 2011, 8.–9. lpp.
23 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) iesniegusi Koalīcijas sadarbības padomei 

izvērtēšanai jaunu Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) koncepciju. VARAM 2015. gada 25. septembra 
preses relīze. Pieejams: http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/aktuali/?doc=20443 (skatīts 27.03.2016.).

24 Demogrāfiskā attīstība Latvijas reģionos. Atb. red. P. Zvidriņš. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009, 44. lpp.
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4. tabula
Iedzīvotāju skaita izmaiņas reģionos

(gada sākumā, tūkst.)

Reģioni 1990 2000 2011 2015 2015. g. %
pret 2000. g.

Reģiona iedz. 
īpatsv. % 
(2015. g.)

Rīgas 909 766 659 641 84 32,3

Pierīgas 379 358 371 368 103 18,5

Vidzemes 272 256 211 199 78 10,0

Kurzemes 366 322 270 255 79 12,8

Zemgales 320 293 255 242 83 12,2

Latgales 422 386 304 282 73 14,2

Avots: Demography 2015, p. 41; CSP datubāze par pastāvīgo iedzīvotāju skaitu (tabula ISG12) un autora aprē-
ķins.

Kopš 1990. gada Rīgas iedzīvotāju skaits sarucis no 909 tūkst. līdz apmēram 
640 tūkst. 2015. gadā. Ja neatkarības atjaunošanas sākumposmā galvaspilsētas iedzīvo-
tāju īpatsvars nedaudz pārsniedza 34%, tad tagad tas samazinājies līdz 32%, liecinot, 
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ka galvaspilsētā depopulācijas dziļums ir lielāks nekā valstī kopumā.  Lielā mērā tas 
saistās ar to, ka daudzi rīdzinieki apmetās uz dzīvi Pierīgas novados. Otrajā lielākajā 
pilsētā – Daugavpilī 1990. gadā bija 127 tūkst. cilvēku, bet tagad – tikai 86 tūkstoši. 
Liepāja neatkarības gados relatīvi zaudēja vēl vairāk iedzīvotāju (trešdaļu), it īpaši 
90. gadu pirmajā pusē.

Sakarā ar depopulāciju sistemātiski sarūk iedzīvotāju blīvums visos Latvijas reģio-
nos, arī lielākajās pilsētās un vairumā novadu, izņemot Pierīgas reģionu 2014. un 
2015.  gadā. Tā 1990. gadā vidēji uz vienu kvadrātkilometru dzīvoja 41,3 cilvēki un 
2000. gadā 36,9, bet kopš 2014. gada – mazāk par 31 cilvēku. No ES valstīm vēl zemāks 
apdzīvojuma blīvums ir Somijā, Zviedrijā un Igaunijā.

Raksturīga mūsu valsts iedzīvotāju attīstības iezīme ir tāda, ka pēc neatkarības at-
jaunošanas iedzīvotāju skaits pilsētās samazinājās straujāk nekā laukos, kā rezultātā 
pilsētnieku īpatsvars kļuvis nedaudz mazāks nekā padomju perioda beigās vai 
2000. gadā. Tā ir visai reta parādība pasaulē, kur ir izteikts urbanizācijas process. Pa-
domju varas gados sakarā ar augsto imigrācijas intensitāti, ekonomikas forsētu indus-
trializāciju un lielā mērā arī tās militarizāciju pilsētu īpatsvars pieauga no 35% 
1940. gadā un 53% 1959. gadā līdz 71% 1989. gadā, bet pēdējos 15 gados šis rādītājs 
svārstījās 67,8–68% robežās.

Iedzīvotāju dzimumvecuma struktūra

No iedzīvotāju dzimuma un vecuma sastāva lielā mērā ir atkarīga visu demogrā-
fisko procesu norise, arī sociālo un ekonomisko procesu attīstība. Savukārt iedzīvotāju 
dzimumvecumsastāvu ietekmē iedzīvotāju dabiskās kustības un migrācijas procesu 
inten sitāte. Tāpēc demogrāfiskajā analīzē dzimumvecuma struktūrai, tās pārmaiņām 
ierāda svarīgu vietu.

Vislabvēlīgākais samērs starp Latvijas vīriešu un sieviešu skaitu bija 19. un 20. gs. 
mijā, kad vīriešu īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā bija 49%. Pirmā pasaules kara rezul-
tātā disproporcijas apmēri ievērojami palielinājās – vīriešu īpatsvars samazinājās 
līdz 45%. Neatkarības periodā pirms kara šī disproporcija pakāpeniski mazinājās. Ot-
rais pasaules karš un padomju okupācija vēl lielākā mērā nekā Pirmais pasaules karš 
un brīvības cīņas pasliktināja dzimumu skaitliskās attiecības. Vēl 1959. gadā sieviešu 
skaits par vairāk nekā 250 tūkstošiem pārsniedza vīriešu skaitu, bet vīriešu īpatsvars 
(43,9%) bija viens no viszemākajiem pasaulē. Padomju perioda beigās šis īpatsvars bija 
pieaudzis līdz 46,5%.

Pēc neatkarības atjaunošanas dzimumu disproporcija turpināja saglabāties, turklāt 
ar tendenci palielināties. 2000. gada tautas skaitīšanas laikā sieviešu absolūtais pārsvars 
sasniedza 187,5 tūkstošus un 2011. gadā – 178,2 tūkstošus, vīriešu īpatsvars attiecīgi 
bija 46,1% un 45,7%. Tikai pēdējos gados šis īpatsvars nebūtiski pieauga līdz 45,9% 
2015. gadā. Jāatzīmē, ka dzimumu skaitliskā disproporcija ir viena no vislielākajām Ei-
ropā un pasaulē. Tas saistīts ar iepriekšminētām kara sekām, vīriešu paaugstināto 
mirstību un dzimstības samazināšanos (pazeminātas dzimstības apstākļos sarūk zēnu 
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īpatsvars visu iedzīvotāju kopskaitā). Daļēji šīs disproporcijas pastiprināšanos sekmēja 
arī vīriešu paaugstinātā izceļošana, sevišķi gadsimtu mijā.

Īpaša nozīme ir vīriešu un sieviešu skaitliskām attiecībām vecumos, kad noris 
 ģimeņu veidošanās. Pašreiz katrā vecuma grupā līdz 35 gadiem ieskaitot vīriešu ir vai-
rāk nekā sieviešu. Reproduktīvajā vecumā no 15 līdz 49 gadiem abu dzimumu pār-
stāvju skaits ir līdzīgs. Teiktais liecina, ka pašreiz dzimumu disproporcija izteikta ir 
vienīgi vecāka gadagājuma iedzīvotājiem, jo īpaši pensionāru vidū. 2015. gadā 70 gadu 
vecumā un vairāk sieviešu skaits bija 2,3 reizes lielāks par vīriešu skaitu.

Analizējot vecumstruktūras pārmaiņas, viegli ieraudzīt Latvijas tautas turpmāku 
novecošanos. Noris bērnu skaita un īpatsvara samazināšanās un vecāka gadagājuma 
cilvēku attiecīgo rādītāju palielināšanās (5. tabula). Bērnu skaits (0–14 gadi) neatkarī-
bas gados saruka no 572 līdz 298 tūkstošiem jeb divas reizes. Laikposmā no 1989. gada 
līdz 2000. gadam iedzīvotāju vidējais vecums pieauga no 36 līdz 37,8 gadiem, bet mūsu 
gadsimtā – līdz 42,2 gadiem. Izteiktāka novecošanās vērojama sieviešu vidū (to vidējais 
vecums tagad par sešiem gadiem pārsniedz vīriešu vidējo lielumu), jo sievietēm dzī-
votspēja ir augstāka nekā vīriešiem. Novecošanās galvenais cēlonis ir dzimstības sama-
zināšanās un jaunāka darbspējas vecuma pārstāvju emigrācija. Raksturīgi, ka notiek 
arī darbaspēka novecošanās.

5. tabula
Iedzīvotāju vecumstruktūra 1989., 2000. un 2015. gadā

Vecuma 
grupas/gadi

Iedzīvotāju skaits (tūkst.) Īpatsvars (%)
1989 2000 2011 2015 1989 2000 2011 2015

Līdz 14 571 430 294 298 21,4 18,1 14,2 15,0
15–61 1692 1511 1326 1232 63,5 63,6 64,1 62,0
62 un vairāk 404 436 450 457 15,1 18,3 21,7 23,0

Avots: 1989. gada tautas skaitīšanas rezultāti (2. daļa). Rīga: Latvijas Valsts statistikas komiteja, 1991, 31. lpp.; 
Results of the 2000 population and housing census in Latvia, pp. 11, 61; Demography 2015, p. 21 un autora aprē-
ķins.

Pēc novecošanās rādītājiem Latvija ieņem vienu no augstākajām vietām Eiropā un 
pasaulē. Tā, piemēram, pēc gados veco (virs darbspējas vecuma) un bērnu skaita attie-
cības jeb tā sauktā novecošanās indeksa Latvija pasaules valstu rangu sarakstā 
2010. gadā ieņēma 6. vietu.25 Arī pēdējos gados stāvoklis ir līdzīgs. Demogrāfiskā no-
vecošanās ir objektīva un kopumā progresīva parādība, kura atspoguļo sabiedrības at-
tīstības likumsakarības, pārejot uz racionālu iedzīvotāju atražošanās režīmu ar relatīvi 
zemu dzimstību un mirstību. Taču pārāk strauja novecošanās, kā tas vērojams Latvijā 
(visizteiktāk Latgalē), rada draudus latviešu tautas pastāvēšanai, arī nopietnas sociāl-
ekonomiskās problēmas ar tālejošām nevēlamām sekām, it īpaši pensiju sistēmas pār-
slodzē. Labvēlīgāks stāvoklis ir Pierīgā un Zemgalē.

25 Zvidriņš P. Demographic development in the Baltic sea region. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A. daļa, 
Nr. 5/6, 2012, 57. lpp.
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Pēc jaunākajiem datiem konstruētā demogrāfiskā piramīda (sk. 4. att.) rāda, ka tu-
vākajā perspektīvā gaidāma demogrāfiskās slodzes palielināšanās ar veciem cilvēkiem. 
Savukārt stipri sašaurinātā piramīdas pamatne norāda, ka turpmāk aizvien mazāks 
bērnu skaits sasniegs darbspējas vecumu. Tomēr pēdējos gados dzimstības līmenis ne-
daudz palielinājās, aizkavējot novecošanās tempus un nedaudz palielinot bērnu daļu 
demogrāfiskajā slodzē.

Iedzīvotāju etniskais sastāvs un tā izmaiņas

Abās pēdējās tautas skaitīšanās neatkarības periodā, tāpat kā padomju laikā, anke-
tās bija ietverts jautājums par iedzīvotāju tautību. Latviešu un citu skaitliski lielāko 
tautību pārstāvju skaits laikposmā kopš 1989. gada sniegts 6. tabulā. No uzrādītiem 
datiem redzams, ka latviešu skaits 90. gados samazinājās par 17,1 tūkstoti, bet aplūko-
tajā laikposmā kopā par 164,1 tūkstoti jeb 11,4%. Tātad pēc neatkarības atjaunošanas 
ik gadus latviešu skaits vidēji valstī saruka par 6,3 tūkstošiem. Turklāt jāņem vērā, ka 
apmēram 120 000 latviešu tautas skaitīšanā norādīja, ka mājās pārsvarā lieto kādu citu, 
nevis latviešu valodu (visbiežāk krievu valodu). No tā izriet, ka faktiskais latviešu skaits 
ir vēl mazāks. Latviešu valodas paveidu – latgaliešu valodu ikdienā lietoja 164,5 tūk-
stoši cilvēku, visvairāk Latgalē (98 tūkst.)
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Samazinājās arī visu skaitliski lielāko minoritāšu pārstāvju skaits. Krievu skaits 
būtiski samazinājās 90. gadu sākumā sakarā ar PSRS karaspēka apakšvienību izvešanu, 
taču prāvs to samazinājums atzīmēts arī visos turpmākajos gados gan dabiskā ceļā, gan 
emigrācijas dēļ. Vēl straujāk saruka baltkrievu un ukraiņu skaits, arī tāpēc, ka šīm 
mino ritātēm ir relatīvi zems etniskās pašapziņas līmenis. Gadsimtu mijā čigānu skai-
tam bija tendence palielināties sakarā ar relatīvi augsto dzimstības līmeni, bet pēc Lat-
vijas iestāšanās ES liela čigānu daļa izbrauca. 

6. tabula
Latviešu un skaitliski lielāko minoritāšu pārstāvju skaita dinamika  

1989.–2015. gadā (tūkst. cilv.)

Tautība 1989 2000 2015
2015. g. pret 1989. g.

tūkst. %

Latvieši 1387,8 1370,7 1223,7 –164,1 88,6

Krievi 905,5 703,2 512,4 –393,1 56,5

Baltkrievi 119,7 97,2 67,3 –52,4 56,2

Ukraiņi 92,1 63,6 44,7 –47,4 48,5

Poļi 60,4 59,5 42,5 –17,9 70,4

Lietuvieši 34,6 33,4 24,5 –10,1 70,8

Čigāni 7,0 8,2 5,4 –1,6 77,1

Ebreji 22,9 10,4 5,2 –17,7 22,7

Vācieši 3,8 3,5 3,0 –0,8 78,9

Igauņi 3,3 2,7 1,8 –1,5 54,5

Citas tautības un 
neizvēlēta tautība 29,5 25,9 55,7 +26,2 188

Avots: CSP datubāze; tabula “Pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs gada sākumā” (ISG07) un autora aprēķins.

Dramatiski samazinājās ebreju skaits. Šai minoritātei raksturīga zema dzimstība, 
ļoti augsts novecojums un pastāvīga negatīva starptautiska migrācijas bilance. Jāatzīmē 
Latvijas pamattautas – lībiešu skaita samazinājums no 177 cilvēkiem 2000. gadā līdz 
apmēram 160 cilvēkiem 2015. gadā.26

Neskatoties uz latviešu tautas skaitliskā apjoma samazināšanos, latviešu īpatsvars 
iedzīvotāju kopskaitā pieaug (52,0% 1989. gadā, 57,7% 2000. gadā, 60,5% 2011. gadā 
un 61,6% 2015. gadā). Tomēr tas tikai ir sasniedzis stāvokli, kāds bija izveidojies pagā-
jušā gadsimta 50. gadu beigās, un būtiski atpaliek no pirmskara līmeņa, kad trim no 
katriem četriem Latvijā dzīvojošiem cilvēkiem bija latviešu tautība. Pamattautības 
iedzī votāju daļa ir viena no viszemākajām visā Eiropā.

26 1935. gadā tika uzskaitīti 944 lībieši.
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Neatkarības gados latviešu īpatsvars ir 
pieaudzis visos valsts reģionos. Vislatviskā-
kais ir Vidzemes reģions (87% 2015. gadā). 
Relatīvi augsts latviešu īpatsvars ir arī Kur-
zemē (76%), Pierīgas reģionā (72%), Zem-
galē (71%), toties ļoti zems Latgalē (46%) 
un Rīgā (46%).27

Daudzās pilsētās, ieskaitot galvaspilsētu 
un otro lielāko pilsētu Daugavpili, kā arī 
Rēzekni, latvieši ir mazākumā. Rīgā aus-
trumslāvu īpatsvars veido gandrīz pusi no 
iedzīvotāju skaita, bet Daugavpilī – divas 
treš daļas, tomēr neatkarības gados šie rādī-
tāji sistemātiski sarūk. Novadu griezumā 
vis lielākais latviešu īpatsvars ir Lubānas no-
vadā (96%), bet vismazākais – Zilupes no-
vadā (25%).

Aprēķinot speciālu etniskā mozaiskuma 
indeksu,28 var secināt, ka Latvijas etniskā 
aina atkal kļūst viengabalaināka. 1939. gadā 
šis indekss bija 0,39 un visā padomju pe-
riodā sistemātiski pieauga, sasniedzot 0,61 
1989. gadā. Taču pēdējos 20 gados novēro-
jams pretējs process – un indekss nokrities 
līdz 0,54. Galvaspilsētā etniskā aina ir rai-
bāka, tāpēc indekss ir augstāks, lai gan tā 
lielums lēnām krītas.

Iedzīvotāju izglītības līmenis

Atjaunotās neatkarīgās Latvijas gados 
sasniegts liels progress iedzīvotāju izglītības 
jomā. Būtiski izglītības līmenis palielinājies 
mūsu gadsimtā. Jau laikposmā no 1989. gada 
līdz 2000. gadam iedzīvotāju skaits ar aug-
stāko izglītību bija pieaudzis par trim tūk-
stošiem, neskatoties uz visai lieliem valsts 
iedzīvotāju skaita zaudējumiem. Pēdējā 

27 Jāatzīmē, ka palielinās to personu skaits, kuri neuzrāda savu tautību, un pie citām tautībām piederošo skaits, 
veidojot attiecīgi 1,1%, 2,2% un 2,8% 2000., 2011. un 2015. gadā.

28 Tā aprēķina pamatā ir etnosu strukturālie rādītāji. Jo valstī (teritorijā, pilsētā) etniskais sastāvs ir vien-
gabalaināks, jo indekss mazāks (Zvidriņš P. Latvijas iedzīvotāju etniskā sastāva izmaiņas 90. gados. Rīga: 
Lat vijas Universitāte, 1998, 21. lpp.).

5. att. Iedzīvotāju etniskais sastāvs 1989.–2015. gadā (%) 
Avots: CSP datubāze, 1989. gada 12. janvāra, 2000. gada 31. marta 
tautas skaitīšanu dati.

2015

1989

2000

61,6% – latvieši

25,8% – krievi

3,4% – baltkrievi

2,2% – ukraiņi

2,1% – poļi

1,2% – lietuvieši

3,7% – citi

52% – latvieši

34% – krievi

4,5% – baltkrievi

3,5% – ukraiņi

2,3% – poļi

1,3% – lietuvieši

2,4% – citi

57,7% – latvieši

29,6% – krievi

4,1% – baltkrievi

2,7% – ukraiņi

2,5% – poļi

1,4% – lietuvieši

2% – citi



203

starpskaitīšanu periodā tādu cilvēku skaits gandrīz dubultojās, tagad pārsniedzot 
400 tūkstošus cilvēku. Kā redzams no 7. tabulas, personu ar augstāko izglītību īpatsvars 
palielinājies no 11,5% 1989.  gadā līdz 13,9% 2000. gadā un 23,0% 2011. gadā, bet ar 
profesionālo vidējo izglītību – no 19,1% padomju perioda beigās līdz 29,4% 2011. gadā, 
vienlaikus samazinoties personu ar zemākiem izglītības raksturojumiem īpatsvaram.

Par augsto izglītības līmeni Latvijā liecina starptautiskie salīdzinājumi. No publis-
kotajiem Eurostat datubāzes datiem izriet, ka Latvijas 20–24 gadus veco jauniešu ar iz-
glītību ne zemāku par vidējo īpatsvars (80% 2010. gadā) pārsniedza ES caurmēra 
 līmeni (79%). Vēl jaunāki dati par augstskolās un koledžās grādu vai kvalifikāciju iegu-
vušajiem liecina, ka to īpatsvars vecumā no 30 līdz 34 gadiem ir lielāks nekā vidēji ES. 
Jau tagad sasniegtas NAP mērķa vērtības. Tomēr kopš 2011. gada jūtami sarucis grādu 
vai kvalifikācijas ieguvēju skaits un agrāk izvirzītie mērķi nepildās. Lielā mērā šis rādī-
tājs atkarīgs no potenciālo studentu emigrācijas. Iedzīvotāju (t.sk. bērnu un pusaudžu) 
izglītības rādītāji sekmē relatīvi augstu vietu pasaules valstu ranga sarakstā pēc tautas 
attīstības indeksa (TAI).29 Nedz materiālās labklājības, nedz iedzīvotāju dzīvotspējas 
rādītāji mūsu valstij nav tik labvēlīgi minētā indeksa aprēķinos. Vidējais izglītībā pava-
dītais laiks Latvijā pieaudzis no 6,3 gadiem 1980. gadā un 7,6 gadiem 1990. gadā līdz 
11,5 gadiem 2014. gadā. Šis un otrs TAI aprēķinos izmantojamais indikators – pare-
dzamais izglītībā pavadītais gadu skaits (15,2  gadi) – atpaliek no pasaules augstāko 
sasniegumu līmeņa Austrālijā (20,2) un Jaunzēlandē (19,2), kā arī no augstākajiem ES 
indikatoriem Islandē (19,0) un Īrijā (18,6).

Izglītības rādītāji sievietēm ir augstāki nekā vīriešiem. Pēdējā tautas skaitīšanā 
konstatēts, ka starp zinātņu doktora grādu vai augstāko izglītību ieguvušajiem 64% bija 
sievietes, bet vīriešu īpatsvars ir ievērojami mazāks (36%). Sagaidāms, ka līdzīga saka-
rība būs arī tuvākajā nākotnē, jo pēdējos gados augstākajās mācību iestādēs studēja, tai 
skaitā doktorantūrā, ap 60% sieviešu.

7. tabula
Iedzīvotāju izglītības līmeņa izmaiņas 1959.–2011. gadā
(uz 1000 iedzīvotājiem vecumā no 15 un vairāk gadiem)

Gadi Augstākā Vidējā speciālā Vispārējā vidējā Pamatizglītība Sākumskolas

1959 27 78 81 277 324

1989 115 191 298 234 128

2000 139 203 310 265 59

2011 230 294 229 180 35

Avots: Results of the 2000 population and housing census in Latvia, p. 187; autora aprēķins pēc CSP datiem par 
2011. gada tautas skaitīšanas rezultātiem.

29 Laikposmā no 1990. gada līdz 2014. gadam Latvija gan atkritusi no 39. vietas (169 valstu vidū) uz 46. vietu 
(188 valstu vidū). Sk: Human Development Report 2015. New York: United Nations Development Program, 
2015, p. 272.

Pēteris Zvidriņš    LATVIJAS IEDZĪVOTĀJI



204 LATVIJA UN LATVIEŠI     I sējums 

Tai pašā laikā izglītības jomā var konstatēt arī virkni negatīvu tendenču. Jau 
90. gadu sākumā strauji palielinājās bērnu skaits, kuri neapmeklēja skolas. Liels bija 
jauniešu īpatsvars vecumā no 18 līdz 24 gadiem tikai ar pamatizglītību, kuri pārtrau-
kuši mācības (15% 2004. gadā un 8,5% 2014. gadā). Relatīvi vāji attīstīta vēl ir mūžiz-
glītība. Pēc pieaugušo izglītības rādītājiem Latvija manāmi atpaliek no ekonomiski at-
tīstītajām valstīm. Pēdējos gados sakārtotāks  kļuvis profesionālo skolu tīkls. Kopš 
2010. gada ir pieaudzis profesionālās izglītības īpatsvars vidusskolās, tomēr tas vēl ir 
relatīvi zems (39% 2014. gadā). Profesionālās izglītības pievilcība vēl neatbilst NAP 
izvirzītajam mērķim. Samazinās visu līmeņu mācību iestāžu apmeklētāju īpatsvars 
15–24 gadu vecumā un it īpaši studentu īpatsvars augstākajā izglītības pakāpē 
19–23 gadu vecumā. 

Visos izglītības līmeņos 2010./2011. mācību gadā izglītojās 66,9% no visiem jau-
niešiem 15–24 gadu vecumā, bet 2013./2014. mācību gadā tie bija  65,2% (jaunieši 
61,9%, jaunietes 68,6%).30 Kopš 2006./2007. mācību gada augstskolās un koledžās pa-
kāpeniski pieaug studentu īpatsvars, kuri mācās par valsts un pašvaldību līdzekļiem, 
tomēr 2014./2015. mācību gadā par personīgajiem līdzekļiem mācījās 60%.

Iedzīvotāju nodarbinātība

Būtiska nozīme iedzīvotāju attīstības raksturojumos ir dažādo to grupu nodarbi-
nātībai, ekonomiskās aktivitātes struktūrai un līmenim. No darbaspēka izlases veida 
apsekojumiem un Nodarbinātības valsts aģentūras datiem izriet, ka 2013. gadā starp 
iedzīvotājiem 15–74 gadu vecumā 51,5% bija darba ņēmēji, bet otro lielāko grupu vei-
doja pensionāri, trešo  – skolēni un studenti, attiecīgi 15,4% un 8,5%. Ceturto vietu 
augstākminētajā vecumgrupā ieņem darba meklētāji (7,8%). Pēdējās grupas īpatsvars 
liecina par bezdarba problēmas pastāvēšanu, brīvu darbavietu trūkumu. Īpaši augsts 
Latvijā ir jauniešu bezdarba līmenis, kas ir viens no viņu emigrācijas cēloņiem. Jāuz-
sver augstākais bezdarba līmenis Latgalē (17% 2014. gadā) un daudzās mazpilsētās un 
laukos citviet. Pašnodarbināto un neapmaksāto ģimenes uzņēmumos nodarbināto 
īpatsvars bija 4,3%, mājsaimnieču – 3,8%, invalīdu un ilgstoši darbnespējīgo personu – 
3,2%, darba devēju – 2,4%, bērna kopšanas atvaļinājumā esošo – 0,6%.31

Saskaņā ar CSP datiem laikposmā no 2000. gada līdz ekonomiskās krīzes gadiem 
straujāk palielinājās tirdzniecībā un būvniecībā nodarbināto skaits un īpatsvars, savu-
kārt rūpniecībā, lauksaimniecībā un sabiedrisko pakalpojumu sektorā norisa pretējs 
process. Ekonomiskās krīzes laikā visbūtiskākais nodarbināto skaita samazinājums bija 
vērojams uz iekšējo pieprasījumu vērstās nozarēs, īpaši tirdzniecībā, viesnīcu un resto-
rānu saimnieciskās darbības jomā, kā arī apstrādes rūpniecībā un būvniecībā. 
2014. gadā no reāli nodarbinātajiem 885 tūkstošiem vislielākais nodarbināto skaits bija 
tirdzniecībā, automobiļu un motociklu remontā (132 tūkst.), veidojot gandrīz 15% no 
visiem strādājošiem. Apstrādes un ieguves rūpniecībā strādājošo īpatsvars ir 13%, 

30 Jaunieši Latvijā. Rīga: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2014, 20. lpp.
31 Statistical Yearbook of Latvia 2014. Riga: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2015, p. 181. 
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 izglītībā – 10%, transportā un uzglabāšanā – 10%. Pēdējos gados nedaudz pieaudzis 
būvniecībā strādājošo īpatsvars (8,3%). Lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zvejnie-
cībā strādājošo īpatsvars nokritis līdz 7,5%. Gandrīz 60 tūkstoši (6,6%) strādā valsts 
pārvaldē, aizsardzībā un obligātajā sociālajā apdrošināšanā, vairāk nekā 50 tūkstoši 
(5,9%) – veselības un sociālajā aprūpē. Pārējo starptautiskajā klasifikācijā ietverto no-
zaru (jomu) īpatsvars ir mazāks par 5%. 2014. gadā aizpildīto darbavietu skaits gal-
venokārt bija pakalpojumu sfērā. Visstraujākais pieaugums bija informācijas un komu-
nikāciju jomā, kā arī veselības aprūpē.32

Analizējot nodarbinātības līmeni mūsu gadsimtā, var novērot tā pakāpenisku pa-
lielināšanos līdz 2008. gadam ieskaitot un pazemināšanos ekonomiskās krīzes ietekmē 
2009.–2010. gadā. Atsākoties ekonomiskajām aktivitātēm, nodarbinātības līmenis atkal 
pieaug. Situācija darba tirgū lēnām uzlabojās 2011.–2015. gadā, taču Latvijas nacionā-
lajā Lisabonas programmā izvirzītais mērķis netika sasniegts. Latvijas jaunais mērķis 
ES 2020 stratēģijas īstenošanas kontekstā ir 20–64 gadus veco iedzīvotāju vidū sasniegt 
nodarbinātības līmeni 73% apmērā, kas būtu augstāks par pašreizējo (71%). 

2011. gada tautas skaitīšanas rezultāti un darbaspēka apsekojumi rāda, ka 51–52% 
no visiem nodarbinātajiem ir sievietes, tomēr ekonomiskās aktivitātes līmenis visās 
vecumgrupās vīriešiem ir manāmi augstāks. Pavadītais laiks izglītības iegūšanai sievie-
tēm parasti ir ilgāks, tāpat kā darbs bērnu un ģimenes aprūpē. Visaugstākā ekonomiskā 
aktivitāte (nodarbinātības līmenis) vīriešiem ir 25–39 gadu vecumā, bet sievietēm ne-
daudz lielākā vecumā. Savukārt visvairāk darba meklētāju ir vecumā līdz 24 gadiem. 
Sagaidāms, ka līdz ar darba vietu pieaugumu nākamajos gados bezdarbs turpinās sa-
mazināties, turklāt izteiktāk jauniešu vidū.

Jāatzīmē, ka darbaspēka produktivitātei Latvijā ir pieaugošs raksturs. Gadsimtu 
mijā pievienotā vērtība, kuru radīja strādājošais gada laikā, par 60% atpalika no ES 
 vidējā, bet šobrīd šī atpalicība ir tikai par trešdaļu. Tiesa, šeit gan jāņem vērā, ka tagad 
ES veido arī citas ekonomiski vājāk attīstītas valstis (Rumānija, Bulgārija, Horvātija 
u.c.), kuras iestājās ES 2004. gadā vai vēlāk. Taču arī IKP pēc pirktspējas līmeņa apstip-
rina iepriekš teikto, it īpaši, ja ņem vērā straujo iedzīvotāju skaita un nodarbināto 
skaita sarukumu. Atpalicība no Igaunijas, Lietuvas, Polijas u.c. gan liecina par neiz-
mantotām attīstības iespējām un arī pieļautām kļūdām sociālajā un ekonomiskajā po-
litikā un tautsaimniecības pārveidošanā.

Laulātība un ģimene

Gan noslēgto laulību skaits, gan arī to noslēgšanas biežums (laulātības līmenis) 
visai būtiski samazinājās tūlīt pēc PSRS sabrukuma. 1990. gadā Latvijā noslēdza 
24  tūkstošus laulību, bet 1995. gadā tikai 11 tūkstošus. Arī turpmākajos gados lau-
lību  skaitam bija tendence samazināties, lai gan daudz lēnāk. Gadsimtu mijā ik ga-
dus  valstī reģistrēja mazāk par 10 tūkstošiem laulību (2000. gadā tikai 9211). Tikai 

32 Report on the Economic Development of Latvia. Riga: Ministry of Economics Republic of Latvia, June 2015, 
p. 81.
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2001. gadā pirmo reizi atzīmēts ļoti neliels reģistrēto laulību pieaugums. Kaut arī citās 
bijušajās sociālisma valstīs tika novērots agrāk nepieredzēti straujš laulātības intensi-
tātes samazinājums, pēc noslēgto laulību relatīvā skaita krituma Latvija ieņēma va-
došo vietu pasaulē. Straujāk norisa pirmo laulību noslēgšanas biežuma samazinājums, 
jo izteiktāk – jaunākā vecumā. Tas bija cēlonis arī dzimstības līmeņa krasam samazi-
nājumam. 21. gs. sākumā laulātības rādītājiem bija tendence pieaugt, sasniedzot mak-
simumu 2007. gadā, kad noslēdza 15 486 laulības. Krīzes gados tie no jauna būtiski 
nokritās (9290 laulības 2011. gadā), taču pēdējos gados reģistrēto laulību skaits ma-
nāmi pieauga (13 617 laulības 2015. gadā). Izteiktāk tas redzams no relatīviem rādītā-
jiem, jo iedzīvotāju skaits, t.sk. sieviešu skaits reproduktīvajā vecumā, nepārtraukti 
samazinājās.

Pakāpeniski saruka agrīno laulību īpatsvars, līgavas un līgavaiņi kļuva aizvien ve-
cāki. Laulībā stājušos vīriešu vidējais vecums 1990. gadā bija 28,4 gadi, 2000. gadā 
31,5 gadi un 2014. gadā 35,4 gadi, bet sievietēm attiecīgi 26,4, 29,0 un 32,9 gadi. 

Par kardinālām pārmaiņām laulātības procesos spilgti liecina summārā laulātības 
koeficienta33 dinamika. 20. gs. 70. un 80. gados šis koeficients sievietēm pirmajā laulībā 
nereti pārsniedza 0,90, bet mūsu gadsimtā svārstījās no 0,40 līdz 0,70. Vēl 80. gadu 
beigās tas bija viens no augstākajiem Eiropā, bet 21. gadsimta sākumā – viens no ze-
mākajiem kontinentā un pasaulē. Tikai 2014.–2015. gadā tas sasniedza 0,70, norādot, 
ka apmēram 70% sieviešu reproduktīvajā vecumā reģistrē laulību.

Pētot partnerattiecības, laulātības un ģimenes formēšanās un attīstības likumsaka-
rības, jāņem vērā, ka statistiskie dati parasti atspoguļo stāvokli tikai par laulībām, kuras 
noslēgtas atbilstoši attiecīgā perioda noteikumiem. Nereģistrētās partnerattiecības mūs-
dienās pietiekami plaši izplatītas arī Latvijā. Pēc konsensuālo laulību izplatības mūsu 
valsts Eiropas valstu vidū ieņem vidēju stāvokli. Līdz ar šo partnerattiecību izplatību 
sistemātiski palielinājās nereģistrētā laulībā dzimušo bērnu īpatsvars (17% 1990. gadā 
un 45% 2012. gadā, taču pēdējos gados tas samazinājās līdz 41,5% 2015. gadā).

Raksturīga padomju perioda iezīme bija bieža laulību un ģimeņu iziršana. Pēc lau-
lību šķiršanas rādītājiem Latvija ilgu laiku pārspēja ne vien citas padomju republikas, 
bet arī visas Eiropas valstis. Šķiršanās gadījumu biežums samazinājās tikai 80. gados, 
kad tika īstenoti atsevišķi pasākumi laulību noturības paaugstināšanā. Pēc valstiskās 
neatkarības atjaunošanas šķirto un noslēgto laulību skaita attiecība ir visai augsta. 
90. gados vidēji uz 1000 noslēgtajām laulībām reģistrēja pat 640 šķirtās laulības jeb par 
163 gadījumiem vairāk nekā 80. gados. Arī 21. gadsimta pirmajā desmitgadē šķirto un 
noslēgto laulību attiecība (536) nedaudz pārsniedza 80. gadu rādītāju, 2010.–
2013. gadā attiecība palielinājās līdz pat 642, bet tad samazinājās 2015. gadā līdz 378. 
Teiktais liecina, ka laulību stabilitātes problēma joprojām ir visai aktuāla arī mūsdie-
nās. Summārais šķirto laulību koeficients 2013.–2014. gadā bija rekordaugstā līmenī – 
0,59. Tas nozīmē, ka pie pašreizējās laulību nenoturības tiek šķirti 59% noslēgto lau-
lību. Laulību šķiršanas pieaugumu veicināja grozījumi Notariāta likumā 2011. gadā, 
kas noteica, ka laulību var šķirt ne tikai tiesā, bet arī pie notāra, ja abi laulātie piekrīt 
šķirt laulību un starp laulātajiem nepastāv mantiska rakstura domstarpības, kā arī ir 

33 Vidējais laulību skaits sievietēm (vai vīriešiem) viņu dzīves laikā.
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atrisināta bērnu aizgādība. 2011. gadā tautas skaitīšanas rezultāti apstiprināja, ka šķirto 
personu skaits valstī ir ļoti liels (gandrīz 250 tūkst. jeb 15% no pieaugušo iedzīvotāju 
skaita) un tam bija tendence pieaugt, taču pēdējos gados tas samazinājās.

Vidējais šķirtās laulības ilgums 1990. gadā, tāpat kā 80. gados, bija 9 gadi, bet pē-
dējos 10 gados tas svārstās no 13,4 līdz 14,4 gadiem. Šķirtajās ģimenēs bērnu skaits ir 
mazs, un 40–50% no tām vispār nav nepilngadīgu kopīgo bērnu (2015. gadā šķirtajās 
ģimenēs vidēji bija 0,7 kopīgo nepilngadīgo bērnu). Pēc valstiskās neatkarības atjauno-
šanas visai maz pētīti laulību nestabilitātes cēloņi. 

Tikai dažos apsekojumos netieši skarti atsevišķi laulību šķiršanās aspekti, visvairāk 
1995. gadā īstenotā starptautiskā projekta “Ģimene un dzimstība” ietvaros. 2005. gadā 
laulību šķiršanas un laulību noturības faktorus pētīja Bērnu un ģimenes lietu minis-
trija sadarbībā ar Latvijas Ģime nes terapeitu biedrību.

Padomju perioda beigās veiktās 1989. gada tautas skaitīšanas laikā Latvijā bija 
732 tūkst. ģimeņu, kurās dzīvoja 2,28 milj. cilvēku. Vēl 132 tūkst. ģimenes locekļu dzī-
voja atsevišķi no ģimenes (4,9%), bet 251 tūkstotis jeb 9,4% bija vieninieki, kuriem ne-
bija ģimenes locekļu. Līdz 2000. gadam ģimeņu skaits saruka līdz 624 tūkst., bet 
2011. gadā – līdz 588 tūkstošiem. Aptuvenais ģimeņu skaits 2015. gadā ir 550 tūkstoši. 
Samazinājās arī ģimeņu vidējais apmērs (no 3,12 1989. gadā līdz 2,74 2011. gadā). Jāat-
zīmē, ka ģimenes jēdziens un minēto skaitīšanu metodoloģija mainījās un sniegtais 
datu salīdzinājums ir nosacīts.

Pētījumi liecina, ka neatkarības gados noticis ģimeņu nuklearizācijas process ar 
 izteiktu vienas – divu paaudžu ģimenes locekļu prevalēšanu un ģimeņu ar vairāku 
paaudžu locekļu samazināšanos. 2000. gada tautas skaitīšanas materiālu izstrādē iz-
mantoja 5 ģimeņu tipus, iegūstot sekojošu ģimeņu struktūru: laulātie ar bērniem 
46,2%, vientuļās mātes ar bērniem 29,1%, laulātie bez bērniem 18,1%, tēvi ar bērniem 
3,4%, nereģistrētā laulībā dzīvojošie pāri ar bērniem 3,1%. Pēdējā tautas skaitīšanā 
 ģimeņu tipi papildināti ar nereģistrētā kopdzīvē dzīvojošiem pāriem bez bērniem 
(sk. 6. att.).

Divās trešdaļās Latvijas ģimeņu ir 2 vai 3 cilvēki. Iedzīvotāju īpatsvars, kas dzīvo 
ģimenēs (ieskaitot nepilnās ar vienu pieaugušo) ar diviem vai vairākiem nepilngadī-
giem bērniem, svārstās ap 16%. Ģimenes at-
balsta politika pēdējos gados sekmēja nelielu 
šī īpatsvara pieaugumu.

CSP apkopotie 2011. gada tautas skaitī-
šanas dati liecina, ka valstī bija saskaitīts 
860  tūkst. privāto mājsaimniecību ar vidējo 
iemītnieku skaitu mājsaimniecībā 2,38. Vie-
nas personas mājsaimniecības veidoja 34% 
no visām mājsaimniecībām (2000. gadā – 
25%), un tajās dzīvoja gandrīz 300 tūkst. cil-
vēku. Tas nozīmē, ka vieninieku skaitam un 
īpatsvaram ir tendence palielināties un to 
īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā  ir viens no 
aug stākajiem ES valstu vidū. Divu personu 

21,2% – laulātie bez bērniem

32,3% – laulātie ar bērniem

7,8% – nereģistrētā laulībā
            dzīvojoši pāri ar bērniem

29,1% – vientuļās mātes ar bērniem

4,3% – vientuļie tēvi ar bērniem

5,3% – nereģistrētā laulībā
            dzīvojoši pāri bez bērniem

6. att. Ģimeņu sastāvs 2011. gadā (%)
Avots: CSP datubāze par 2011. gada tautas skaitīšanas 
rezultātiem.
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mājsaimniecībās (27% no to kopskaita) dzīvoja 465 tūkst., bet triju un vairāk personu 
mājsaimniecībās (39%) mitinājās 1,28 miljoni iedzīvotāju.

Demogrāfisko pētījumu un vairāku praktisko uzdevumu vajadzībām ir jāzina 
iedzī votāju sadalījums pēc to ģimenes stāvokļa jeb laulātības struktūras. 2011. gada 
tautas skaitīšanā, tāpat kā iepriekšējā skaitīšanā, ieguva datus par juridisko stāvokli, 
taču nereti svarīgi ir zināt faktisko stāvokli, jo jārēķinās ar atšķirīgu vīriešu un sieviešu 
ieskatu par partnerattiecībām. 

Atbilstoši Latvijas likumdošanai 2011. gadā izdalīja četras ģimenes stāvokļa kate-
gorijas: neprecējies, precējies, šķirts un atraitnis. 8. tabulā sniegti strukturālie sadalī-
jumi visiem vīriešiem un sievietēm 21. gadsimtā. 

8. tabula
Iedzīvotāju sadalījums pēc ģimenes stāvokļa (%)

Gadi Neprecējušies(-ās) Precējušies(-ās) Šķirtie(-ās) Atraitņi(-nes)
vīrieši

2000 46,7 46,0 5,8 1,5
2011 47,0 40,5 9,7 2,8
2015 47,7 39,5 9,9 2,9

sievietes
2000 37,8 43,0 9,0 10,2
2011 36,8 35,2 13,9 14,1
2015 36,9 34,3 14,7 14,1

Avots: Demography 2015, p. 32; Results of the 2000 population and housing census in Latvia, pp. 31, 75.

Sieviešu vidū tradicionāli ir zemāks precēto īpatsvars un būtiski augstāks atraitņu 
īpatsvars. Ja šos rādītājus aprēķina pieaugušajiem iedzīvotājiem, tad sakarības būs 
līdzī gas, bet kvantitatīvie raksturojumi manāmi atšķirsies, it īpaši neprecēto īpatsvara 
daļā. Tā neprecēto personu īpatsvars 15 gadu un vecāku iedzīvotāju kopskaitā 
2000. gadā bija tikai 29,1%, bet 2011. gadā 31,8%. Šķirteņu īpatsvars pieauga no 9,2% 
līdz 14%, atraitņu no 7,5% līdz 10,4%. Turpretī precējušos personu daļa samazinājās 
no 54,2% līdz 43,8%. Tādām izmaiņām pamatā bija noslēgto laulību nestabilitātes pie-
augums un faktiskajā kopdzīvē dzīvojošo personu pieaugums, kuri nebija partnerattie-
cības reģistrējuši dzimtsarakstu iestādē vai baznīcā. Raksturīgi, ka maksimālais precēto 
vīriešu īpatsvars (ap 70%) atzīmēts 55–79 gadu vecumgrupā, bet sievietēm tas ir ap-
mēram par 20 gadiem jaunākā vecumā un parasti svārstās robežās no 54% līdz 57%. 
Vīriešu zemākā dzīvotspēja un arī paraža sievietēm precēties ar gados nedaudz vecā-
kiem vīriešiem izraisa paaugstinātas sieviešu atraitnības raksturojumus. Saskaņā ar 
2015. gada datiem 27% no sievietēm 65–69 gadu vecumā jau bija atraitnes. Nākošajā 
piec gadu vecumgrupā šī daļa (37%) pat pārsniedz precēto sieviešu īpatsvaru. 
75–79 gadu grupā jau puse no sievietēm ir atraitnes, bet pēc 80 gadu sasniegšanas – 
pat divas trešdaļas. 
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Dzimstība

Iedzīvotāju atražošanās problemātikā centrālā vieta ir dzimstībai. Dzimstības līme-
nis liela mērā nosaka demogrāfiskās attīstības raksturu un dabiskā pieauguma līmeni. 
Jau pirmskara Latvijas Republikas beigu posmā izveidojās situācija, ka dzimstības 
līme nis nebija pietiekams paaudžu nomaiņai. 30. gadu vidū paaudžu nomaiņa tika no-
drošināta tikai 80–85% apmērā. Radās pat depopulācijas draudi, sevišķi Vidzemē un 
Kurzemē, kas tolaik nebija raksturīgi citām Eiropas valstīm.

Valsts sociālekonomisko attīstību un demogrāfisko pāreju uz racionālāku iedzīvo-
tāju atražošanos pārtrauca Latvijas inkorporācija PSRS, Otrais pasaules karš un tam 
sekojošā masu bēgšana no atkārtotas PSRS okupācijas, kā arī atsevišķas padomju akci-
jas, t.sk. 1949. gada deportācija. Ļoti zems dzimstības līmenis bija 60. gadu vidū, kad 
summārais dzimstības koeficients34 bija tikai 1,7, kas bija viens no zemākajiem pa-
saulē. Dzimušo bērnu skaits latviešiem 70. gados kļuva mazāks par mirušo latviešu 
skaitu, pirmo reizi iezīmējot tendenci uz pamattautības izmiršanu. 70. gadu beigās un 
80. gadu sākumā tika izstrādāti vairāki pasākumi dzimstības stimulēšanā, kas rezultē-
jās dzimstības pieaugumā, it īpaši 1986.–1987. gadā, kad summārais dzimstības koefi-
cients (2,21) pat nedaudz pārsniedza vienkāršai paaudžu nomaiņai nepieciešamo 
 līmeni (ap 2,15). Taču 80. gadu beigās sākās atmoda un cīņa par valstiskās neatkarības 
atgūšanu. Pieauga spriedze sabiedrībā, it īpaši etniski jauktajās ģimenēs, pastiprinājās 
migrācijas procesi, pasliktinājās daudzu ģimeņu materiālā labklājība, kā rezultātā 
 dzimušo skaits un dzimstības intensitāti raksturojošie rādītāji sāka samazināties 
(7.  att.).

Vēl būtiskāk dzimstības līmenis pazeminājās pēc neatkarības atjaunošanas. Dzi-
mušo skaits saruka no 38 tūkstošiem 1990. gadā (42 tūkst. 1987. gadā) līdz 18 tūksto-
šiem 1998. gadā jeb vairāk nekā divas reizes, bet summārais dzimstības koeficients sa-
sniedza rekordzemo atzīmi 1,1, kas ir tikai puse no nepieciešamā paaudžu nomaiņai. 
Tas bija zemākais lielums starp pasaules valstīm. 1999. gada beigās Labklājības minis-
trija izstrādāja koncepciju “Par atbalstu ģimenēm ar bērniem”, paredzot dažādus pasā-
kumus ģimeņu stāvokļa un dzimstības veicināšanai. Kopš 1999. gada absolūtie un in-
tensitātes rādītāji pieauga, sasniedzot augstākos lielumus 2007.–2008. gadā. Zināma 
pozitīva loma bija laikposmā no 1998. gada līdz 2004. gadam ieviestajiem valsts atbal-
sta pasākumiem ģimenēm, t.sk. nosakot minimālos uzturlīdzekļu apmērus bērnam. 
Ekonomiskās krīzes izraisītais dzimstības kritums bija neparasti dziļš. 2009. un 
2010.  gadā dzimušo skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājās par 10%, bet 
2011. gadā vēl par 9,5%. Tādējādi trīs gados dzimušo skaits nokritās par 5472 bērniem 
jeb gandrīz par ceturto daļu. Tas saistīts ne tikai ar dzimstības vecumkoeficientu (in-
tensitātes) samazināšanos, bet arī ar reproduktīvā vecuma sieviešu emigrāciju. Dzim-
stība no jauna palielinājās 2012.–2015. gadā.

34 Summārais dzimstības koeficients – vidējais bērnu skaits, kas varētu piedzimt vienai sievietei dzīves laikā, ja 
dzimstība katrā vecumā saglabātos apskatāmā gada (perioda) līmenī.
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Dzimstība Latvijā kopš pagājušā gadsimta beigām bija viena no viszemākajām pa-
saulē. No ES valstīm vēl zemāks dzimstības vispārīgais koeficients 2010. un 2011. gadā 
bija tikai Vācijā, kur ir Kopienā augstākais iedzīvotāju novecojums. Taču arī summārais 
dzimstības koeficients, kurš novērš vecumstruktūras ietekmi, ik gadus ir starp viszemā-
kajiem ES valstu vidū.35 Lietuvā un it īpaši Igaunijā dzimstība bija nedaudz aug stāka, 
bet pēdējos trīs gados šīs atšķirības praktiski vairs nepastāv. Vidējais meiteņu skaits, kas 
piedzimst vienai Latvijas sievietei un nodzīvos līdz vidējam mātes vecumam (atražoša-
nās neto koeficients), 2010.–2011. gadā nokritās zem 0,65, un tikai pēdējos 4 gados tas 
bija robežās no 0,69 līdz 0,81, t.i. 19–31% zem vienkārša paaudžu nomaiņas līmeņa.

Visaugstākā dzimstība vērojama Pierīgā, bet viszemākā – Latgalē. Dzimstības 
līme nis latviešiem ir mazliet augstāks nekā krieviem. Visā padomju periodā un Latvi-
jas Republikas sākotnējā posmā laukos dzimstība bija būtiski augstāka nekā pilsētās, 
viszemākā tā bija Rīgā un citās lielākajās pilsētās, bet mūsu gadsimtā šīs atšķirības 
praktiski izzudušas.

Jaundzimušo bērnu māšu vecuma analīze rāda, ka padomju varas gados visvairāk 
dzimušo bija 20–24 gadu grupā. Šī sakarība atzīmēta arī 90. gados, taču, sākot ar 
2000.  gadu, visvairāk bērnu dzimst 26–29 gadus vecām sievietēm, turklāt kopš 
2011. gada 30–34 gadu vecām sievietēm dzimst vairāk bērnu nekā 20–24 gadu vecumā.  
Pēc CSP datiem, mātes vidējais vecums padomju periodā bija 26 gadi, bet 2015. gadā – 

35 2013. gadā CSP sakarā ar agrāk publiskoto datu pārrēķinu par 2001.–2011. gadu dzimstības relatīvos rādī-
tājus Latvijā  (t.sk. 7. attēlā uzrādītos lielumus) palielināja. Tā, piemēram, summārais dzimstības koeficients 
2011. gadā mainās no 1,10 uz 1,34. Atbilstoši ES Statistikas biroja metodoloģijai bērni, kuri dzimuši valsts 
pastāvīgajām iedzīvotājām ārpus Latvijas, tiek attiecināti uz Latvijā dzimušajiem.

7. att. Summārais dzimstības koeficients Latvijā 1988.–2015. gadā
Avots: CSP datubāze.
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30 gadi, t.sk. ar pirmdzimto 27,0 gados, ar otro bērnu – 30,7.  ES vidējie lielumi ir vēl 
augstāki. Tomēr tik augstu māšu novecojumu, it īpaši piedzimstot pirmajam bērnam, 
diez vai var uzskatīt par optimālu. Pirmo bērnu īpatsvars no 1992. gada līdz 
2009. gadam veidoja vairāk par 50% un tikai pēdējos gados pakāpeniski samazinājās 
līdz 43%. Turpretim otro un trešo bērnu īpatsvaram ir tendence uz pieaugumu. 2013.–
2015. gadā otro un trešo bērnu īpatsvars bija augstākais visā neatkarības periodā un 
pārsniedza arī attiecīgos lielumus padomju perioda 80. gados, kad dzimstības intensi-
tāte bija visaugstākā. 

Dažādas aptaujas liecina, ka lielākā daļa laulāto savā ģimenē vēlētos audzināt divus 
vai trīs bērnus,36 tomēr reāli nevienā nosacītajā (hipotētiskajā) paaudzē šīs vēlmes nav 
īstenotas. Lielā mērā to nosaka pasīva valsts demogrāfiskā politika ģimeņu ar bērniem 
atbalsta jomā un migrācijas regulēšanā. Trešajā starptautiskajā Rīgas Ģimenes forumā 
“Dabīga ģimene kā vērtība un valsts prioritāte” (2011. gada 13. maijā) tika atzīmēts, ka 
“lēmumi, kas tiek pieņemti varas gaiteņos, nav vērsti uz ticības palielināšanu sociālajai 
sistēmai un ir ģimenei un bērniem nedraudzīgi”.37 

Jāatzīmē, ka jau 2003. gadā valstī tika izveidota Demogrāfisko un ģimenes lietu 
padome. Ministru kabineta noteikumi paredzēja, ka padomes priekšsēdētāja funkcijas 

36 2011. gadā vairāk nekā 2600 reproduktīvā vecuma respondentu aptaujā  apmēram puse izvēlējās divus bēr-
nus, bet 21% vīriešu un 23% sieviešu – trīs bērnus. Respondentes, kuras dzīvo kopā ar laulāto, vidēji vēlas 
lie lāku bērnu skaitu nekā nereģistrētās partnerattiecībās dzīvojošās. Neskatoties uz ekonomiskās krīzes 
sekām, priekšstati par  vēlamo bērnu skaitu ģimenē nav būtiski mainījušies kopš 2003. gada.

37 III starptautiskais forums “Dabīga ģimene kā vērtība un valsts prioritāte”.[Rezolūcija]. Pieejams: http://
asociacijagimene.lv/tresais-starptautiskais-forums-dabiga-gimene-ka-vertiba-un-valsts-prioritate/ (skatīts 
27.03.2016.).
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8. att. Iedzīvotāju atražošanās neto koeficients Latvijā 1980.–2015. gadā
Avots: CSP datubāze.

Pēteris Zvidriņš    LATVIJAS IEDZĪVOTĀJI



212 LATVIJA UN LATVIEŠI     I sējums 

veic bērnu un ģimenes lietu ministrs. Astoņus gadus vēlāk – 2011. gadā izveidoja De-
mogrāfisko lietu padomi Ministru prezidenta vadībā, taču 2016. gada sākumā ar jaunā 
premjera rīkojumu to pārveidoja par Demogrāfisko lietu centru, faktiski pazeminot 
pārvaldības līmeni šai jomā (sk. nākošo sadaļu).

Iedzīvotāju dzīvotspēja, mirstība un dabiskais samazinājums

Būtiskāka mirstības līmeņa samazināšanās un nāves cēloņu transformācija Latvijā 
sākās 19. gs. pirmajā pusē, t.i., krietni agrāk nekā citās cariskās Krievijas daļās, izņemot 
Igauniju. 19. gs. beigās mūža ilgums jaundzimušajiem jau sasniedza 43 gadus jeb par 
10–11 gadiem vairāk nekā vidēji Krievijas Eiropas daļā. Šis rādītājs pieauga līdz 54 ga-
diem 1924.–1925. gadā un gandrīz  līdz 60 gadiem īsi pirms padomju okupācijas.

Uz 1959. gada tautas skaitīšanas datiem bāzētais aprēķins liecina, ka tolaik vidējais 
mūža ilgums jau bija sasniedzis 69 gadus, bet 60. gadu vidū – 71 gadu. Tad sekoja pe-
riods, kurā šis rādītājs stabilizējās vai pat samazinājās. Tikai 80. gados šī nelabvēlīgā 
tendence tika pārvarēta, tomēr tā arī nesasniedzot 60. gados panākto dzīvotspējas 
 līmeni un atpaliekot no ekonomiski attīstītākajām valstīm.

Pirmajos neatkarības gados mirušo skaits un citi mirstības indikatori vēl paaugsti-
nājās, sasniedzot maksimumu 90. gadu vidū (sk. 9. att.), bet turpmāk mirušo skaitam 
un mirstības relatīvajiem rādītājiem bija tendence samazināties. Tā rezultātā 21. gad-
simta sākumā vidējais mūža ilgums cieši pietuvojās līmenim, kāds jau bija sasniegts 
pirms četriem gadu desmitiem (71 gads). Tomēr līdz 2007. gadam panāktais progress 
bija minimāls, un tikai kopš 2008. gada publicētie mirstības rādītāji (absolūtais mirušo 
skaits, mirstības vispārējie un speciālie vecumkoeficienti) uzrāda kritumu.

45 000

40 000

35 000

31 328

dzimušo skaits

mirušo skaits

42 135

41 757

18 410
20 551

23 958

33 042

18 825

21 979

28 47830 000

25 000

20 000

15 000

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
15

9. att. Iedzīvotāju dabiskais pieaugums (samazinājums) 1986.–2015. gadā
Avots: CSP datubāze.
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Aprēķinātais vidējais mūža ilgums jaundzimušajiem zēniem palielinājās no 
65,3 gadiem 2007. gadā līdz 67,5 gadiem 2009. gadā, bet meitenēm no 76,2 līdz 77,6 ga-
diem. Šāds straujš dzīvotspējas uzlabojums ekonomiskās krīzes gados izraisa šaubas, 
ko var izskaidrot ar statistiskās uzskaites un aprēķinu nepilnībām. Kā redzams 9. ta-
bulā, 2015.  gadā vīriešu vidējais mūža ilgums (69,7 gadi) bija par 5,5 gadiem lielāks 
nekā 1990. gadā. Savukārt sievietēm sasniegtais rekordlielums (79,3 gadi) ir par 4,7 ga-
diem augstāks nekā pirms 25 gadiem. Viszemākie šie rādītāji bija 1994. un 1995. gadā, 
kad visai augsta bija ārējo (nedabisko) nāves cēloņu loma. Laikposmā no 1991. gada 
līdz gadsimtu mijai no traumām, nelaimes gadījumiem un tīša paškaitējuma gāja bojā 
gandrīz 50 tūkstoši cilvēku. Minēto cēloņu grupā mirstība Latvijā bija 3–4 reizes aug-
stāka nekā Eiropas attīstītākajās valstīs. Nedabiskās nāves gadījumu biežības būtiska 
sama zināšana, tāpat kā bērnu mirstības samazināšana, mūsu gadsimtā kļuva par pa-
matu  vidējā mūža ilguma jūtamam pieaugumam, it īpaši vīriešiem.

9. tabula
Paredzamais  vidējais mūža ilgums (gadi) Latvijā 1990.–2015. gadā

Gads Abi dzimumi
T.sk.

vīrieši sievietes
1990 69,5 64,2 74,6
1995 66,7 60,8 73,1
2000 70,2 64,6 75,8
2005 70,7 64,9 76,3
2010 73,1 67,9 77,9
2015 74,7 69,7 79,3

Avots: Demography 2016. Riga: CSB, p. 93.

Vēl arvien saglabājas atpalicība no ekonomiski attīstītāko valstu dzīvotspējas līme-
ņiem, tomēr novērojama izteikta tuvināšanās ES visu dalībvalstu vidējam sasniegtajam 
līmenim. Pašreizējā dzīvotspējas līmenī piektā daļa jaundzimušo nenodzīvos līdz 60 ga-
diem, jo pastāv relatīvi augsts priekšlaicīgās mirstības līmenis. Dati rāda, ka valstī ir re-
latīvi zems veselīgā dzīves perioda ilgums. Pēdējos gados vīriešiem vidēji paredzamie 
veselīgie mūža gadi svārstījās robežās no 52 līdz 53 gadiem, bet sievietēm ap 55 un ir 
starp viszemākajiem rādītājiem ES.38 Katrā ziņā Latvijas sabiedrības veselības stratēģijas 
mērķis līdz 2010. gadam panākt mūža ilguma palielināšanos valstī līdz 95% no ES 
 vidējā līmeņa netika sasniegts. 

Veselības aprūpes sistēma no valsts budžeta saņem tikai trīs procentus, kas ir 
krietni mazāk nekā lielākajā daļā ES valstu, tāpēc ievērojami ir pacientu līdzmaksājumi 
un nevienlīdzība veselības aprūpē. Relatīvi augsta ir veselībai kaitīgu ieradumu izpla-
tība, tai skaitā pārmērīga alkohola lietošana un regulāras smēķēšanas paradums, it 
īpaši pusaudžu un jauniešu vidū.

38 Demography Report 2010: older, more numerous and diverse Europeans: Commission staff working docu-
ment. Luxembourg: Eurostat, 2010, p. 36. Pieejams: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId= 6824& 
langId=en (skatīts 03.04.2016.); Key figures on Europe (2015). Luxembourg: Eurostat, 2015, p. 47. Pieejams: 
http://ec.europa.eu/eurostat/docume...8f0-b086-4410da85d6b6 (skatīts 03.04.2016.).
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Neatkarības perioda pirmajā desmitgadē vīriešu mirstība visos vecumos bija jū-
tami lielāka par sieviešu mirstību, kā rezultātā atšķirības vidējā mūža ilgumā svārstījās 
no 11 līdz 12 gadiem, kas būtiski pārsniedza starpību citās ekonomiski attīstītākajās 
valstīs. Pēdējos gados šīs atšķirības nedaudz sarukušas, taču joprojām izceļas starptau-
tiskajos salīdzinājumos. 

Uzrādītie statistiskie rādītāji liecina, ka saglabājas visai liela atšķirība starp vīriešu 
un sieviešu dzīvotspēju. 2015. gadā vidējais mūža ilgums sievietēm (79,3 gadi) gandrīz 
par 10 gadiem pārsniedza attiecīgo rādītāju vīriešiem. Tikai Lietuvā, Krievijā, Ukrainā 
un Baltkrievijā šī starpība ir līdzīga vai vēl lielāka. Jau padomju periodā tika konstatēta 
paaugstināta lauku iedzīvotāju mirstība, ko var izskaidrot ar zemāku medicīniskās ap-
rūpes un sanitārās izglītības līmeni. Jaunajos sociālekonomiskajos apstākļos šīs sakarī-
bas raksturs nav mainījies – mirstības līmenis laukos ir augstāks, bet vidējais mūža 
 ilgums par 1–2 gadiem mazāks nekā pilsētās.

Pirmās pēckara mirstības tabulas par 1958.–1959. gadu parādīja, ka latviešu mir-
stība bija zemāka nekā krieviem vai cittautiešiem kopā. Vēlākie pētījumi, to skaitā par 
neatkarības periodu, apstiprināja tādas sakarības pastāvēšanu, tomēr konstatētās atšķi-
rības nebija lielas. Tāpat pētījumi rāda iedzīvotāju izglītības līmeņa diferencējošu lomu 
to dzīvotspējā: jo augstāks izglītības līmenis, jo zemāka mirstība. Parādās arī likumsa-
karība, ka precētajiem raksturīga zemāka mirstība un garāks mūžs. 

Pēc līknēm 9. attēlā redzams, ka mirstība neatkarības periodā bijusi augstāka par 
dzimstību, kā rezultātā valstī vērojams izteikts iedzīvotāju dabiskais samazinājums, 
īpaši gadsimtu mijā. Vislielākais mirušo skaita pārsvars pār dzimušo skaitu atzīmēts 
1994. un 1995. gadā, kad tas katru gadu pārsniedza 17 tūkstošus. 2015. gadā dabiskais 
samazinājums bija 6,5 tūkstoši. Tikai 1991. un 1992. gadā dabiskais samazinājums bija 
vēl mazāks. Kā liecina Eurostat un Latvijas vadošo demogrāfu prognozes, arī turpmāk 
(vismaz nākamajos divos gadu desmitos) gaidāma negatīva bilance dzimušo un mirušo 
skaitā. Raksturīgi, ka iedzīvotāju dabiskais samazinājums sistemātiski noris visos re-
ģionos. Tikai Pierīgas reģionā, kurā kopš 2012. gada atzīmēts migrācijas radīts pieau-
gums, dzimušo un mirušo skaits 2014.–2015. gadā bija līdzīgs. Negatīva dabiskās kus-
tības bilance valstī kopš 2011. gada ir arī skaitliski lielākajiem desmit etnosiem. 
Neatkarības gados latviešiem dzimušo bērnu skaits nedaudz pārsniedza mirušo skaitu 
tikai 2014.–2015. gadā. Šajos apstākļos visai svarīgi izstrādāt un īstenot ilgtermiņa de-
mogrāfiskās atveseļošanas kompleksu programmu. 

1994. gadā Kairā ANO konferencē “Par iedzīvotājiem un attīstību” pieņemtajā rīcī-
bas programmā laikposmā līdz 2014. gadam visas valdības un parlamenti tika aicināti 
lielāku vērību veltīt demogrāfiskās situācijas izvērtējumiem un veicināt nepieciešamās 
pārmaiņas, ja konkrētajā valstī nav līdzsvara starp sociālajiem un ekonomiskajiem 
mērķiem un demogrāfiskajiem rādītājiem.39 Mūsuprāt, šī neatbilstība Latvijā visā neat-
karības periodā ir acīmredzama, bet praktiski visu valdību reakcija nebija atbilstoša de-
populācijas situācijai, kura izteikti iezīmējās kopš 90. gadu vidus. Tiesa, jau 1992. gada 
decembrī Latvijas Republikas Augstākā padome izveidoja Demogrāfisko lietu apakš-

39 Programme of Action Adopted at the International Conference on Population and Development, Cairo, 
5–13  September 1994. New York: United Nations, 1996, pp. 35, 112; Starptautiskās konferences “Par  iedzī-
votājiem un attīstību” Rīcības programmas kopsavilkums. Rīga: UNDP, Apgāds Jāņa sēta, 1998, 14., 25. lpp.
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komisiju, bet 1994. gada sākumā nodibināja Ministru kabineta Demogrāfisko komisiju, 
taču tās strādāja mazefektīvi, īpaši parlamenta apakškomisija. 2011. gadā valdībā un 
Saeimā no jauna izveidoja Demogrāfijas lietu padomi un apakškomisiju. Tas, neapšau-
bāmi, ir solis uz aktīvāku pieeju demogrāfiskajai problēmai, tomēr līdz šim pieņemtie 
lēmumi un rīcība nevieš optimismu par iedzīvotāju atražošanās situācijas jūtamiem 
uzlabojumiem tuvākajā nākotnē. Raksturīgi, ka īpašu paziņojumu par nelabvēlīgo de-
mogrāfisko situāciju sniedza Latvijas Zinātņu akadēmija 2012. gadā,40 aicinot valdību 
un sabiedrību mainīt vērtību orientāciju, veltot īpašu uzmanību paaudžu nomaiņas 
gaitai, ģimenes vērtībām un rūpējoties par reemigrācijai labvēlīgiem apstākļiem.

Iekšējā un starptautiskā ilgtermiņa migrācija

Migrāciju valsts ietvaros parasti dēvē par iekšējo, bet migrāciju pāri valsts robe-
žām – par ārējo (starptautisko) migrāciju, kas ietekmē valsts iedzīvotāju skaitu un sa-
stāvu. Ārējās migrācijas gadījumu skaits ir mazāks par iedzīvotāju pārcelšanos dzīvot 
citā apdzīvotā vietā valstī. Pētījumi rāda, ka padomju periodā raksturīga bija kā repub-
likas, tā arī starprepubliku migrācija PSRS sastāvā, turpretim visai zema bija starptau-
tiskā migrācija. Līdz 80. gadiem spilgti izteikta bija migrantu virzība no laukiem uz 
pilsētām (vairāk uz lielākajām pilsētām), kā rezultātā tur iedzīvotāju skaits par ¾ palie-
linājās migrācijas ceļā.

90. gadu sākumā notikušās politiskās un ekonomiskās pārmaiņas radikāli izmai-
nīja gan valsts iekšējās, gan arī ārējās migrācijas virzienus, apjomus un intensitāti. 
Migratīvā kustība valsts iekšienē samazinājās (daļēji arī tāpēc, ka iekšējās migrācijas 
statistikā vairs netiek uzskaitīta personas dzīvesvietas maiņa vienas republikas pilsētas 
vai novada robežās). Rīgu joprojām raksturo liels migrācijas apjoms, vairāk nekā puse 
dominējošo plūsmu ir saistītas ar galvaspilsētu, taču migrācijas intensitāte salīdzinā-
jumā ar citiem reģioniem ir pat zemāka.41 Augstāka intensitāte migrācijas reģiona ro-
bežās vērojama Latgalē un Kurzemē.42 Savukārt Pierīgā ir notikušas visbūtiskākās pār-
maiņas, iedzīvotāju skaits reģionā iekšējās migrācijas dēļ pieaug gan pilsētās, gan 
laukos, kur ieplūst investīcijas. Darba vietu pieejamība Rīgā veicina svārstveida migrā-
cijas plūsmas. Laikposmā no 1993. gada līdz 2002. gadam laukos kopumā, tostarp arī 
Latgalē, iezīmējās iedzīvotāju skaita pieaugums iekšējās migrācijas ietekmē. Tomēr 
kopš 2003. gada migrācijas procesos atkal sāk dominēt pilsētas. Migrācijas plūsmu 
analīze rāda, ka pastiprinās iedzīvotāju koncentrācija valsts centrālajā daļā, sevišķi 
Rīgas aglomerācijā, norādot uz nepieciešamību pastiprināt reģionālo politiku, sekmē-
jot ilgtspējīgu attīstību visos valsts reģionos.43

40 LZA paziņojums par demogrāfisko situāciju valstī. Zinātnes Vēstnesis, Nr. 4, 2012, 12. marts, 1. lpp.
41 Zvidriņš P. Paaudžu nomaiņa un migrācija Latvijā. Politikas gadagrāmata. Latvija 2007. Rīga:  Zinātne, 2008, 

67. lpp.
42 Bērziņš M. Iekšzemes migrācijas reģionālās dimensijas Latvijā. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, 

Nr. 3/4, 2011, 48. lpp.
43 Krišjāne Z., Bauls A. Migrācijas reģionālās iezīmes Latvijā. Demogrāfiskā situācija šodien un rīt. Rīga: Zi-

nātne, 2005, 147. lpp.
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Pēdējos gados noturīgas iedzīvotāju pārvietošanās plūsmas ir uz galvaspilsētu un 
Pierīgas reģionu, kā arī starp Rīgu un Pierīgu. Šīs desmitgades pirmās puses migrācijas 
plūsmas no laukiem uz pilsētām speciālisti un valdības institūcijas vērtē kā nedaudz 
par straujām, taču migrāciju uz Rīgas aglomerāciju visumā atbalstīja, priekšroku dodot 
neiejaukšanās politikai.

Ārējos migrācijas procesos emigrācija prevalēja pār imigrāciju. Kā redzams no 
10.  tabulas, visos piecgadu periodos emigrantu skaits būtiski pārsniedza imigrantu 
skaitu. Izteiktāk tas izpaudās tūlīt pēc neatkarības atjaunošanas, kā arī pēc iestāšanās 
ES. Kopš valstiskās neatkarības atjaunošanas no Latvijas izbrauca apmēram 600 tūk-
stoši cilvēku, bet ieceļoja vairāk par 160 tūkstošiem. Negatīvais saldo rezultāts gandrīz 
par 450 tūkstošiem jeb vidēji gadā vairāk par 17 tūkstošiem cilvēku norāda uz nelabvē-
līgo stāvokli, kāds izveidojās pēc neatkarības atjaunošanas.

10. tabula
Starptautiskās migrācijas reģistrētie apjomi 1991.–2015. gadā

Gadi
Imigrācija Emigrācija Migrācijas saldo

kopā vidēji gadā kopā vidēji gadā kopā vidēji gadā
1991–1995 30 842 6 168 168 230 33 646 –137 388 –27 478
1996–2000 17 079 3 416 62 844 12 569 –45 765 –9 153
2001–2005 27 616 5 523 93 833 18 767 –66 217 –13 244
2006–2010 28 149 5 630 137 386 27 477 –109 237 –21 847
2011–2015 51 680 10 336 117 171 23 434 –65 491 –13 098
1991–2015 155 366 6 215 579 464 23 179 –424 098 –16 964

Avots: Demography 2016, p. 108; CSP datubāze un autora aprēķini.

Reģistrētie emigranti veido tikai nelielu daļu no faktiski izceļojošo apjoma, ko 
spilgtāk izgaismoja 2011. gada tautas skaitīšanas rezultāti. Saskaņā ar autora aplēsēm 
starpskaitīšanu periodā (2000.–2011. gadā) faktiskais migrācijas negatīvais saldo bija 
6 reizes augstāks par reģistrēto.44 Visspilgtāk šīs atšķirības izpaudās ekonomiskās krīzes 
gados. Laikposmā no 2008. līdz 2011. gadam ieskaitot iedzīvotāju skaits migrācijas dēļ 
saruka par 113 tūkstošiem cilvēku jeb par 28 tūkstošiem gadā, visvairāk 2009. un 
2010.  gadā. Paradoksāli, ka 2009. gadā ANO organizētajā valdību aptaujā (monito-
ringā) mūsu ierēdņi izteica apmierinātību ar emigrācijas procesu gaitu un priekšroku 
deva neiejaukšanās politikai.45 Tiesa, 2011. un 2013. gadā emigrācijas līmeni valdības 
jau vērtēja kā pārāk augstu.46

Nepietiekami kvalitatīvas migrācijas uzskaites dēļ apgrūtināta ir analīze par mig-
rantu un sevišķi par emigrantu sastāvu, daļēji arī par ārējās migrācijas virzieniem. Ko-
pumā no 1991. gada līdz gadsimtu mijai Latvijas iedzīvotāju skaits migrācijas dēļ sa-
ruka nedaudz vairāk par 180 tūkstošiem cilvēku jeb par 7%. Visvairāk cilvēku izbrauca 

44 Zvidrins P., Indans I. Migration in Latvia: trends, effects and prospects. International migration of population 
in the post-soviet territory. Moscow: Lomonosov Moscow State University, 2011, pp. 152–165.

45 World Population Policies 2009. New York: United Nations, 2010, p. 288.
46 World Population Policies 2013. New York: United Nations, 2013, p. 332.
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uz Neatkarīgo Valstu Sadraudzības valstīm 90. gadu sākumā, īpaši uz Krieviju. Pakāpe-
niski saruka bijušo padomju republiku īpatsvars migrācijā, bet pieauga rietumu vir-
ziena loma, arī Ziemeļamerikas īpatsvars. 

Pēc iekļaušanās ES darba tirgū paaugstinājās ekonomiskās emigrācijas līmenis. 
Kopš 2005. gada no valsts izbrauca vairāk par 270 tūkstošiem cilvēku. Liela daļa emig-
rantu par izceļošanas valstīm izvēlējās Lielbritāniju, Īriju, Skandināvijas valstis un 
Krieviju.47 Jāatzīmē, ka gan reģistrēto, gan nereģistrēto emigrantu vidū dominē gados 
jauni cilvēki, visvairāk vecumā no 25 līdz 29 gadiem. Sieviešu īpatsvars izceļotāju vidū 
kļuvis lielāks nekā vīriešu. Starp aizbraucējiem relatīvi augsts ir studējošo īpatsvars. 
Pēc ekonometrista Mihaila Hazana datiem, kas balstās uz dažādām aptaujām un aprē-
ķiniem, 2009.–2010. gadā salīdzinājumā ar pirmskrīzes periodu emigrantu vidū pie-
auga nelatviešu īpatsvars, uz pašnodarbinātību vai savu biznesu orientēto cilvēku īpat-
svars un augsti izglītoto indivīdu proporcija.48 Pēdējos gados latviešu īpatsvars 
ieceļojošo vidū samazinājās no 49% 2011. gadā līdz 36% 2014.–2015. gadā, bet krievu 
īpatsvars palika 30–31% līmenī. Savukārt emigrējošo latviešu īpatsvars pieauga no 39% 
līdz 51%, attiecīgi samazinoties krievu īpatsvaram no 37% līdz 29%.

Tāpēc mērķtiecīgas migrācijas politikas īstenošanai jākļūst par valsts ilgtspējīgas 
attīstības prioritāti. Turklāt būtiski risināt ne tikai emigrācijas, bet arī imigrācijas jautā-
jumus. Līdz šim imigrācijas politika bija vērsta uz darba tirgus aizsardzību. Nākotnē 
lielāka nozīme būs viesstrādnieku piesaistīšanai Latvijas eksportspējīgākajām nozarēm 
un uzņēmumiem. Kopš 2015. gada par aktuālu jautājumu ir kļuvusi bēgļu uzņemšana 
no Sīrijas, Irākas u.c. valstīm, kurās ir pilsoņu kari.

Demogrāfiskās attīstības prognozes

Par svarīgu sastāvdaļu globālā un nacionālā līmenī, kā arī tautsaimniecības nozaru 
attīstības plānu un programmu izstrādē gandrīz katrā valstī kļuvusi demogrāfiskā 
prognozēšana. Demogrāfiskās prognozes pēc būtības veido sākotnējās informācijas 
daļu ekonomiskās un sociālās attīstības plānu izstrādēm. Praktiski ļoti grūti atrast 
kādu sociālās vai ekonomiskās dzīves jomu, kuras plānošanā neizmantotu demogrā-
fisko prognožu datus, īpaši ziņas par perspektīvo iedzīvotāju skaitu, to dzimumvecum-
sastāvu, ģimeņu struktūru, nodarbinātību, par dzimstības, mirstības un migrācijas 
prognozēm. Atsevišķās valstīs, tai skaitā Latvijā, politiķi, valdības institūcijas un sa-
biedrība uzmanību pievērš arī iedzīvotāju etniskā sastāva sagaidāmajām pārmaiņām.

Demogrāfiskie indikatori ir vieni no trim Nacionālā attīstības plāna 2014.–
2020. gadam (NAP 2020) stratēģiskajiem rādītājiem prioritātes “Cilvēka drošumspēja” 

47 Laikposmā no 2000. gada līdz 2009. gadam ieskaitot ik gadus prevalēja emigrācija uz Krieviju un tikai 
2010.  gadā pirmo reizi reģistrēto izceļotāju uz  Lielbritāniju bija jūtami vairāk. Šī sakarība saglabājās arī 
pēdējos gados. 2013. gadā 73% no emigrantiem izceļoja uz ES valstīm, visvairāk uz Lielbritāniju un Vāciju. 
Sk.: Latvia. Statistics in brief 2015. Riga: CSB of Latvia, 2015, p. 6. 

48 Hazans M. Changing face of Latvian emigration. 2000-2010. Human Development Report 2010/2011: Na-
tional identity, mobility and capability. Ed. by B. Zepa and E. Kļava. Riga: Advanced Social and Political Re-
search Institute of the University of Latvia, 2011, p. 82.
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rīcības virziena “Stabili pamati tautas ataudzei” ietvaros. Tomēr nedz Latvijas demo-
grāfi, nedz arī starptautisko institūciju speciālisti, piemēram ANO un Eurostat demo-
grāfi, neprognozē depopulācijas novēršanu Latvijā vidēja ilguma prognozēs. Turklāt 
visticamākajā scenārijā tuvākajos gados sagaidāms negatīvs dabiskais pieaugums un 
negatīvs migrācijas saldo. 21. gs. sākumā LU demogrāfi šī raksta autora vadībā sadar-
bībā ar CSP un Eurostat speciālistiem izstrādāja vairākus demogrāfisko prognožu vari-
antus. Saskaņā ar pamatvariantu, kurš paredzēja dzimstības līmeņa kāpumu un dzīvot-
spējas uzlabošanos, iedzīvotāju dabiskais pieaugums mūsu gadsimta pirmajā pusē 
netiks panākts.49 Tikai optimistiskajā variantā, kad īstenotos vienlaicīga dzimstības 
būtiska pieauguma un mirstības samazinājuma scenārijs, tiktu nodrošināts minimāls 
dabiskais pieaugums pēc 2037. gada. Dzimstības būtisks kāpums un mirstības intensi-
tātes samazinājums dod pamatu būt optimistiskākiem, ka dzimstības un mirstības līk-
nes varētu satuvināties agrāk, kas atspoguļojas Latvijas speciālistu izstrādāto prognožu 
jaunākajos variantos un arī valdību izstrādātajos dokumentos.50 Tomēr dažos no tiem 
sniegtas pārāk optimistiskas vēlamo indikatoru sasniegšanas iespējas, piemēram, Pār-
resoru koordinācijas centra sagatavotajos 2015. gada ziņojumos. Šeit jāatzīmē, ka jau-
nāko Eurostat prognožu galvenajā (visvairāk ticamajā) variantā dzimušo skaits līdz 
gadsimta vidum būs mazāks par mirušo skaitu. Arī Lietuvai un Igaunijai ES Statistikas 
birojs prognozē dabisko samazinājumu. 

Neskatoties uz emigrācijas apmēru samazināšanos laikā no 2013. gada līdz 
2015. gadam, tuvākajā un vidēji tālā perspektīvā sagaidāms emigrācijas pārsvars pār 
imigrāciju. Saskaņā ar Eurostat 2015. gada prognozēm tāds stāvoklis saglabāsies vēl 
divus gadu desmitus. Izteiktāk tas sagaidāms Lietuvā, bet Igaunijā – jūtami vājāk. Tikai 
ap 2035. gadu ieceļojošo un izceļojošo skaits varētu izlīdzināties vai pat tiktu nodroši-
nāts minimāls pozitīvs saldo, it īpaši, ja turpināsies Āfrikas un citu jaunattīstības valstu 
radītais demogrāfiskais (imigrantu) spiediens.

 No 11. tabulas redzams, ka dzimstības intensitāte, visticamāk, tuvākajās desmit-
gadēs nedaudz pieaugs, tāpat kā iedzīvotāju, īpaši vīriešu, dzīvotspēja. Vidējais pare-
dzamais mūža ilgums vīriešiem gadsimta vidū varētu sasniegt 79 gadus, bet sievietēm 
85–86 gadus, kas nedaudz pārsniegs šobrīd sasniegto vidējo līmeni ES. Pašreiz Latvijā 
vēl saglabājas augsta mirstība ārēju nāves cēloņu dēļ. Saskaņā ar Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam (LIAS 2030) tā līdz 2030. gadam jāsamazina divas 
reizes, veicinot jūtamu mūža ilguma pieaugumu, īpaši vīriešiem. Relatīvi lielas rezerves 
ir arī mirstības samazināšanā no asinsrites sistēmas slimībām.

Valstī turpināsies iedzīvotāju novecošanās. Veco iedzīvotāju īpatsvars vecumā 65 
un vairāk gadi līdz 2050. gadam pieaugs pusotras reizes, kamēr darbspējas vecuma 
iedzī votāju daļa regulāri samazināsies. Bērnu īpatsvars saglabāsies pašreizējā līmenī 
vai pat nedaudz pieaugs. Pēc dažādiem novecošanas rādītājiem Latvija ieņems vadošo 

49 Zvidriņš P. Latvijas iedzīvotāju skaita un vecuma sastāva prognozes. Demogrāfiskā attīstība Latvijā 21. gad-
simta sākumā. Rīga: Zinātne, 2006, 180. lpp.

50 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam, Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020. gadam un 
De klarācijas par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanas uzraudzības 
ziņojums. Rīga, Pārresoru koordinācijas centrs, 2015, 86., 106. u.c. lpp. Pieejams: http://www.pkc.gov.lv/
images/MP_zinojums/MPzin_07092015_Uzraudzibas_zinojums.pdf (skatīts 03.04.2016.).
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vietu Eiropā un arī pasaulē. Sevišķi strauji pieaugs ilggadnieku (80+) skaits un īpat-
svars (no 4,8% 2015. gadā līdz 10,5% 2050. gadā).

Pamatojoties uz demogrāfisko procesu analīzi un svarīgāko rādītāju prognozēm, 
var izdarīt paredzējumu, ka tuvākajos gados iedzīvotāju skaits turpinās samazināties. 
Turklāt šis samazinājuma temps būs viens no straujākajiem ES valstu vidū un pasaules 
mērogā. Tomēr Eurostat prognoze par iedzīvotāju skaita kritumu no 1,88 miljoniem 
2020. gadā līdz 1,63  miljoniem 2030. gadā un tālāku samazinājumu līdz 1,35 miljo-
niem 2080. gadā autoram šķiet nepamatoti pesimistiska. Ņemot vērā pēdējo gadu par-
lamenta un valdību izstrādātos dokumentus, tai skaitā LIAS 2030, un pēdējo valdību 
deklarācijas par iecerēto darbību īstenošanu, kas iekļauj konkrētu sasniedzamo rezul-
tātu vērtējumu attiecībā pret noteiktiem attīstības mērķiem, vidēja un ilgtermiņa pro-
gnožu scenāriji var būt nedaudz optimistiskāki, kā tas ir ANO Iedzīvotāju nodaļas jau-
nākajās – 2015. gadā veiktajās prognozēs.51 Iedzīvotāju skaita samazināšanās līdz 
1,59 miljoniem autoram arī šķiet drīzāk kā pesimistiskais variants, nevis visticamākais 
(galvenais) variants.

11. tabula
ANO un ES Statistikas biroja prognozes Latvijai laikposmam  

līdz 2050. gadam (galvenais variants)

Rādītāji 2015 2020 2030 2040 2050
Iedzīvotāju skaits, milj. 1,99 1,92 1,81 1,69 1,59
Iedz. skaits darbspējīgā (15–64 g.) 
vecumā, tūkst. 1295 1234 1120 1040 948

Vecu cilvēku (65+) īpatsvars, % 19,3 20,5 25,3 27,8 28,2
Vecuma mediāna,** gados 42,5 43,8 46,7 48,6 43,9
Dzimušo skaits, tūkst. 20,6* 17,8 13,1 14,8 14,8
Mirušo skaits, tūkst. 28,7* 27,0 24,2 22,3 21,1
Dabiskais samazinājums, tūkst. –8,1* –9,2 –11,1 –7,5 –6,3
Summārais dzimstības koeficients 1,52* 1,60 1,68 1,73 1,76
Zīdaiņu mirstība, ‰ (zēniem/
meitenēm) 10,8/4,1 8,8/6,9 5,9/4,7 3,9/3,2 2,6/2,1

Vid. mūža ilgums    vīr.
                                   siev.

69,7
79,3

71,1
80,3

73,8
82,2

76,4
83,9

78,7
85,5

Migrācijas saldo, tūkst. –11,5 –14,3 –9,9 0,9 0,7
Bezdarba līmenis 
20–64 g. vec., % 11,9* 12,2 10,1 7,3 7,3

* Faktiski 2013. g. 
** Puse no iedzotājiem ir jaunāki, otra puse – vecāki par attiecīgo lielumu.

Avots: Eurostat datu bāze EUROPOP2013; United Nations DESA, Population Division (2015). World Popula-
tion Prospects: The 2015 Revision, Vol.1: Comprehensive Tables, pp. 23, 248, 249.

51 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Pro  spects. 
The 2015 Revision. Key findings and advance tables. Pieejams: http://esa.un.org/unpd/wpp/publications/files/
key_findings_wpp_2015.pdf (skatīts 03.04.2016.).
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Pēdējos gados nav veiktas zinātniski pamatotas demogrāfiskās prognozes par lat-
viešu un etnisko minoritāšu perspektīvo attīstību. Tomēr jau esošo tendenču ekstra-
polēšana diezgan droši noved pie secinājuma, ka visu skaitliski lielāko etnosu apjomi 
samazināsies. Vismazākais samazinājuma temps ir latviešiem. Tādas ir arī nosacīti reā-
listiskās prognozes tuvākajiem gadiem. Savukārt latviešu īpatsvars, visticamāk, turpi-
nās lēnām pieaugt, bet krievu, baltkrievu, ukraiņu, poļu un citu lielāko etnosu pār-
stāvju īpatsvars samazināsies.

Prognozes liecina, ka turpinās pieaugt Rīgas plānošanas reģiona (Rīga un Pierīga) 
loma valsts sociālajā un ekonomiskajā attīstībā. Iedzīvotāju skaits tajā vēl ir nedaudz 
virs miljona, to īpatsvars valsts iedzīvotāju kopskaitā pārsniedzis 50%. Tuvākajos gados 
šim īpatsvaram būs tendence pieaugt, bet citviet tas saruks, it īpaši lauku apdzīvotajās 
vietās, mazpilsētās, pierobežā un daudzviet visā Latgalē, liecinot par pārējo reģionu 
daudz zemāku konkurētspēju iedzīvotāju piesaistīšanā. No teiktā arī izriet, ka vistica-
māk atsāksies izteiktāks urbanizācijas process un apdzīvojuma struktūrai valstī un re-
ģionālās attīstības optimizēšanas meklējumiem nepieciešama lielāka vērība. Ja turpi-
nāsies līdzšinējā reģionālās attīstības politika, NAP 2020 noteiktie rādītāji sociālās un 
ekonomiskās attīstības līdzsvarošanā netiks sasniegti.

Secinājumi un priekšlikumi

Atjaunotās Latvijas Republikas gados valstī notikušas būtiskas pārmaiņas gandrīz 
visos iedzīvotāju attīstības aspektos. Demogrāfisko procesu norises raksturīga iezīme 
ir iedzīvotāju, tostarp latviešu skaita sistemātiska samazināšanās. Tas noticis visos ne-
atkarības gados gan dabiskā ceļā, mirstībai pārsniedzot dzimstību, gan arī starptautis-
kās migrācijas dēļ. 90. gadu sākumā un mūsu gadsimtā prevalē emigrācijas radītie 
dzīvā spēka zaudējumi.

Valstiskās neatkarības gados zaudēta vairāk nekā ceturtdaļa no iedzīvotāju kop-
skaita. Tieši mūsu valstī iedzīvotāju skaita zaudējumi bijuši vieni no vislielākajiem pa-
saulē, it īpaši laikposmā pēc ES brīvā darbaspēka tirgus atvēršanas. Jau 2014. gada sā-
kumā iedzīvotāju skaits noslīdēja zem diviem miljoniem. Ekonomiskās krīzes apstākļos 
strauji palielinājās bezdarbs, kas izraisīja agrāk nepieredzētas emigrācijas plūsmas. Lie-
lākā daļa izceļotāju nedeklarēja emigrēšanu. Mūsu gadsimtā reģistrēto emigrantu bija 
būtiski mazāk nekā faktiski izceļojošo, ko spilgtāk izgaismoja 2011. gada tautas skai-
tīšana, tādējādi padarot šajā laika posmā neobjektīvus daudzus statistiskos aprēķinus.

Viens no depopulācijas cēloņiem ir lēnā ekonomiskā (labklājības) izaugsme. Iekš-
zemes kopprodukta apjoms neatkarības gados pieaudzis gausi, turklāt palielinājusies 
iedzīvotāju noslāņošanās pēc ienākumiem. Tā rezultātā Latvija ir starp nabadzīgāka-
jām valstīm ES, atpaliekot arī no kaimiņvalstīm Igaunijas un Lietuvas. Savukārt jūtami 
pieaudzis iedzīvotāju izglītības līmenis, attiecīgi arī viņu materiālās un nemateriālās 
vajadzības. Pasīvas demogrāfiskās politikas apstākļos jaunāko paaudžu iedzīvotāji rea-
ģēja ar vēlāku laulību noslēgšanu vai pat to neslēgšanu, dzīvojot nereģistrētās partner-
attiecībās, ar bērnu skaita krasu samazināšanu ģimenē. Trešdaļa no visām ģimenēm ir 
nepilnas ģimenes, un tajās augsts ir viena bērna īpatsvars. Valstī ir visai daudz vieni-
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nieku, kuriem nav ģimenes locekļu. Nelabvēlīgs stāvoklis izveidojās arī tautas veselības 
un cilvēku (izteiktāk vīriešu) dzīvotspējas ziņā. 

Pētījums parāda, ka tālu no optimālā stāvokļa ir pašreizējais iedzīvotāju un darba-
spēka izvietojums. Apmēram puse no valsts iedzīvotājiem mīt un strādā centrālajā daļā 
Rīgas aglomerācijā un galvaspilsētas tuvumā. Savukārt Latgale nonākusi situācijā, kad 
dzimstība ir viszemākā un depopulācijas tempi vislielākie.

Prognozes nepārprotami liecina, ka valsts iedzīvotāju skaits tuvākajos gados turpi-
nās samazināties, neskatoties uz dzimstības un dzīvotspējas jūtamu pieaugumu pēdē-
jos gados. Tomēr vidēji tālā perspektīvā depopulāciju varētu apturēt, neatliekami īste-
nojot kompleksu ilgtermiņa programmu. Tādas atveseļošanās programmas izstrādi 
paredzēja 2014.–2016.  gada deklarācija par Ministru kabineta iecerēto darbību, taču 
reāli īstenoti tikai atsevišķi pasākumi, izteiktāk ģimenes atbalsta jomā.

Ņemot vērā Latvijas iedzīvotāju skaita sistemātisku samazināšanos un demogrā-
fisko novecošanos, kā arī latviešu izmiršanas tempus, neatliekami jārisina valsts un 
latviešu tautas prioritārie demogrāfiskie uzdevumi. Svarīgāko uzdevumu vidū vispirms 
jāmin nepieciešamība panākt dzimstības pieaugumu, iedzīvotāju dzīvotspējas sistemā-
tisku pieaugumu (īpaši vīriešiem), emigrācijas tempu mazināšanos un kaut vai daļēju 
Latvijas izcelsmes darbaspēka atgriešanos. Aktuāls ir jautājums par ģimenes valsts po-
litikas aktivizēšanu, kā arī par imigrācijas politikas pasākumiem, kuri atbilst nacionā-
lajām interesēm.

Demogrāfisko procesu precīzākam atspoguļojumam nepieciešams uzlabot demo-
grāfiskās statistikas kvalitāti, it īpaši migrācijas statistiku. Šajā gadsimtā valsts institū-
ciju, pirmām kārtām Latvijas Republikas CSP publiskotie dati bieži vien neatspoguļoja 
faktisko stāvokli, maldinot sabiedrību par notiekošajiem demogrāfiskajiem procesiem 
un tādējādi kaitējot sociālo zinātņu prestižam un valsts pārvaldībai. Aplūkoto jautā-
jumu aktualitāte valsts un sabiedrības attīstībā ir tik nozīmīga, ka no jauna (tāpat kā 
pirms 30–35 gadiem) izvirzās nepieciešamība atjaunot demogrāfisko pētījumu centru 
vai arī plašāk finansēt valsts pasūtītos projektus (programmas). Latvija ir viena no ne-
daudzajām ES valstīm, kurās vairs nav speciālu demogrāfisko centru, vāja ir līdzdalība 
starptautisko pētījumu izpildē.
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LATVIEŠU VALODA 21. GADSIMTĀ

Latviešu valoda ir latviešu etniskās identitātes simbols un galvenais etnosa pastāvēšanas priekš
noteikums. Kā Latvijas Republikas valsts valoda tā veido instrumentālo pamatu integrācijai Latvi
jas sabiedrībā un ir viena no Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Latviešu valoda ir arī daļa no 
pasaules lingvistiskās daudzveidības, kas šodien saskaras ar globalizācijas izraisītajiem pārbaudī
jumiem. Kopš latviešu valodai ir nodrošināts valsts valodas statuss, tā var brīvi attīstīties un pildīt 
visas funkcijas, kas nepieciešamas tās runātājiem, vienlaikus saglabājot savu bagātīgo mantojumu. 
Kopš valstiskās neatkarības atjaunošanas latviešu valodas stāvoklis ir uzlabojies gan juridiskā, 
gan demogrāfiskā ziņā. 20. gadsimta laikā, neraugoties uz kariem un okupāciju, latviešu valoda 
tika izkopta un modernizēta, un arī tagad turpina attīstīties kā pilnvērtīga kultūrtautas oficiālā 
valoda. 20. gadsimta gaitā trīskārt nomainījās latviešu valodas galvenā kontaktvaloda – vispirms 
tā bija vācu, tad krievu un visbeidzot angļu valoda. Tas ir ietekmējis arī latviešu valodas attīstības  
procesus.  

Atslēgvārdi: latviešu valoda, oficiālā valoda, valsts valoda, valodas politika, valodas attīstība, multi
lingvisms.

Ievads

Latviešu valoda ir latviešu tautas simbols un galvenais etnosa pastāvēšanas priekš
noteikums. Kā Latvijas Republikas valsts valoda tā veido instrumentālo pamatu integ
rācijai Latvijas sabiedrībā. Latviešu valoda ir viena no Eiropas Savienības oficiālajām 
valodām un arī daļa no pasaules lingvistiskās daudzveidības, kas šodien saskaras ar 
globalizācijas izraisītajiem pārbaudījumiem.

Valodas politikas diskursā pastāv divi galvenie virzieni. Viens no tiem redz valodu 
tikai kā saziņas līdzekli, nereti noraida ar to saistītos ideoloģiskos aspektus un apšauba 
tādu jēdzienu kā “nacionāla valsts” un valsts valodu kā valsti vienojošu faktoru. Savu
kārt otrs virziens redz valodu kā nacionālās vai etniskās identitātes simbolu. Diskusijas 
par šo jautājumu ir bezgalīgas, jo būtībā tās skar grūto jautājumu – kas īsti ir identi
tāte? No kā sastāv identitāte, vai tā ir objektīva īstenība vai subjektīva sajūta? Vai iden
titāti (un tās sastāvdaļas) uzskatīt par vērtību, kas apzināti jākopj un jāsargā, un ja tā – 
tad kādā veidā to darīt? Būtiski ir uzsvērt, ka identitātes jautājumam nav tiešas saistības 
ar valodu hierarhiju vai juridisko statusu esošajā valodu konkurences situācijā. Valoda, 



223

tāpat kā identitāte, bieži vien tiek uztverta kā neapstrīdama un tomēr grūti definējama 
vērtība, kas dziļi iesakņojusies sociālajā apziņā. Šis priekšstats bieži saskan arī ar reālo 
situāciju, kuru var novērot gan lingvistiskajās attieksmēs, gan lingvistiskajā uzvedībā. 
Varētu sacīt, ka valodas jomā pastāv arī dažādi mīti un stereotipi. Tie ir saistīti ar attie
cīgās kopienas priekšstatiem par pasauli, kuriem ir liela nozīme tās kultūrā vai subkul
tūrā. Stereotipi, kā zināms, parasti rodas no nepietiekamas informācijas vai izpratnes 
par kādu jomu – tie ir vienkāršoti, bet vienlaikus pietiekami spēcīgi, lai veidotu skaidru 
identitāti. Ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību izplatītiem stereotipiem ir liela “tirgus 
vērtība”, un tādēļ tie gūst nozīmīgu atbalstu. Valodas jomā stāvoklis ir vēl sarežģītāks, 
jo, kā šķiet, nevienam nav tiesību kritizēt citus sabiedrības locekļus par viņu nepietie
kamo izpratni par šo neatņemamo esamības sastāvdaļu. 

Austrāliešu politologs Uldis Ozoliņš ir sacījis, ka “reti kurās pasaules valstīs valo
das politikai ir tik liela nozīme valsts dzīvē un politikā kā Baltijas valstīs”.1 Patiešām, 
Latviju, Lietuvu un Igauniju (kaut arī to valodas situācijās ir atšķirības) var saukt par 
izteikti valodcentrētām valstīm. Tāpat kā pārējās Baltijas valstīs, arī Latvijā gan valsts 
valodas politikā, gan sabiedriskajā viedoklī dominē uzskats, ka valoda ir tautas sirds 
un dvēsele. Tam ir savi iemesli – gan vēsturiski, gan ģeopolitiski, gan psiholoģiski –, un 
šos viedokļus nav iespējams apzināti mainīt īsā laikā pat tad, ja politikas veidotāji, 
zināt nieki, NVO aktīvisti vai vēl kāds to vēlētos. “Izpratne par vēsturi, lai novērtētu ta
gadējo valodas situāciju”, ir nepieciešama un pat obligāta, lai varētu taisnīgi izvērtēt 
valodas situāciju tajās valstīs, kas “atgriezušās pie tām pamatvērtībām, kas tām iepriekš 
bija liegtas”.2

Padomju okupācijas laikā Latvijā notika gan slēpta, gan atklāta rusifikācija. Lat
viešu valodas sociolingvistiskās funkcijas tika ierobežotas. Vēsturiskā pieredze un va
lodas jautājumu aktualitāte ikdienas dzīvē šodien iespaido arī attieksmi pret angļu va
lodu, kas Latvijas valodu tirgū ir jaunpienācēja. Multilingvisma uztvere un nostāja pret 
to Eiropas Savienības dalībvalstīs atšķirīgo valodas situāciju dēļ nav vienota. Baltijas 
valstu pieredze rāda, ka ES standartu universāla piemērošana, to balstot tikai uz paš
reizējo situāciju dalībvalstīs, bet neņemot vērā vēsturisko fonu, nebūt neveicina sabied
rības konsolidāciju un integrāciju, bet, tieši otrādi – to apgrūtina.3 Tādējādi Latvijas 
gadījums varētu sniegt kādus papildus aspektus un nianses cilvēces kopīgajā zināšanu 
krājumā par valodu līdzāspastāvēšanu un konkurenci.4

1 Ozolins U. Between Russian and European hegemony: Current language policy in the Baltic States. Current 
Issues in Language and Society, Vol. 6, No. 1, 1999, p. 6.

2 HoganBrun G., Ozolins U., Ramonienė M., Rannut M. Language Politics and Practices in the Baltic States. 
Language Planning and Policy in Europe. Vol. 3: The Baltic States, Ireland and Italy. Ed. by R. B. Kaplan, 
R. B. Baldauf (Jr.). Clevedon; Buffalo: Multilingual Matters, 2008, p. 38. 

3 Veisbergs A. Reality and perceptions of multilingualism in the Baltic States. Humanities and Social Sciences. 
Latvia, Vol. 21, No. 1 (Spring/Summer), 2013, p. 52. 

4 Sk.: Break-out of Latvian: a Sociolinguistic Study of Situation, Attitudes, Processes, and Tendencies. Rīga: 
Zinātne, 2008.
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Latviešu valodas attīstība līdz neatkarības  
iegūšanai 

Latviešu valoda ir viena no divām vēl dzīvajām indoeiropiešu valodu saimes baltu 
valodu grupas valodām. Latviešu valodā šobrīd runā apmēram 1,9 miljoni cilvēku, no 
tiem 1,3 miljoni dzīvo Latvijā. Pašreizējā teritorijā latvieši ir mitinājušies vairāk nekā 
3000 gadus. Ģeogrāfiskā novietojuma dēļ par šo zemi ir cīnījušās dažādas lielvaras jau 
kopš tā laika, kad izveidojās latviešu etnoss. 13. gadsimta sākumā tagadējo latviešu 
senču apdzīvoto teritoriju iekaroja vācu krustneši. Kopā ar daļu no mūsdienu Igaunijas 
teritorijas šī zeme ieguva nosaukumu Livonija (no vārda livones – otru šīs zemes pa
matiedzīvotāju lībiešu latīniskā nosaukuma). Vēlāk viena latviešu apdzīvotās teritorijas 
daļa nokļuva poļu pārvaldībā, bet otra, latviešu un igauņu apdzīvotā daļa, – dāņu, 
zviedru un vācu pakļautībā. Senākie zināmie rakstu pieminekļi latviešu valodā ir no 
16. gadsimta, kad vācu garīdznieki un apgaismotāji sāka tulkot reliģiskus tekstus, vēlāk 
arī Bībeli. Tolaik izdotajās grāmatās izmantota tā dēvētā veclatviešu rakstu valoda. 
Rakstu valoda, kā zināms, prasa noteiktu valodas standartizēšanu. Pirmajos latviešu 
valodas normu avotos – 17. un 18. gadsimta latviešu gramatikās un vārdnīcās 
(J. G. Rēhe hūzens, G. Mancelis, H. Ādolfijs, K. Fīrekers, J. Lange, G. F. Stenders u.c.), 
kā arī Bībeles tulkojumā (E.  Gliks) – vērojams sajaukums no tālaika latviešu sarun
valodas, latviešu tautasdziesmu valodas un reliģisko tekstu tulkojumu valodas. 

Vienlaikus turpināja pastāvēt arī latviešu valodas dialekti, kā arī tautasdziesmas ar 
tām raksturīgo poētisko valodu. Latvieši lielā mērā bija zemnieku tauta, ilgstoši pa
kļauti vācu muižniekiem. Mainīgie varas pārstāvji (zviedri, poļi, krievi, dāņi) nepie
vērsa daudz uzmanības latviski runājošajam dzimtcilvēku slānim un galvenokārt kon
taktējās ar vācvalodīgo eliti. Tādējādi latviešu stāvoklis atgādināja tipiskas kolonizētas 
teritorijas pamatiedzīvotāju situāciju, un savā ziņā tieši tas palīdzēja saglabāties latviešu 
valodai un tradīcijām. Cita baltu tauta – senprūši – nepiedzīvoja tādu segregāciju, 
tāpēc tika asimilēti vācu kopienā un zaudēja savu valodu. Dažas no valdošajām varām, 
it īpaši zviedri, nodrošināja latviešiem iespēju saņemt pamatizglītību un arī baznīcu 
dievkalpojumus latviešu valodā. Kad pēc Lielā Ziemeļu kara (1700–1721) Latvijas teri
torija tika pievienota Krievijai, vācbaltiešu elite paturēja dažādas privilēģijas un zi
nāmu autonomiju. Vācu valoda bija administrācijas valoda, kaut gan vācbaltieši bija 
tikai 6% no Latvijas iedzīvotājiem. Latviešu bija 90%, bet atlikušo daļu veidoja ebreji, 
krievi un poļi. Latviešu valoda tika diskriminēta (tai nebija oficiāla statusa, to nelietoja 
valsts pārvaldē, vidējā izglītībā un tiesās). Tādējādi latviešu kultūra un valoda attīstījās 
vācu un krievu valodas savstarpējās konkurences ēnā. Stāvoklis mainījās 19. gadsimtā, 
kad vācu pārvaldītajā Baltijā dzimtbūšana tika atcelta – pusgadsimtu agrāk nekā Krie
vijas teritorijā. Arvien vairāk latviešu ieguva savā īpašumā zemi vai arī pārcēlās uz pil
sētām, ieguva izglītību, sāka sūtīt savus bērnus studēt universitātēs un, galu galā, arī 
apliecināt savu latvietību. Vācbaltiešu elite šīs pārmaiņas pamanīja pārāk vēlu, un mē
ģinājumi steigšus nostiprināt vācu valodas dominanci cieta neveiksmi gan latviešu 
augo šās nacionālās pašapziņas priekšā, gan cariskās Krievijas rusifikācijas politikas 
dēļ. Kamēr vācbaltiešu elite galvenokārt bažījās par savām komerciālajām interesēm, 
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krievu ierēdņi uzskatīja Baltijas guberņu pārkrievošanu (t.sk. kā vācu, tā latviešu valo
das ierobežošanu) par kultūras misiju. 

Vācbaltiešu zinātniskie izdevumi aplūkoja dažādus latviešu valodas aspektus, to
starp arī izteicās par latviešu valodas “tīrības” saglabāšanu – sk., piemēram, Latviešu 
literārās biedrības (Lettisch-Literarische Gesellschaft, dib. 1824. gadā) nostādnes. Tomēr 
vācbaltieši uzskatīja latviešu valodu tikai par interesantu pētniecības objektu, nevis 
pilntiesīgu, modernajā pasaulē dzīvotspējīgu valodu. Kā sacījis J. G. Kols, Krievijas un 
Baltijas pētnieks: “Tagad jau ir par vēlu igauņu un latviešu dialektus attīstīt par civilizē
tām valodām.”5 Savukārt vācbaltiešu valodnieks Augusts Bīlenšteins, “Lettische Gram-
matik” autors, 1885. gadā izsaucās: “Latviešu valodai vairs nav nekādas izredzes zemē, 
skolās un iestādēs izplatīties. Ex ungue leonem! Sacentība ar vācu valodu bij iespējama, 
bet ar valsts – krievu – valodu ne.”6 

19. gadsimta otrā puse latviešu valodas un tautas izdzīvošanai bija izšķirīgākais 
brīdis. Latviešu valodai nebija oficiāla statusa, un rusifikācijas dēļ tās sociolingvistiskās 
funkcijas bija samazinātas līdz minimumam. Tādēļ kopš nacionālās atmodas sākuma 
(pirmā modernā tulkotās dzejas krājuma izdošanas latviešu valodā, 1856) valodas jau
tājums ieguva tik svarīgu lomu – gan tāpēc, ka latviešu valoda bija daļēji aizliegta, gan 
tāpēc, ka tā vēl nebija pietiekami normēta un svārstījās starp veclatviešu rakstu valodu 
un sarunvalodu, kurā netrūka ne vācu, ne krievu valodas ietekmes. Rūpes par latviešu 
valodu no vācu garīdzniekiem un amatiervalodniekiem pārņēma paši titulnācijas pār
stāvji. 19. gadsimta otrajā pusē diezgan īsā laikā latviešu rakstniecība, grāmatu izdo
šana, teātris, dziesmu svētki un citi kultūras pasākumi attīstījās ģeometriskā progresijā, 
par spīti vācu un krievu valodas dominancei. Iznāca gan tulkojumi, gan oriģināli lite
rāri darbi. Tika vāktas arī latviešu tautasdziesmas. Norisinājās diskusijas par dažādiem 
valodas jautājumiem, un tika darināti daudzi jauni vārdi un termini. Tālaika valodas 
politika bija ekspansīva, taču daļēji arī pūristiska. Tomēr jāņem vērā, ka šai laikā lat
viešu valodā patiešām bija daudz aizguvumu. Valodnieki, leksikogrāfi un rakstnieki tos 
centās aizvietot ar pašcilmes jaunvārdiem vai arī ar starptautiskiem grieķu un latīņu 
izcelsmes aizguvumiem, kurus uzskatīja par latviešu valodai pieņemamākiem. 19. gs. 
60.–70. gados galvenais mērķis bija atbrīvošanās no vācu valodas ietekmes, taču tā 
paša gadsimta 80. gados latviešu vidū radās negatīva attieksme arī pret krievu valodas 
ietekmi, jo pastiprinājās rusifikācijas centieni Baltijas provincēs (tika mēģināts latviešu 
valodā pat ieviest kirilicas alfabētu).

Nacionālās atmodas aizsācēji – pirmie latviešu intelektuāļi, kurus sauca par jaun
latviešiem (Juris Alunāns, Krišjānis Barons u.c.), un viņu sekotāji (it īpaši Atis Kron
valds) rūpējās gan par lingvistiskajiem, gan juridiskajiem valodas politikas jautāju
miem. Viņi aicināja sargāt latviešu valodu un apzināties tās vērtību: “Turiet savu tēvu 
valodu godā un cieņā, un jums labi klāsies virs zemes. Jo, kas sevi pašu negodā, to arī 
citi negodās” (J. Alunāns). 

5 Kohl J. G. Russia and the Russians in 1842. Vol.1. London: Henry Colburn, 1842, p. 393.
6 Krolls O. Kā pirms 48  gadiem vācieši pasludināja visai latvju tautai nāves spriedumu. Ko vācieši teica 

11.  decembrī 1885. gadā par latviešu nacionāliem centieniem. Bauskas Novada Zemnieku Balss, 1933, 
24. dec.
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Tādējādi latviešu tauta pamazām kļuva par nāciju. Latviešu literatūra un preses iz
devumi bija sasnieguši samērā augstu līmeni. Kopš 20. gadsimta sākuma jau iespējams 
runāt par mūsdienu latviešu valodu – tā bija diezgan stabila, standartizēta un kodifi
cēta valoda ar attīstītu literatūru, kas gan atdarināja tālaika Rietumu literatūras jaunā
kās tendences, gan arī radīja oriģinālus darbus. Tomēr politiskā un sociolingvistiskā 
ziņā latviešu valodas situācija nebija daudz mainījusies: to vēl neatzina par kultūrtautas 
valodu un tā tika lietota gandrīz tikai personiskajā un literārajā jomā. Cariskās Krievi
jas politika neļāva latviešu valodu lietot ne izglītības iestādēs (izglītības valoda bija 
vācu vai krievu), ne pārvaldes un tirdzniecības jomā.  

1905. gada revolūcija vērsās kā pret caru un Krievijas impēriju, tā pret vietējo vāc
baltiešu dominanci. Kaut gan arī pašu latviešu sabiedrība tai laikā bija jau noslāņoju
sies, nacionālais un valodas jautājums to saliedēja. Lai arī 1905. gada revolūcija nebija 
veiksmīga, tā tomēr nesa augļus: latviešu inteliģences aicinājums piešķirt latviešu valo
dai oficiālu statusu gan tika noraidīts, taču latviešu skolotāju prasībai atļaut skolās lie
tot latviešu valodu 1905. gadā Krievijas valdība daļēji piekāpās. 

Ap gadsimtu miju latviešu valodas standartizāciju jau veica pirmie profesionālie 
latviešu valodnieki (Jēkabs Velme, Kārlis Mīlenbahs u.c.) – savulaik absolvējuši Tartu 
(Tērbatas) Universitāti un tādējādi iespaidojušies no vācu filozofijas un socioloģiskās 
valodniecības idejām. Valodas plānošanas teorētisko pamatu veidoja idejas par valodas 
attīstību kā nepārtrauktu procesu, par valodas pārmaiņām kā nepieciešamu valodas 
dzīvotspējas izpausmi un par ciešo saikni starp valodu un tās runātāju sociālo un poli
tisko situāciju. K. Mīlenbahs, ievērojamākais tālaika latviešu valodnieks, centās izstrā
dāt teorētiski pamatotu valodas attīstības sistēmu, pirms ķērās pie valodas standartizā
cijas praktiskās puses. 20 gadus vēlāk Tartu Universitāti absolvēja arī Jānis Endzelīns, 
kurš turpmāk gandrīz pusgadsimta garumā ietekmēja latviešu lingvistisko domu. 
Viņam bija cita, jaungramatiķu teorijās balstīta pieeja valodas attīstībai, un viņš nepie
vērsa lielu uzmanību ārējiem faktoriem kā valodas pārmaiņu izraisītājiem. J. Endzelīns 
valodas kopšanai piedāvāja konkrētus priekšlikumus, kas saskanēja ar tradicionālo, 
vēsturiski pamatoto modeli. Tai pašā laikā padziļinātā filoloģiskā pētniecība veicināja 
izpratni par latviešu valodas leksiskajām bagātībām un arī par seniskās latviešu valo
das vērtību un nozīmi indoeiropiešu salīdzinoši vēsturiskajā valodniecībā. Abu ievēro
jamo valodnieku sadarbības rezultāts bija “Latviešu gramatika” (1907), kur veiksmīgi 
apvienots K. Mīlenbaha socioloģiskais un J. Endzelīna salīdzinoši vēsturiskais ska
tījums. 

Kopš 19. gadsimta doma par latviešu valodu kā galveno latviešu identitātes sastāv
daļu tika uztverta kā neapstrīdama, tautas apziņā iesakņojusies patiesība. Latviešus 
tādēļ var saukt par “valodcentrētu” tautu. Trauksmes izjūta par valodas apdraudētību 
latviešu sabiedrībā nav izzudusi pat tad, kad valodas situācija mainījusies uz labo 
pusi.
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Neatkarīga valsts (1918–1940)

Pirmā pasaules kara rezultātā sabruka gan krievu, gan vācu impērija. Tādējādi 
Baltijas valstīm radās iespēja apliecināt savu valstiskumu. 1918. gada 18. novembrī 
Latvija pasludināja neatkarību. 

Pirmo dekrētu par oficiāla statusa piešķiršanu latviešu valodai gan izdeva t.s. Isko
lata pagaidu valdība 1918. gada 4. janvārī Valkā. Drīz pēc Pētera Stučkas valdības īslai
cīgās nākšanas pie varas 1919. gada 8. martā tika izdots Latvijas padomju valdības 
dekrēts par oficiālos rakstos lietojamām valodām. Abos dokumentos latviešu valodai 
tika piešķirts tāds juridisks statuss, kas bija vienlīdzīgs ar vācu un krievu valodu, taču 
ne augstāks par tām. 

Pēc Latvijas Republikas neatkarības deklarēšanas 1918. gada 18. novembrī tika 
 izdoti vairāki normatīvie akti, kas nodrošināja latviešu valodas statusu: Noteikumi par 
valsts ierēdņu pārbaudīšanu valsts valodas prašanā (1921), Noteikumi par valsts va
lodu (1932), Likums par atklātiem izziņojumiem (1932), Pārgrozījumi un papildinā
jumi noteikumos par valsts valodu (1934). Latviešu valodas statuss pilnā mērā tika 
noteikts Likumā par valsts valodu (1935).

Kopš tā laika termins valsts valoda ir dziļi iesakņojies latviešu valodas likumdo
šanā un arī ikdienā. Valsts valoda tiek uztverta kā politiski, sociāli un kulturāli vieno
jošs elements. Taču valodas vienotība ir iespējama tikai konkrētos vēsturiskos apstāk
ļos – tādos, kur iespējama tieša saziņa starp tautu un to pārstāvošajām institūcijām, 
kur pastāv tāda izglītības un kultūras vide, kas veicina nacionālo pašapziņu, un kur 
vienoto saziņas valodu, resp., literāro valodu jeb standartvalodu visi attiecīgās valodas 
runātāji atzīst par savu. Latviešu literārā valoda nav pilnīgi identiska ne ar vienu no 
dialektiem, kaut veidojusies uz vidusdialekta pamata. Kā standartizēta valsts valoda tā: 
1) nodrošina latviešu nācijas vienotību, 2) veido pamatu mazākumtautību integrācijai 
Latvijas sabiedrībā, 3) kopš 2004. gada ir viena no Eiropas Savienības oficiālajām valo
dām. Latviešu literārā valoda ir vērtība, kas kopta un uzturēta jau vairāk nekā 400 gadu 
garumā, un garantē tautas tiesības uz eksistenci.7

Jau pirmie dekrēti un likumi centās nostiprināt latviešu valodas pozīcijas, ņemot 
vērā, ka valoda vieno sabiedrību. Jaundibinātās Latvijas valsts valodas politika bija ļoti 
toleranta pret daudzajām mazākumtautību skolām, biedrībām un preses izdevumiem. 
Tika atbalstīta izglītība mazākumtautību valodās un to lietošana arī vairākās citās 
funkcijās. Latvijas valsts finansēja astoņu mazākumtautību skolas. 20. gs. 20.–30. gados 
latviešu bija 77% no visu iedzīvotāju skaita, tomēr ne tikai latviešu, bet arī citas valo
das, it īpaši vācu un krievu, tika plaši lietotas. Vācbaltiešu minoritātei bija augsts sociā
lais profils. Latvijā bija izplatīta trīsvalodība – vairums sabiedriski aktīvo latviešu prata 
arī vācu un krievu valodu. Daudzi literāro darbu tulkojumi, kā arī zināšanas un infor
mācija par dažādām jomām Latvijā kļuva pazīstama ar šo abu valodu starpniecību. 

7 Sk.: Vanags P. Language policy and linguistics under Ulmanis. The Ethnic Dimension in Politics and Culture 
in the Baltic Countries 1920–1945. Ed. by B. MetuzāleKangere. Stockholm: Södertörns högskola, 2004, 
pp. 121–140.
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Līdz 20. gs. 30. gadiem latviešu valoda jau bija kļuvusi par attīstītu, sociolingvis
tiski daudzfunkcionālu valodu ar labi izveidotu stilu sistēmu. Tomēr tolaik vēl nebija 
nekādu juridisku institūciju, kas aizstāvētu latviešu valodas statusu, un tiesību aktos 
netika pieminēta valodas attīstība un kvalitātes uzturēšana. 20. gs. 20.–30. gados pastā
vēja dziļa plaisa starp valodas politikas juridisko un lingvistisko aspektu. Starp valod
niekiem un valsts ierēdņiem valdīja savstarpēja neuzticēšanās, iespējams, tādēļ, ka tika 
pārvērtēti lingvistiskie un atstāti novārtā juridiskie faktori, kas nodrošinātu valodas 
dzīvotspēju valodu konkurences apstākļos. Valodas standartizācijai tika veltīta liela vē
rība – attīstīta latviešu valodas terminoloģija, izdota pirmā visaptverošā latviešu valo
das vārdnīca (Mīlenbahs, 1923–1932) un tiem laikiem moderna akadēmiskā gramatika 
(1922), turklāt vadošie valodnieki īpaši uzsvēra valodas “tīrības” nozīmi.  

Padomju okupācija (1940–1991) 

1940. gadā Padomju Savienība okupēja un anektēja Baltijas valstis. Kopš tā laika 
Latvijā notika lielas etnolingvistiskas pārmaiņas. Reti kurā Eiropas reģionā 20. gad

simtā tik ļoti mainījās etnodemogrāfiskais sa
stāvs kā Latvijā. 1939. gadā ap 60  000  vācbal
tiešu repatriējās no Latvijas uz Vāciju, 1941. un 
1949. gadā ap 100  000 latviešu tika izsūtīti uz 
Sibīriju, bet 1944. gadā ap 120  000 latviešu 
emigrēja uz Rietumiem. Turklāt Latvijā ieplūda 
liels skaits krievu, ukraiņu un baltkrievu – gal
venokārt partijas ierēdņi, bijušie un esošie mili
tāristi, VDK un milicijas darbinieki, kā arī viņu 
ģimenes locekļi. Tas nebija vienkāršs migrācijas 
process, un to neietekmēja vietējā pārvalde. To 
vadīja Maskava, t.i., okupācijas vara. Turklāt 
Latvijā  ieplūda arī liels skaits ekonomisko mig
rantu, jo dzī ves līmenis te bija daudz augstāks 
nekā citur PSRS. Lielākā daļa no šiem migran
tiem bija melnstrādnieki un tika nodarbināti 
rūp nīcās, ko Latvijā uzcēla pēc Maskavas rīkoju
miem. Ienācēji netika integrēti Latvijas sabied
rībā nedz valodas, nedz kultūras ziņā –  viņiem 
bija pašiem savas skolas, mācību pro grammas 
un literatūra. Krievvalodīgo iedzīvotāju skaits 
palielinājās 4,5 reizes. Šīs imigrācijas dēļ Latvijas 
2,5  miljonu iedzīvotāju vidū latviešu īpatsvars 
samazinājās līdz 52%, kā rādīja pēdējā PSRS 
tautas skaitīšana 1989. gadā.

Šo demogrāfisko un lingvistisko pārmaiņu 
rezultātā latviešu valodas lietojums ievērojami 

krievi 34,0%
baltkrievi 4,5%
ukraiņi 3,5%
poļi 2,3%
lietuvieši 1,3%
ebreji 0,9%
romi 0,3%
vācieši 0,1%
igauņi 0,1%
citi 1,1%
latvieši 52,0%

latvieši 77%
krievi 8,8%
baltkrievi 1,4%
ukraiņi 0,1%
poļi 2,6%
lietuvieši 1,2%
ebreji 4,9%
romi 0,2%
vācieši 3,3%
igauņi 0,4%
citi 0,2%

1. att. Latvijas etniskais sastāvs 1935. gadā un 
1989. gadā
Avots: Mežs, 1994.
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samazinājās. Līdz 20. gs. 80. gadiem informācijas, pārvaldes un rūpniecības jomā pār
svarā tika lietota krievu valoda. Nevienlīdzīgo sociolingvistisko funkciju dēļ izveidojās 
divas atsevišķas kopienas: monolingvāla krievu kopiena un bilingvāla latviešu kopiena. 
Tikai 22% no nelatviešiem prata latviešu valodu. Nevienlīdzību pastiprināja izglītības 
sistēma – Latvijā, tāpat kā citās padomju republikās, bija atsevišķas skolas ar krievu 
mācību valodu. Latviešu skolās krievu valoda tika mācīta intensīvi, taču latviešu va
loda krievu skolās – pavisam maz. Arī plašsaziņas līdzekļu dalījums padziļināja šo at
šķirību. 

Latviešu valoda zaudēja vairākas būtiskas sociolingvistiskās funkcijas (t.sk. lieto
jumu valsts pārvaldē, bruņotajos spēkos, dzelzceļa un gaisa satiksmē u.c.), tomēr 98% 
latviešu saglabāja savas dzimtās valodas prasmi. Savukārt nekrievu mazākumtautību 
vidū dzimtās valodas prasme stipri samazinājās – daudzi šo tautību pārstāvji pārkrie
vojās, jo viņiem nebija ne lingvistisku tiesību, ne arī pieejama izglītība vai publikācijas 
savās valodās. Šīs mazākumtautības tādējādi tika pakļautas piespiedu asimilācijai. 
Spriedzei starp lingvistiskajām kopienām nebija ļauts atklāti parādīties – jebkāda at
klāta aizstāvība latviešu valodai tika uzskatīta par “buržuāzisko nacionālismu” un no
sodīta, kamēr krievu monolingvisms un citu valodu neprasme tika dēvēta par “inter
nacionālismu”. Latviešu sabiedrībā toties kā protests attīstījās dažādi kompensācijas 
mehānismi: dziļa interese par latviešu tautas vēsturi, folkloru un literatūru, valodas 
kopšanu u.c. 8 

1. tabula
Valodu prasme dažādās etniskās grupās 1989. gadā

Prot latviešu valodu Prot krievu valodu Prot dzimto valodu

Latvieši 98,7 68,3 98,7

Krievi 22,3 99,8 99,8

Baltkrievi 18,0 94,5 32,2

Ukraiņi  9,8 93,2 49,5

Poļi 37,8 87,9 27,3

Lietuvieši 64,0 47,9 63,9

Ebreji 29,0 92,4 22,5

Čigāni 62,5 33,4 88,1

Igauņi 53,9 64,3 62,5

Avots: Mežs, 1994.

8 Sk.: Riekstiņš J. In Defence of the Latvian Language Against Russification: documents from 1944–1989. Rīga: 
Latviešu valodas aģentūra, 2012. 
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Valodas jautājumi neatkarības atjaunošanas laikā (1988–1991)

1988. gada jūnijā notika Latvijas Radošo savienību plēnums, kurā pirmo reizi iz
skanēja doma par valsts valodas statusa atjaunošanu latviešu valodai. Tā paša gada jū
lijā Latvijas PSR Augstākās padomes Prezidijs pilnvaroja darba grupu sagatavot priekš
likumus Latvijas PSR Konstitūcijas pilnveidošanai. Pēc darba grupas vadītājas Ainas 
Blinkenas aicinājuma sākās kustība, kas pieprasīja latviešu valodai piešķirt valsts valo
das statusu. Tika savākti 354 280 paraksti, kas atbalstīja šo prasību.9

1988. gada oktobrī Latvijas PSR Augstākā padome pieņēma “Lēmumu par latviešu 
valodas statusu”, bet 1989. gada maijā tika pieņemts likums “Par Latvijas PSR Konsti
tūcijas (Pamatlikuma) papildināšanu” un LPSR Valodu likums. Tā 73. pants noteica: 
“Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā valsts valoda ir latviešu valoda. Latvijas 
PSR valsts valodas un citu valodu lietošanas kārtību nosaka Valodu likums.”10 Ņemot 
vērā tā laika sociolingvistisko un politisko situāciju, tas noteica, ka atsevišķas likuma 
normas stāsies spēkā tikai trīs gadus pēc likuma pieņemšanas. Viens no šiem aspek
tiem bija prasība, ka visiem sabiedriskās darbības jomā strādājošajiem jāprot latviešu 
valoda savai profesijai atbilstošā līmenī. Likums noteica arī to, ka augstākajai izglītībai 
jābūt latviešu valodā, turklāt latviešu valoda jālieto publiskos uzrakstos, paziņojumos 
un valdības informācijā, kā arī pietiekamā daudzumā plašsaziņas līdzekļos. Trīs gadi 
tika paredzēti kā pārejas posms, kura laikā dažās funkcijās vēl bija pieļaujams lietot 
krievu valodu, taču tiem, kam latviešu valodas prasme vēl jāuzlabo, šie trīs gadi tika 
doti kā intensīvu mācību laiks, piemēram, darba laikā apmeklējot latviešu valodas bez
maksas kursus pieaugušajiem. Tālaika politiskajā situācijā šis likums vērtējams kā ne
noliedzams sasniegums, jo tas aizsāka valodu hierarhijas pārmaiņas. Latviešu valodas 
funkciju atjaunošana sabiedriskajā jomā bija nepieciešama tādēļ, lai radītu motivāciju 
mācīties latviešu valodu un to lietot pārvaldes institūcijās, kā arī tāpēc, lai panāktu sa
biedrībā psiholoģisku lūzumu.

Tomēr šie nodomi sastapa ievērojamu pretestību kā no vietējo krievvalodīgo ko
munistu puses, tā arī no Maskavas. Visās PSRS republikās tika dibinātas prokrieviskas 
un promaskaviskas organizācijas, kas centās apkarot neatkarības atjaunošanas kustību 
un pieņemtos valodu likumus. Šāda veida opozīcija, kas apgalvo, ka krievvalodīgie 
iedzī votāji tiekot diskriminēti, Latvijā turpinās vēl šodien – vairāk nekā 25 gadus pēc 
neatkarības atgūšanas. 

Neatkarība de iure un de facto

1991. gada 21. augustā Latvija atguva neatkarību de facto. 1992. gada 31. martā 
tika pieņemts Latvijas Republikas likums “Par grozījumiem un papildinājumiem LPSR 
Valodu likumā”. Šajos grozījumos un papildinājumos atspoguļojās pārmaiņas Latvijas 
valstiskajā statusā un tika nostiprināta valodu juridiskā hierarhija. Līdztekus valsts va

 9 Valsts valodas likums: vēsture un aktualitāte. Rīga: Zinātne, 2008, 46. lpp.
10 Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas likums. Projekts. Par Latvijas PSR Konstitūcijas (Pamatlikuma) 

papildināšanu. Pieejams: www.barikadopedija.lv/raksti/237204 (skatīts 27.01.2017.).
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lodas tiesību garantēšanai Latvijas minoritāšu valodu attīstība tika nodrošināta ar 
liku mu “Par Latvijas nacionālo un etnisko grupu brīvu attīstību un tiesībām uz kultū
ras autonomiju” (19.03.1991., grozījumi 15.06.1994.). 

Tika izveidots Valsts valodas centrs un Galvenā valsts valodas atestācijas komisija, 
kas vadīja valsts valodas prasmes pārbaudes procesus. Tika izveidota arī Valsts valodas 
inspekcija, kas kontrolēja Valodu likuma un attiecīgo normatīvo aktu izpildi. Latviešu 
valodas kvalitāti veicināja Vietvārdu komisija, kas sekmēja vēsturiski pareizu un latvis
kai kultūrvidei raksturīgu vietvārdu saglabāšanu, atjaunošanu un precīzu lietošanu. 
Savukārt Latviešu valodas ekspertu komisija tika izveidota, lai koptu un normētu lat
viešu literāro valodu, veicinātu tās attīstību un funkcionēšanu valsts valodas statusā. 

1995. gadā tika sagatavots un Saeimai nosūtīts Valsts valodas likumprojekts, bet 
1998. gadā – papildināts Latvijas Republikas Satversmes 4. pants, konstitucionāli ap
stiprinot, ka valsts valoda Latvijas Republikā ir latviešu valoda. Pēc 1992. gada tika 
pieņemti vairāki starptautiski saistoši dokumenti minoritāšu un valodu tiesību jomā, 
piemēram, Vispārējā nacionālo minoritāšu aizsardzības konvencija (1994), ko Latvija 
parakstīja 1995. gadā, Hāgas Rekomendācijas par nacionālo minoritāšu tiesībām uz 
izglītību, Oslo Rekomendācijas par nacionālo minoritāšu lingvistiskajām tiesībām u.c.

1999. gadā tika pieņemts Valsts valodas likums. Teorētiski ir iespējams veidot arī 
tādu likumu, kas aptvertu visus valodas politikas aspektus valstī, tātad arī minoritāšu 
valodu un svešvalodu lietošanas reglamentāciju. Taču pašreizējais Valsts valodas 
 likums ekskluzīvi nosaka tikai latviešu valodas lietojumu, perspektīvā pieļaujot īpašu 
likumu izstrādi, piemēram, par minoritāšu valodām. Būtisks izņēmums ir lībiešu va
loda. Likuma 4. pantā noteikts: “Valsts nodrošina lībiešu valodas kā pirmiedzīvotāju 
(autohtonu) valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību.” 

Specifisku valodas politikas jautājumu risināšana deleģēta speciālajiem likumiem. 
Valodu lietojumu plašsaziņas līdzekļos savulaik noteica Radio un televīzijas likums 
(1995), tagad – Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums (2010). Valsts valodas likumā 
ir noteikts, ka “Latvijas Republikā ir garantētas tiesības iegūt izglītību valsts valodā. 
Valsts valodas lietošanu izglītībā nosaka izglītību regulējošie likumi.” Precīza valodu 
lietojuma reglamentācija tiek sniegta Izglītības likumā un Augstskolu likumā. 

Kaut arī diskusijas par Valsts valodas likumu ir bijušas garas un sarežģītas un 
dažas no likuma normām vēl šodien tiek analizētas un apšaubītas, diskusiju juridiskais 
posms ir noslēdzies. Latvijas valodas politika, kā ir atzinuši starptautiskie eksperti, sa
skan ar starptautiskajām prasībām mazākumtautību valodu jomā. 

Latviešu valodas sociolingvistiskās funkcijas 

 Ņemot vērā augsto lingvistiskās asimilācijas (šai gadījumā – rusifikācijas) līmeni 
vairāku Latvijas mazākumtautību vidū, Latvijā nesakrīt nacionālās (etniskās) minori
tātes jēdziens un lingvistiskās minoritātes jēdziens. Piemēram, tikai 2,1% baltkrievu, 
3,7% ukraiņu un 9,5% poļu norādīja savu valodu kā dzimto (2000. gada tautskaite). 
Arī Latviešu valodas aģentūras pētījums rādīja līdzīgu rezultātu.11 

11 Language Situation in Latvia 2004–2010. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2012, pp. 52–54. 

Ina Druviete, Andrejs Veisbergs    LATVIEŠU VALODA 21. GADSIMTĀ



232 LATVIJA UN LATVIEŠI     I sējums 

Arvien samazinās to mazākumtautību pārstāvju skaits, kas latviešu valodu neprot 
vispār. 1989. gadā tie bija 78–80%, 1996. gadā – 22%, 2000. gadā – 9%, bet 2009. gadā – 
8%.12 Jaunākās paaudzes krievvalodīgajiem iedzīvotājiem (17–25 g. v.) ir diezgan laba 
latviešu valodas prasme: 64% to prot labi, 31% – viduvēji. Kā rāda 2009. gada aptaujas 
rezultāti, 76% no latviešiem labi prot krievu valodu, bet tikai 45% no mazākumtautību 
pārstāvjiem labi prot latviešu valodu. Valsts garantē ikvienam iedzīvotājam tiesības mā
cīties latviešu valodu, taču valsts valodas prasme Latvijā joprojām ir problemātisks jau
tājums. Uz jautājumu “Vai Latvijas iedzīvotājiem jāprot latviešu valoda?” liela daļa 
respon dentu gan atbildēja apstiprinoši. 49% izvēlējās atbildi “Jā”, bet 31% – “Drīzāk jā”.13 

Latvijas situācijas raksturīgākā iezīme ir nesakritība starp latviešu valodas prasmi, 
lingvistisko attieksmi un valodas lietojumu. Daudzvalodīgā sabiedrībā valodu hierar
hiju vislabāk raksturo attiecīgo valodu sociolingvistiskās funkcijas, nevis juridiskais 
statuss. Šobrīd situācijā ar latviešu un krievu valodu ir iestājies zināms līdzsvars. Katru 
no šīm valodām rosina lietot savi politiskie un ekonomiskie faktori. Spēcīgākās 

12 Language Situation in Latvia 2004–2010, pp. 38–39.
13 Turpat, 46. lpp.
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 pozīcijas latviešu valodai ir valsts pārvaldē un pašvaldībās, kur par darba valodu ir 
kļuvusi latviešu valoda. Arī vizuālā lingvistiskā ainava (zīmes, paziņojumi, reklāmas) 
ir mainījusies. Savukārt krievu valodai ir stipras pozīcijas privātajos uzņēmumos un 
pamatizglītības iestādēs (kaut arī valstī pamazām tiek veiksmīgi ieviesta bilingvālā iz
glītība), kā arī policijā, sabiedriskajā transportā un veselības aprūpē. Krievu valodas 
informatīvā lauka agresīvā paplašināšanās Latvijā pastiprina konkurenci starp latviešu 
un krievu valodu. Šīs sāncensības iznākumu noteiks dažādi faktori: gan tas, kā izdosies 
izstrādāt un ieviest likumus par elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem un augstākās 
izglītības iestādēm, gan arī imigrācija (tostarp nelegāla) no krievvalodīgām valstīm. 

 Aptaujas rāda, ka latviešu vidū ir diezgan augsts lingvistiskās tolerances līmenis 
un vienlaikus novērojamas arī mazvērtības kompleksa un lingvistiskas vienaldzības 
pazīmes. Nākotnē tas var nelabvēlīgi iespaidot latviešu valodas izredzes. Jāņem vērā 
krievvalodīgo psiholoģiskā pretestība (viņi, lai gan no politiski un ekonomiski domi
nējoša stāvokļa nokļuvuši mazākumtautības lomā, tomēr joprojām bauda lingvistisku 
pašpietiekamību, kuru veicina arī latviešiem raksturīgais “mazvērtības komplekss”). 
Sabiedriskās domas maiņa valodu hierarhijas jautājumos notiek ļoti pakāpeniski. Lat
viešu valodas situācija Latvijā pat vairāk nekā 25 gadus pēc neatkarības atjaunošanas 
joprojām nelīdzinās tradicionālai valsts valodas situācijai vienotā, monolingvālā valstī. 
Tādēļ latviešu sabiedrībā, neraugoties uz svešvalodu prasmju augsto līmeni, tomēr vē
rojama piesardzīga attieksme pret citām valodām. 

Latviešu valoda izglītībā 

Kopš 1991. gada Latvijas izglītības sistēmā ir notikušas ievērojamas pārmaiņas. 
Padomju laikos vispārējā izglītība bija pieejama latviešu un krievu valodā un krievu 
skolās latviešu valodas lietošana nebija obligāta.14 Pēc neatkarības atgūšanas Baltijas 
valstīs pamazām tika ieviesta bilingvālā izglītība. Latvijas gadījumā tas nozīmē, ka mā
cību procesā tiek mērķtiecīgi lietotas divas valodas – attiecīgā mazākumtautības valoda 
(krievu, ukraiņu, baltkrievu, poļu, lietuviešu, igauņu vai cita) un latviešu valoda kā ofi
ciālā valsts valoda. Atšķirībā no citur pasaulē pazīstamajām tipiskajām bilingvālās iz
glītības programmām Latvijā mazākumtautību skolās valsts valoda tiek mācīta papil
dus mazākumtautības valodai (visbiežāk krievu), nevis otrādi. 

Kopš 1989. gada latviešu valodu māca visu veidu izglītības iestādēs. Mazākum
tautību skolās ir ieviestas dažādas bilingvālās izglītības pakāpes. 1995–1998: 2 mācību 
priekšmeti pamatskolā un 3 mācību priekšmeti vidusskolā tiek mācīti latviski; kopš 
1999. gada pastāv dažādi bilingvālās izglītības modeļi ar atšķirīgām valodu proporci
jām; kopš 2004. gada vidusskolās pastāv t.s. 60:40 modelis; kopš 2008. gada visiem 
skolu beidzējiem jākārto vienots latviešu valodas eksāmens. 2013./2014. mācību gadā 
71,6% no visiem skolēniem apmeklēja skolas ar latviešu mācību valodu un 27,3% – 
skolas ar krievu un latviešu mācību valodu. Sākot ar 1992. gadu tiek veicināta arī citu 

14 Sk.: HoganBrun G. At the interface of language ideology and practice: the public discourse surrounding the 
2004 education reform in Latvia. Language Policy, Vol. 5, No. 3, 2005, pp. 315–335.
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mazākumtautību skolu atdzimšana. 2015. gadā Latvijā bija 6 poļu skolas, 2 ebreju sko
las un pa vienai lietuviešu, baltkrievu, igauņu un ukraiņu skolai, kur mācījās 1,1% no 
visiem Latvijas skolēniem.

Pirmā svešvaloda, kas tiek mācīta Latvijas skolās, ir angļu valoda. Krievu valoda 
nav obligāta, tomēr 34% latviešu skolēnu izvēlas to mācīties. Nākamās populārākās 
svešvalodas ir vācu un franču valoda. Likums nosaka, ka valsts augstākās izglītības 
iestā dēs mācību valoda ir latviešu valoda. Ņemot vērā internacionalizācijas tendences, 
tiek pieļauti izņēmumi attiecībā uz citām ES oficiālajām valodām. Privātās augstākās 
izglītības iestādes (tajās mācās 33% no studentu kopskaita) valodu var izvēlēties pašas, 
līdzās latviešu valodai tā visbiežāk ir krievu un angļu valoda. Latviešu sociolingvisti 
stingri pastāv uz to, ka jāsaglabā latviešu valodas lietojums augstākajā izglītībā un 
 zinātnē, jo tas iespaido valodas vispārējo kvalitāti (terminoloģijā, zinātniskajā un po
pulārzinātniskajā literatūrā u.c.), kā arī valodas lietošanas un mācīšanas/mācīšanās 
ideoloģiju un praksi visā izglītības sistēmā. 

Referendums par valodu statusu un Latvijas Republikas 
Satversmes grozījumiem 

Kaut arī varētu rasties priekšstats, ka Latvijas valodas politikas pamatprincipi ir 
nostiprināti un daudz nevar mainīties, politiskie notikumi iespaido arī valodas poli
tiku. 2012. gada 18.  februārī notikušais referendums par valodu statusu Latvijā bija 
savdabīgs, negaidīts notikums Latvijas valodas politikas vēsturē un rādīja, cik cieši ir 
saistīti sociolingvistikas un politikas jautājumi.15 Referendums bija par oficiālās (valsts) 
valodas statusa piešķiršanu krievu valodai. Vēlēšanu zīmē tika uzdots jautājums: “Vai 
Jūs esat par likumprojekta “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” pieņemšanu, 
kas paredz krievu valodai noteikt otras valsts valodas statusu?” Iemesli, kas noveda 
līdz referendumam, bija dažādi. Viens no tiem – nebeidzamās politiskās cīņas par un 
pret joprojām pastāvošo izglītības sistēmu krievu valodā. 2011. gadā Nacionālā apvie-
nība uzsāka kampaņu par to, lai valsts finansētu tikai skolas ar latviešu mācību valodu. 
Šis ierosinājums nesaņēma pietiekamu atbalstu. Sava loma bija arī arvien pieaugošajai 
krievu pārstāvniecībai Latvijas politiskajā sistēmā, kā arī Maskavas nebeidzamajiem 
centieniem kritizēt Latvijas politiku un atbalstīt tās pretiniekus. Tādējādi Maskava 
centās paplašināt savu ietekmi tuvajās “ārzemēs”. Tā kā latviešu valoda ir cieši saistīta 
ar latviešu identitāti un valstiskumu, referendums skāra ne tikai valodu, bet arī daudz 
svarīgāku jautājumu – Latvijas valsts suverenitāti. Pēc plašām politiskām debatēm Sa
eimā, plašsaziņas līdzekļos un arī citur uz balsošanas iecirkņiem devās 1 098 593 Lat
vijas pilsoņi jeb 70,73% no pilsoņu skaita. Pārliecinošs vairākums – 821 722 jeb 
74,8%  – nobalsoja pret ierosinājumu padarīt krievu valodu par otru oficiālo valodu 
Latvijā. 273 347 jeb 24,88% balsoja par šo iniciatīvu, savukārt 3524 jeb 0,32% biļetenu 

15 Druviete I., Ozolins U. The Latvian referendum on Russian as a second State language February 2012.  
Language Problems and Language Planning, Vol. 40, No. 2, 2016, pp. 121–145.
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tika atzīti par nederīgiem.16 Tādējādi latviešu valoda ir un būs vienīgā oficiālā valoda 
 Latvijā.

Tomēr referenduma neveiksme neapturēja tālākos mēģinājumus apstrīdēt latviešu 
valodas kā vienīgās valsts valodas statusu. Tūlīt pēc tā kāda grupa ierosināja referen
dumu par pilsonības piešķiršanu visiem Latvijas nepilsoņiem. Tas bija prokrievisko 
partiju sens mērķis, un to regulāri pieprasīja arī Krievija. Lai gan Vēlēšanu komisija 
apturēja šī referenduma rīkošanu kā nekonstitucionālu, tas radīja bažas par to, cik 
viegli uzsākt dažādus referendumus. Bija jāmeklē līdzekļi, kā aizsargāt Latvijas suvere
nitātes pamatelementus. Tādēļ drīz pēc šī notikuma daži no vadošajiem Latvijas juris
tiem un politiķiem ierosināja papildināt Latvijas Republikas Satversmi ar preambulu. 

Pēc dedzīgām diskusijām starp juristiem un politiķiem, kā arī plašsaziņas līdzekļos 
un sociālajos tīklos, visbeidzot 2014. gada 19. jūnijā Saeima galīgajā lasījumā pieņēma 
Latvijas Republikas Satversmes grozījumus. 69 no 100 deputātiem balsoja par, bet 
28 balsoja pret. Satversme tika papildināta ar šādu ievadu jeb preambulu: “1918. gada 
18.  novembrī proklamētā Latvijas valsts ir izveidota, apvienojot latviešu vēsturiskās 
zemes un balstoties uz latviešu nācijas negrozāmo valsts gribu un tai neatņemamām 
pašnoteikšanās tiesībām, lai garantētu latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvē
šanu un attīstību cauri gadsimtiem, nodrošinātu Latvijas tautas un ikviena brīvību un 
sekmētu labklājību. [..] Latvija kā demokrātiska, tiesiska, sociāli atbildīga un nacionāla 
valsts balstās uz cilvēka cieņu un brīvību, atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības un 
ciena mazākumtautības. Latvijas tauta aizsargā savu suverenitāti, Latvijas valsts neat
karību, teritoriju, tās vienotību un demokrātisko valsts iekārtu. Latvijas identitāti Eiro
pas kultūrtelpā kopš senlaikiem veido latviešu un lībiešu tradīcijas, latviskā dzīvesziņa, 
latviešu valoda, vispārcilvēciskās un kristīgās vērtības. Uzticība Latvijai, latviešu valoda 
kā vienīgā valsts valoda, brīvība, vienlīdzība, solidaritāte, taisnīgums, godīgums, darba 
tikums un ģimene ir saliedētas sabiedrības pamats. Ikviens rūpējas par sevi, saviem 
tuviniekiem un sabiedrības kopējo labumu, izturoties atbildīgi pret citiem, nākamajām 
paaudzēm, vidi un dabu. Latvija, apzinoties savu līdzvērtību starptautiskajā kopienā, 
aizstāv valsts intereses un veicina vienotas Eiropas un pasaules ilgtspējīgu un demo
krātisku attīstību. Dievs, svētī Latviju!”

Tādējādi Latvija pievienojās tām valstīm (apmēram pusei no visām ES valstīm), 
kuru konstitūcijām ir ievads ar tās mērķa un būtības izklāstu.17 Tomēr tikai nedaudzu 
konstitūciju preambulās pieminēta valsts valoda. Piemēram, Igaunijas tagadējā konsti
tūcija tika ieviesta 1992. gadā, iekļaujot arī nelielu preambulu, kur uzsvērta 1918. gadā 
dibinātās neatkarīgās Igaunijas valsts kontinuitāte un “igauņu tautas, valodas un kultū
ras saglabāšana cauri gadsimtiem”. Arī Lietuva 1992. gada 25. oktobrī pieņēma jaunu 
konstitūciju, lai nodrošinātu kontinuitāti ar vēsturisko lietuviešu tautu un Lietuvas 
valsti, kas dibināta “pirms daudziem gadsimtiem”. Lietuvas konstitūcijas preambula 

16 Referendum on the Draft Law “Amendments to the Constitution of the Republic of Latvia”. Pieejams: http://
web.cvk.lv/pub/public/30287.html (skatīts 26.01.2017.).

17 Pleps J. The fundamental values of the Latvian constitutional order: some thoughts about the intentions of 
the constitutional legislator. Pieejams: http://constitutionalchange.com/thefundamentalvaluesofthe
latvianconstitutionalordersomethoughtsabouttheintentionsoftheconstitutionallegislator/ (skatīts 
26.01.2017.). 
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uzsver, ka lietuviešu tauta “saglabājusi savu garu, dzimto valodu, rakstību un tradīci
jas”. Savukārt Ungārijas pamatlikumam (pieņemts 2011. gada 25. aprīlī) ir ievads, kurā 
teikts: “Mēs apņemamies uzturēt un sargāt mūsu mantojumu, mūsu unikālo valodu un 
ungāru kultūru, kā arī citu Ungārijā dzīvojošo tautību valodas un kultūras.” 

Latvijas Republikas Satversmes preambulā latviešu valoda minēta trīs reizes. Pre
ambula uzsver, ka viens no Latvijas valsts mērķiem ir latviešu valodas eksistences no
drošināšana un attīstība. Preambula nosaka arī to, ka latviešu valoda ir viena no latviešu 
identitātes sastāvdaļām Eiropas kultūrtelpā. Likumdevējs uzskatīja par nepieciešamu 
uzsvērt, ka latviešu valoda kā Latvijas vienīgā oficiālā valoda ir vienotas sabiedrības 
pamats. To, vai preambula tiešām būs efektīvs līdzeklis pret turpmākiem mēģināju
miem graut Latvijas suverenitāti, rādīs nākotne. Ir vērts pieminēt Egila Levita teikto: 
“Valsts nav nacionāli kulturāli neitrāla, bet tai ir jāattaisno sava eksistence, arī gādājot 
par latviešu valodas un kultūras attīstību. No tā katrā ziņā izriet valsts pienākumu mi
nimums (piemēram, skolu sistēma latviešu valodā, valsts valodas lietošana publiskajā 
telpā, atbalsts latviešu kultūrai, tai skaitā informatīvajai videi, utt.), taču, kādā veidā un 
cik lielā mērā (virs obligātā minimuma) tā to dara, ir konkrētās politikas jautājums.”18

Valodas pārvaldība

20. gadsimta sākumā Latvijas teritorijā sākās ortogrāfijas reforma (pāreja no gotu 
burtiem jeb fraktūras uz latīņu alfabētu jeb antīkvu), kas beidzās 1936. gadā. 20. gs. 
20.–30. gados tika aktīvi attīstīta latviešu valodas terminoloģija, izdota pirmā skaidro
jošā latviešu valodas vārdnīca19 un moderna akadēmiskā gramatika (1922). Šai laikā 
tika arī kodificētas latviešu valodas normas, kas bija īpaši svarīgi, ņemot vērā ortogrāfi
jas maiņu. Norisinājās nemitīga (kaut arī ne īpaši sekmīga) ievērojamāko valodnieku 
cīņa par latviešu valodas “tīrību”. Pūrisms lielākoties bija vērsts pret vācu un krievu 
valodas ietekmi uz latviešu valodu, kamēr klasisko valodu aizguvumi tika lietoti lab
prāt. Pieauga latviešu valodas funkciju un tekstu dažādība. Attīstījās latviešu prese, 
rakstniecība un palielinājās latviski tulkotās literatūras apjoms. Latviešu valodas vārdu 
krājums strauji pieauga un tika modernizēts, un latviešu valoda ieguva visas pilnvērtī
gai un stabilai valodai raksturīgās pazīmes. 

Padomju laikā bija attīstīta latviešu valodas zinātniskā pētniecība, taču tā norisinā
jās saskaņā ar padomju valodas politikas norādēm. Latviešu valodas institūts regulāri 
publicēja savu valodniecisko un leksikogrāfisko pētījumu rezultātus. Terminoloģijas 
komisija izstrādāja terminus, no kuriem daudzi nemaz netika lietoti, jo visas ražošanas 
nozares un zinātni bija pārņēmusi rusifikācija. Notika arī dažas nelielas reformas rak
stībā – piemēram, tika atcelts ch un ŗ lietojums. Tradicionālais valodas pūrisms jopro
jām turpinājās un diezgan sekmīgi, jo visi publicējamie teksti bija pakļauti cenzūrai un 
arī rediģēšanai. Grāmatas izdeva lielās tirāžās, un standartvalodas kvalitāte gan publi
kācijās, gan radio un televīzijā tika rūpīgi uzturēta. Taču netika pieļauta eksperimentē

18 Levits E. Izvērstas Satversmes preambulas teksta piedāvājuma komentārs. Jurista Vārds, Nr. 39, 2013, 
24. sept., 9.–19. lpp.

19 Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. I–IV. Rīga: Izglītības ministrija; Kultūras fonds, 1923–1932.
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šana ar valodu un lielāka tās dažādība, tāpēc rakstniekiem 
bieži nācās pārstrādāt savus tekstus ne tikai ideoloģiskā, bet 
arī valodiskā ziņā. Tika izveidotas daudzas divvalodu un 
divas nopietnas skaidrojošās vārdnīcas, taču tās nereti sastā
dīja orveliskā garā, ignorējot ne tikai daudzus ikdienā lieto
tus sarunvalodas vārdus, bet arī “tīrot” tās no piemēriem, 
kuros citēti ideoloģiski “nepareizu” autoru darbi (turklāt 
nevēlamo autoru saraksti tika regulāri papildināti). Savukārt 
latviešu sarunvaloda un slengs tikmēr arvien vairāk ietek
mējās no krievu valodas, aizgūstot vārdus, prievārdu lieto
jumu un sintaktiskās konstrukcijas. Krievu valodas paraugs 
neizbēgami dominēja arī terminoloģijā, jo tā bija latviešu 
valodas galvenā kontaktvaloda. Kaut gan skolās tika mācītas 
arī citas svešvalodas, maz bija iespēju tās lietot, ņemot vērā 
“dzelzs priekškaru”. Sociolingvistiskus jautājumus atklāti ap
spriest nebija iespējams. Oficiālā valodas politika sludināja 
bilingvismu jeb divvalodību, un jebkurš, kas centās izteikties 
par latviešu valodas reālo situāciju vai nākotnes izredzēm, 
tika apklusināts. (Jāpiebilst, ka latviešu valodas pētniecība 
tolaik norisinājās arī dažās Rietumu universitātēs.) 

Paradoksāli, bet latviešu valodniecība pēc neatkarības 
atgūšanas nedaudz panīka – galvenokārt finansiālu iemeslu 
dēļ. Kaut arī pētniecības jomā joprojām tiek darīts daudz un arī attieksme pret dažā
dām valodas parādībām (tādām kā aizguvumi20 un slengs21) ir kļuvusi liberālāka, lielā
kiem ilgtermiņa pētnieciskajiem projektiem būtu nepieciešams stabilāks finansiāls at
balsts, kuru valsts nevēlas piešķirt. Tomēr nesen ir izdota jauna, deskriptīva latviešu 
valodas akadēmiskā gramatika,22 kas atspoguļo valodā notikušās pārmaiņas. Cits pētī
jums23 savukārt rāda latviešu valodas lielo dažādību. 

Valodniecības jomā ir iesaistījušies arī privāti uzņēmumi, piemēram, TILDE ir 
izstrā dājusi vairākus digitālos rīkus (“Tildes Tulkotājs” u.c.), kas ir noderīgi darbam 
mūsdienu pasaulē. Lai arī latviešu valoda, līdzīgi citām mazajām valodām, nevar sa
censties ar lielajām valodām cilvēka valodas tehnoloģiju (HLT) ziņā,24 tai ir pieejami 
pamatrīki un tiek meklēti arvien jauni risinājumi. Latvijā ir attīstījusies  sociolingvistikas 
nozare.25 Arī tulkošanas nozare ir ievērojami augusi. Latviešu tulkotāju darbā palīdz 
vietējie programmatūras rīki un terminoloģijas datubāzes. 

20 Blinkena A. Attieksme pret svešvārdiem latviešu literārās valodas vēsturē. Savai valodai. Rīga: Latvijas ZA 
Vēstis, 1997, 83–96. lpp. 

21 Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga: Norden AB, 2006.
22 Latviešu valodas gramatika. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2013. 
23 Latviešu valoda. Red. A. Veisbergs. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2013.
24 Skadiņa I. (et al.). The Latvian Language in the Digital Age. Berlin; Heidelberg: Springer Verlag, 2012.
25 Druviete I. (ed.). The Language Situation in Latvia. Sociolinguistic Survey. Riga: Latvian Language Institute, 

1995; Druviete I. Sociolinguistic Situation and Language Policy in the Baltic States. Rīga: Latvijas Universitāte, 
2000; Druviete I. Lingvistiskās identitātes daudzveidīgie aspekti. Latviešu valoda – robežu paplašināšana. 
Rīga: Valsts valodas komisija, 2005, 51.–60. lpp. (Valsts valodas komisijas raksti, 1. sēj.).

4. att. Jaunā “Latviešu valodas 
gramatika” (2013)
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Iestādes

Ar valodas un tās politikas jautājumiem Latvijā nodarbojas vairākas valsts iestā
des  – gan netiešā veidā (piemēram, Izglītības un zinātnes ministrija, kas atbild par 
skolām), gan arī tiešā veidā. Valsts valodas centrs kontrolē Valsts valodas likuma ievē
rošanu, kā arī saskaņo terminologu darbu, apstiprina pareizrakstības normas u.c. Lat
viešu valodas aģentūra izstrādā dažādas valodas attīstības programmas, kā arī atbalsta 
latviešu valodas pētniecību un apguvi (arī ārpus Latvijas). Latvijas Universitātes Lat
viešu valodas institūts galvenokārt veic fundamentālus zinātniskos pētījumus. Latviešu 
valodu pēta arī Latvijas Universitātē un citās augstākās izglītības iestādēs. Valsts prezi
denta paspārnē savukārt ir Valsts valodas komisija, kas rūpējas par stratēģiskiem valo
das politikas jautājumiem un to saskaņošanu.

5. att. Mācību līdzekļi pieaugušo izglītībai (Latviešu valodas aģentūras mājaslapa www.valoda.lv)
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Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija teorētiski atbild par termi
noloģijas jautājumiem, taču tai trūkst finansējuma aktīvai un izvērstai darbībai, kā arī 
traucē nesakārtoti juridiskie un organizatoriskie jautājumi. Nopietns latviešu termino
loģijas izstrādes darbs norisinās ES institūcijās, kur strādā vairāki simti latviešu tulku 
un tulkotāju. 

Latviešu valodas attīstība pēdējo 25 gadu laikā

Latviešu valodnieks K. Mīlenbahs ir sacījis: “Valoda nekad nedrīkst uz vietas stā
vēt. Valodai vienmēr jāattīstās no iekšienes pa savai dabai un pa kultūras attīstības 
gaitai, tā ka viņā ikreizējie kultūras slāņi varētu viegli ietilpt un viņa noderētu par 
ikrei zējas kultūras neapsūbējušu spoguli. Ar attīstības beigām valoda ieslīgst ēnu val
stī. Mūžīga attīstība, mūžīga pārmaiņa ir valodas dzīvība, miers un sastingums ir 
viņas nāve.”26 Šodien latviešu valodas attīstību ietekmē dažādi procesi. Valsts valodas 
statuss ir nodrošinājis to, ka latviešu valodas pozīcijas ir nostiprinātas, tā ir atguvusi 
daudzas lietojuma jomas, dominē t.s. lingvistiskajā ainavā (dažādos publiskos uzraks
tos un sludinājumos), funkcionē izglītībā un administrācijā, produktu aprakstos, zāļu 
instruk cijās u.c. Valodu hierarhija kopš neatkarības atgūšanas Latvijā ir mainījusies, 
un agrākais asimetriskais bilingvisms ir stipri samazināts.27 Globalizācija28 ir veicinā
jusi gan tulkojumu apjoma pieaugumu, gan kontaktvalodu savstarpējo ietekmēšanos, 
gan atvērtību un liberālu attieksmi, kas pamazām nojauc robežas starp dažādiem va
lodas stiliem un veicina pārmaiņas. Arī jaunās tehnoloģijas ietekmē ne tikai valodas 
lietojumu, bet arī pašu valodas sistēmu. Novērojama dialektu nivelēšanās, tomēr, pie
mēram, latgaļu variants tiek uzturēts veiksmīgi. Latviešu valodu daudz lieto arī ārpus 
Latvijas – jaunajās, lielajās latviešu kopienās, kas izveidojušās Īrijā, Lielbritānijā un 
citur. Turklāt latviešu valodu kā svešvalodu ir apguvuši arī daudzi citu valstu pār
stāvji. 

Bez demogrāfiskajām pārmaiņām (latviešu īpatsvara pieauguma Latvijā) ir arī citi 
rādītāji, kas liecina par valodas situācijas uzlabošanos kopš neatkarības atjaunošanas.

Latviešu periodisko izdevumu skaits ir stabili audzis kopš 20. gs. 80. gadiem (žur
nālu nosaukumu skaits ir palielinājies 6 reizes, bet laikrakstu – 3 reizes). Jāņem vērā arī 
tas, ka mainījusies drukāto preses izdevumu pieejamība29 – tā kā tie vairs netiek subsi
dēti, šie izdevumi ir visai dārgi, un daudzi tos vairs neiegādājas. Daļa no tiem tagad ir 
pieejami arī internetā, kas daudziem jaunākās paaudzes cilvēkiem ir galvenais infor
mācijas avots.

26 Mīlenbachs K. Par pamazināmiem vārdiem. Dzimtenes Vēstnesis, Nr. 172, 1911, 30. jūl., 1.–2. lpp.
27 HoganBrun G. Language in Society across the Baltic Republics: a Comparative Overview. Journal of Baltic 

Studies, Vol. 36, No. 3, 2005, pp. 273–282; 372–373.
28 Wright S. Language Policy and Language Planning: from Nationalism to Globalization. Basingstoke: Palgrave 

Macmillan, 2004. 
29 Brikše I. Publiskās sfēras demokratizācijas iespējas: perestroikas un glasnostj aspekts Latvijā (1985–1990). 

Komunikācija. Kultūras un vēstures diskurss. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005, 192.–209. lpp. (Latvijas 
Universitātes raksti, 683. sēj.).
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Nozīmīgs ir latviešu valodas lietojums elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Ja 
pirms neatkarības atgūšanas latviski (pie tam daļēji) raidīja tikai viens TV kanāls, tagad 
tādi ir vairāki, kuriem jāpieskaita arī reģionālo TV kanāli, kā arī daži kanāli, kur tiek 
izmantoti latviešu subtitri. Radio ir līdzīgā situācijā – latviski raida 5 valsts radiostaci
jas un vairākas populāras privātās radiostacijas. Interneta ziņu portālos latviešu valo
das īpatsvars ir apmierinošs.

2. tabula
Publicētās grāmatas

Galvenās kontaktvalodas nomaiņa no krievu valodas uz angļu valodu atspoguļojas 
tulkoto grāmatu proporcijās, kas 20. gs. 90. gados strauji mainījās un kopš tā laika ir 
saglabājušās diezgan stabilas. Otro vietu aiz angļu valodas ieņem vācu valoda, no kuras 
tiek tulkots mazliet vairāk grāmatu nekā no krievu valodas. 
1985 – tulkotas 209 grāmatas: 140 no krievu valodas, 9 no angļu valodas (proporcija 

15:1);
1995 – tulkotas 598 grāmatas: 61 no krievu valodas, 293 no angļu valodas (proporcija 

1:5);
2000 – tulkotas 653 grāmatas: 68 no krievu valodas, 392 no angļu valodas (proporcija 

1:6);
2005 – tulkotas 679 grāmatas: 68 no krievu valodas, 359 no angļu valodas (proporcija 

1:5);  
2010 – tulkotas 638 grāmatas: 55 no krievu valodas, 390 no angļu valodas (proporcija 

1:7);
2015 – tulkotas 742 grāmatas: 68 no krievu valodas, 391 no angļu valodas (proporcija 

1:6). 
Latviešu valoda ir atgriezusies daudzās jomās, no kurām padomju laikā bija iz

stumta: militārajā, juridiskajā, jūrniecības un ārpolitikas nozarē. Latviešu valodu plaši 
lieto administrācijā, medicīnā, farmakoloģijā, informātikā, ES jautājumos utt. Termi
noloģija šajās jomās, ieskaitot aizgūtos terminus, ir daudzkārt augusi. Radušās vairākas 
ar valodas lietošanu saistītas profesionālās nozares – mutiskā tulkošana (pirms neat
karības atgūšanas ar to nodarbojās tikai gidi, kuri pavadīja ārzemju tūristus), dator
lingvistika, sociolingvistika un juridiskā lingvistika.

Gads Kopā Latviešu valodā
1985 2306 1072
1990 1564 883
1995 1968 1626
2000 2546 2044
2005 2371 1932
2010 2035 1752
2016 2191 1873
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Kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā latviešu valoda ir nostiprinājusi savas 
starptautiskās pozīcijas – tagad tā ir viena no ES oficiālajām valodām, kurā tiek tulkoti 
un publicēti ES normatīvie akti. Līdz ar citām valodām tā ir pārstāvēta visos svarīgāka
jos ES pasākumos. Šis statuss paaugstina arī latviešu valodas ekonomisko vērtību. 

Taču latviešu lingvistiskā uzvedība nav daudz mainījusies.30 Joprojām vērojama 
pārspīlēta lingvistiskā tolerance pret krievu valodas lietošanu latviešu vidē un amat
personu oficiālā saziņā krievvalodīgajos medijos. To vienlaikus pavada satraukums par 
valodas apdraudētību un par valodas jautājumiem vispār. Situācija atšķiras dažādos 
reģionos, pilsētās un lauku apvidos. 

Demokratizācija

Atvērtība un demokrātija ienesa pārmaiņas arī valodas normās un konvencijās – 
plašsaziņas līdzekļos lietotās valodas stils kļuva tuvāks sarunvalodai,31 drukātajā presē 
parādījās neliterāra leksika (kas agrāk netika pieļauts). Grūti pateikt, vai tas noticis 
tādēļ, ka uz latviešu valodas vidi tika pārnestas angļu valodas videi raksturīgās normas 
un tādējādi šīs pārmaiņas ir valodu kontaktu izraisītas,32 vai arī tādēļ, ka pašā latviešu 
valodas vidē notikusi demokratizācija un veidojas brīvāka attieksme pret runas nor
mām. Daudzos plašsaziņas līdzekļos valodas stilu robežas ir izplūdušas. Nepastāv 
 stingrs dalījums starp runāto un rakstu valodu, kā arī starp dažādiem sabiedrības slā
ņiem vai izglītības līmeņiem raksturīgu valodu. Jāmin arī mūsdienām raksturīgā pāreja 
no tekstuālās uz vizuālo informāciju, no tradicionāliem uz postmoderniem informāci
jas iegūšanas avotiem – arī tas atstāj iespaidu uz valodu.  

Globalizācija un tulkošana 

Globalizētā pasaulē arvien vairāk informācijas, ar ko cilvēks saskaras, rodas ārpus 
viņa valsts un tiek saņemta vai nu caur tulkojumu, vai tiešā veidā no citas valodas. Gan 
sadzīviskās nepieciešamības, gan juridisko prasību dēļ tulkošanas nozare Latvijā (kur 
ietilpst arī tulkotāju apmācība, digitālā leksikogrāfija, tulkošanas rīki) tagad ir spēcīga 
un plaukstoša. Tā aptver visdažādākās jomas – no filmu subtitrēšanas līdz rakstiskajai 
un mutiskajai tulkošanai ES institūcijās. Tulkojumu apjoms ir milzīgs. Te var minēt 
tekstus par starptautiskajām politiskajām un ekonomiskajām norisēm, tekstus par pa
saules popkultūru (kino, mūziku, sportu, slavenībām), receptes un pavārgrāmatas, 
 ceļvežus un ceļojumu aprakstus, starptautiskos un ES likumus, dažādus līgumus (jā
piebilst, ka juridiskie jēdzieni daudzu tautu valodās ir aizgūti no romiešu vai  anglo
sakšu tiesībām), lokalizēto programmatūru, reklāmas, filmas (dublētas vai subtitrētas), 

30 Druviete I. Lingvistiskās identitātes daudzveidīgie aspekti, 57. lpp. 
31 Nītiņa D. Moderna cilvēka valoda. Rīga: Valsts valodas aģentūra, 2004.
32 Thomason S. Language Contact and Deliberate Change. Journal of Language Contact, No. 1, 2007, p. 41.
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TV  raidījumus un šovus (dublētus vai subtitrētus), datorspēles, lietošanas instrukcijas 
un etiķetes (pārtikai, zālēm vai dažādām ierīcēm), mācību grāmatas, enciklopēdijas 
un, visbeidzot, arī tulkoto daiļliteratūru. 

Tiek lēsts, ka gandrīz 70% no tekstiem, ar kuriem šodien saskaras vidusmēra lat
vietis, ir tulkojumi.33 Tas neizbēgami atstāj iespaidu uz dzimto valodu. Robežas starp 
tulkojumiem un oriģināltekstiem reizēm ir grūti definēt. Tulkošana katrā ziņā liek va
lodas sistēmai mainīties (vai nu aizgūstot avotvalodas elementus, vai pārveidojot 
mērķ valodas elementus), lai pielāgotos attiecīgajam saziņas uzdevumam, un nereti šīs 
pārmaiņas var kļūt par normu.34 Lielākajai daļai tekstu mūsdienās ir raksturīga hibri
ditāte – tas attiecas ne tikai uz tulkojumiem, bet arī uz oriģināltekstiem. Mēs dzīvojam 
tulkotā pasaulē, kur starptautiskā masu kultūra sacenšas un mijiedarbojas ar vietējo. 
Taču nevar teikt, ka mūsdienu tekstu hibriditāte ir kas pavisam jauns. Valodas vienību, 
jēdzienu un ideju aizgūšanai latviešu valodā un kultūrā ir sena vēsture – atcerēsimies, 
kādu iespaidu gan uz vārdu krājumu, gan uz metaforisko domāšanu savulaik ir atstājis 
Bībeles tulkojums. Daudzās jomās cilvēki nonāk tiešā kontaktā ar svešvalodām – darbs 
ārzemju uzņēmumu filiālēs, popmūzikas klausīšanās, internets, satelīt televīzija, sub
titrētu filmu skatīšanās u.c. Tas viss veicina lingvistisko interferenci un netieši ietekmē 
dzimtās valodas “dabiskās” normas. 

Valodas tehnoloģijas 

Latviešu valoda spēj pilnvērtīgi darboties mūsdienu digitālajā vidē, ir izveidoti pa
reizrakstības un gramatikas pārbaudes rīki. Leksiskie un gramatiskie resursi un elek
troniskās vārdnīcas ir visai augstā līmenī.35 Tomēr latviešu valodā pieejamās digitālās 
tehnoloģijas ir dažādā līmenī – ir zināms progress gramatiskās analīzes, runas sintēzes 
un mašīntulkošanas jomā, bet vēl trūkst runas atpazīšanas un semantiskās analīzes 
rīku. Ir pieejami dažādi tekstu korpusi, ieskaitot paralēlos korpusus, tomēr visaptve
roša un vispārīga latviešu korpusa vēl trūkst. Arī internetā latviešu valoda ir labi pār
stāvēta. Valsts iestādēm un privātuzņēmumiem ir savas mājaslapas – gan latviski, gan 
arī citās valodās. Internetā pieejama arī mūsdienu un agrāko laiku latviešu literatūra, 
žurnāli, laikraksti, valodas apguves programmas un mācību materiāli.

 Pateicoties tehnoloģiju attīstībai, mūsdienās līdz šim neredzētā apjomā pieaug ne
oficiālo plašsaziņas līdzekļu skaits, un gandrīz katram ir iespēja publiskot savus teks
tus. Tas savukārt nozīmē, ka atklātībā nonāk ļoti daudz nerediģētu tekstu, kur valodas 
stila izjūta ir demokratizējusies vai zudusi pavisam. Arī īsziņu un epastu sūtīšana ir 
iespaidojusi valodas lietojumu, un tā sauktā evaloda savukārt ietekmē vispārējās 

33 Ločmele G., Veisbergs A. The other polysystem. The impact of translation on language norms and 
conventions in Latvia. Contexts, Subtexts and Pretexts. Literary Translation in Eastern Europe and Russia. Ed. 
by B. J. Baer. Amsterdam: J. Benjamins Pubishing Company, 2011, pp. 295–316.

34 Koller W. Übersetzungen ins Deutsche und ihre Bedeutung für die deutsche Sprachgeschichte. Sprach-
geschichte: ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung. Hrsg. von W. Besch. 
Berlin: W. de Gruyter, 2000, S. 112–128.

35 Skadiņa I. (et al.). The Latvian Language in the Digital Age. Berlin; Heidelberg: Springer Verlag, 2012. 
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 valodas lietojuma normas. Dažas abreviatūras, tādas kā vnk (vienkāršs/i), AC (ar 
cieņu), Ads (ar draudzīgiem sveicieniem), vsp (vispār), vrb (varbūt) u.c., tiek aktīvi lie
totas  esaziņā un palaikam arī drukātos tekstos. 

Standartizācija

Standartizācija nozīmē labākā iespējamā varianta izvēlēšanos no tiem, kas ir pie
ejami.36 Standartizētas tiek daudzas cilvēka darbības jomas, ieskaitot valodu. Tomēr 
valodā nav nedz iespējams, nedz nepieciešams standartizēt pilnīgi visu. Valoda nav 
tikai saziņas līdzeklis, tai piemīt gan ekspresīvā funkcija, gan arī spēja paust katra valo
das lietotāja individualitāti. Izglītības sistēmā un arī plašsaziņas līdzekļos tomēr ir vērts 
ievērot mērenu preskriptīvismu. Pastāv valodas normas un t.s. gaidu normas (tas, ko 
uzskatām par pieņemamu attiecīgajā valodas situācijā). Abu veidu normas attiecas arī 
uz dažādiem latviešu valodas paveidiem un reģistriem.

Normas galvenokārt regulē gramatiku un pareizrakstību, arī terminoloģijas jomu, 
taču nav nepieciešams stingri normēt arī citus valodas līmeņus, piemēram, leksiku. 
Reizēm novērojams, ka standartizācija nonāk pretrunā ar reālo valodas lietojumu. Arī 
perfekcionisms terminoloģijā, regulāri mainot terminus cerībā atrast “ideālo”, nav liet
derīgs, jo apgrūtina saziņu. Pat oficiāli akceptētajos latviešu valodas terminos ievēro
jam hronoloģiskas pārvirzes, it īpaši dažu ES terminu atveidojumā. Piemēram, angļu 
vārdam management datubāzēs atrodami šādi latviskie ekvivalenti: menedžments, 

36 Bartsch R. Norms of Language: theoretical and practical aspects. London: Longman, 1987, p. 249.

6. att. Tildes daudzvalodu tulkojošā vārdnīca (www.tilde.lv)
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 apsaimniekošana, administrācija, direkcija, kompetence, pārziņa, darba organizēšana, 
pār valdība, pārvaldīšana, rīkošanās, vadība, vadībzinība, vadīšana, saimniecība. Pat 
tādam vienkāršam ES terminam kā regulation ir bijuši daudzi latviskie varianti: notei-
kums, nolikums, priekšraksts, rīkojums, likums, nosacījums, regula, rēgula, regulācija. 
Mai not oficiāli ieviestos terminus, rodas juceklis un haoss. Terminu lietojuma stabilitāte 
ir svarīgāka nekā formālā, loģiskā saikne ar jēdzienu, kas reizēm ir visai nosacīta.  Līdzīgi 
varam skatīties arī uz diskusijām par terminu eiro (euro), kad jau nostiprinājušos vārdu 
tika piedāvāts mainīt. Standartizācijai nevajadzētu sniegties ārpus literārās rakstu va
lodas un terminoloģijas jomas, jo pārmērīga standartizācija var valodu noplicināt. 

Terminoloģija

Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā radīja nepieciešamību tulkot ES tiesību aktus, 
kuru kopīgais apjoms sasniedza gandrīz 145 000 lappuses. Lai šo uzdevumu paveiktu, 
tika nodibināts Tulkošanas un terminoloģijas centrs (TTC). Šodien ar ES tekstu tul
košanu nodarbojas ES dienestu tulkošanas aģentūras. Šis process atstāja nozīmīgu 
 iespaidu arī uz latviešu valodas un tās terminoloģijas vispārējo attīstību un galu galā 
arī uz tās konkurētspēju un statusa nodrošināšanu. TTC, iedibinot juridiskās tulkoša
nas tradīcijas Latvijā, ir palīdzējis augt latviešu juridiskajai valodai un terminoloģijai. 
EU acquis tulkošana arī atklāja agrākās tulkošanas prakses vājos punktus. Tā, piemē
ram, izrādījās, ka terminrades procesa tiesiskais regulējums vairs nav piemērots jauno 
terminu darināšanai, kas nu notika ļoti strauji. Kopējais terminu skaits, kas tika eks
cerpēts no 1997. gada līdz 2005. gadam, pārsniedza 100 000. Salīdzinājumam – Latvijas 
Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas veikums iepriekšējo 50 gadu laikā (sa
skaņā ar Terminoloģijas komisijas biļetenos publicēto informāciju) terminu skaita ziņā 
bija gandrīz divreiz mazāks. 

Vairāk nekā 350 000 terminu šķirkļi šodien ir pieejami tiešsaistes datubāzē www.
vvc.gov.lv. Pašlaik tā ir lielākā latviešu terminoloģijas datubāze, kuru ik dienu lieto tul
kotāji, terminologi, redaktori, valsts ierēdņi, mācību iestāžu darbinieki un daudzi citi. 
ES terminu bankā IATE savukārt iekļauti ap 20 000 terminu latviešu valodā (salīdzinā
jumam – šai datubāzē ir ap 1  500 000 angļu un franču terminu). Tulkošanas un 
termin rades kvalitātes nodrošināšanā liela nozīme ir kompetentai sadarbībai starp ES 
un Latvijas institūcijām. 

Valodas pārmaiņas

Apstākļos, kad notiek intensīvi valodu kontakti un tulkošanas procesi, ne vienmēr 
ir iespējams novilkt robežu starp iekšēji un ārēji motivētām valodas pārmaiņām. 
Tomēr ne visus jauninājumus valodā izraisa ārēja ietekme. 

Rakstības maiņa. Saskaņā ar latviešu valodas pareizrakstības normām citvalodu 
īpašvārdi latviešu valodā tiek atveidoti pēc fonētiskā principa: vārdi tiek rakstīti tik 
tuvu oriģinālizrunai, cik vien iespējams. Šāda prakse neizbēgami rada dažādību un 
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 zināmu nestabilitāti. Nomainoties galvenajai kontaktvalodai, reizēm nācās pārveidot 
arī dažu cittautu personvārdu atveidojumus. Piemēram, Otrā pasaules kara vācu ģene
rāļa Hermaņa Hota (Hermann Hoth) uzvārds padomju laikos latviešu tekstos krievu 
valodas iespaidā tika atveidots kā Gots. 

Jaunajās ģeogrāfiskajās kartēs un atlantos, kā arī ziņu apskatos ievērojami pie
audzis transkribējamo vārdu un nosaukumu skaits. Vairumā gadījumu ārvalstu vietu 
nosaukumi latviešu valodā saglabājās, daži tika nomainīti, ja tie mainījās arī oriģinālā. 
Piemēram, agrākā Kalkuta tagad ir Kolkata, jo šīs Indijas pilsētas angliskais nosaukums 
Calcutta tika nomainīts pret Kolkata. Tomēr Ķīnas galvaspilsēta joprojām latviešu va
lodā tiek atveidota kā Pekina, kaut gan tās starptautiskais nosaukums latīņu transkrip
cijā tagad ir Beijing. Neveiksmīgs bija nevajadzīgais mēģinājums nomainīt nosaukumu 
Islande pret Īslande, kam sekoja atgriešanās pie tradicionālās formas.

Izruna. Lielas fonētiskas pārmaiņas latviešu valodā nav novērotas. Tomēr angļu 
valodas iespaidā dažas starptautiskas abreviatūras bieži sāk izrunāt pēc angļu valodas 
principa: GPS, CV. Angliskošana reizēm skar pat latviskās abreviatūras: piemēram, 
OCTA bieži tiek izrunāta kā okta.

Salikteņu veidošana. Stabilas divkomponentu vārdkopas nereti saplūst un kļūst 
par salikteņiem – it īpaši tad, ja abi komponenti ir īsi un ja jēdzieni, ko tie apzīmē, ir 
skaidri. Šī tendence ir sena, bet pēdējā laikā, šķiet, strauji pastiprinājusies, piemēram, 
miesassargs, miesaskāre, miesaskrāsa, miesasbūve. Ir radušies salikteņi nāvessods, līgum-
sods, kamēr naudas sods un miesas sods palikuši kā vārdkopas. Savukārt salikteņi ar 
pirmo komponentu līgum- (līgumsods, līgumattiecības, līgumslēdzējs), kā šķiet, ir ap
mēram vienādā skaitā ar vārdkopām līguma objekts, līguma pants, līguma pārkāpums. 
Salikteņiem nevajadzētu būt pārāk gariem, it īpaši to pirmajam komponentam. Ir no
vērots, ka daļa redaktoru dod priekšroku salikteņiem, dažreiz nevajadzīgi paātrinot 
salikteņu darināšanas procesu: tiesību aizsardzība – tiesībaizsardzība, fondu birža  – 
fondubirža.

Paradigmu attīstība. No daudziem pašcilmes latviešu lietvārdiem, kas mūsdienās 
ieguvuši jaunas pārnestas nozīmes, tiek atvasināti darbības vārdi: nūjot, diegot (zobus), 
ēnot, pūķot. Līdzīga tendence novērojama arī ar senākiem un nesenākiem aizguvu
miem: komunikācija – komunicēt, žūrija – žūrēt, nostalģija – nostalģēt. Šī tendence at
bilst latviešu valodas normām un ir vēlama, kaut arī sākumā šķiet neparasta. 

Jaunvārdi. Latviešu valodā mūsdienās tiek darināti daudzi jaunvārdi, un par tiem 
nereti notiek aktīvas diskusijas. Jaunvārdu darināšanu gan galvenokārt aplūko, atskato
ties pagātnē,37 un diskusijas parasti notiek, pretstatot svešos (tātad visdrīzāk nevēla
mos) un pašcilmes darinājumus. Tomēr ir vērts apspriest neoloģismus arī no citiem 
skatpunktiem.38 Valtera Tauli noformulētais pamatprincips39 rāda, ka vārda garums ir 
apgriezti proporcionāls tā lietošanas biežumam – jo biežāk vārds tiek lietots, jo īsākam 
tam jābūt. Kaut arī latviešu terminoloģijā teorētiski priekšroka tiek dota īsiem terminu 

37 Skujiņa V. Terminu modeļi J. Endzelīna caurlūkotajā elektrotehnikas vārdnīcā. Linguistica Lettica, Nr. 4, 
1999, 100.–109. lpp.

38 Veisbergs A. Jaunvārdi un valodas attīstības virziens. Baltu filoloģija, XVI, Nr. 1/2, 2007, 133.–140. lpp.
39 Tauli V. Introduction to a Theory of Language Planning. Uppsala: Almquist & Wiksells, 1968.
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variantiem,40 daudzi jaundarinātie termini tomēr ir gari salikteņi. Stāvokli vēl apgrū
tina latviešu terminoloģijā valdošā izvairīšanās no metaforām. Taču metaforām termi
noloģijā noteikti ir sava vieta, jo stingri atdalīt specializēto terminoloģiju no vispārējās 
valodas nav reāli. Šķiet, ka mūsu terminoloģijā joprojām tiek ignorētas daudzas nebūt 
ne jaunas atziņas – tas, ka terminoloģijā jāņem vērā arī semantiski pragmatiskie as
pekti41 un ka ne visa terminoloģija ir domāta tikai zinātnieku vajadzībām, jo tā snie
dzas arī ārpus savas zinātnes nozares un nomenklatūras robežām.42 Kā rāda prakse, 
veiksmīgāki ir īsie aizguvumi vai jaundarinājumi: čats, ietvars, saziņa, aprūpe, pieeja, 
aprite, zīmols, dators. Garākie termini neieviešas: koku gāšanas, atzarošanas un sagaru-
mošanas mašīna, krāslodīšu šaušanas sacensība, noziedzīgi iegūtu līdzekļu [nelikumīga] 
legalizācija, elektroniskais surogātpasts, ieiet sistēmā, izmantojot paroli. Parasti šo garo 
apzīmējumu vietā tiek lietoti īsi aizguvumi vai kalki: harvesters, peintbols, naudas at-
mazgāšana, spams, ielogoties. 

Konotatīvās pārmaiņas. Daudziem vārdiem latviešu valodā ir mainījusies deno
tatīvā vai konotatīvā nozīme – bieži vien sociopolitisku iemeslu dēļ. Tā 20. gadsimta 
beigās daudzi pirmskara laikā lietotie vārdi atguva agrākās konotācijas – piemēram, 
kungs un kundze atkal kļuva par ierastām uzrunas formām, atgriežoties padomju laiku 
terminu biedrs un biedrene vietā. Padomju režīms daudziem vārdiem bija piešķīris ne
gatīvus ideoloģiskus aizspriedumus (protams, nav zināms, vai visi tos pieņēma, tomēr 
oficiālie plašsaziņas līdzekļi tos centās ieviest un popularizēt) – piemēram, vārdiem 
kosmopolītisks, pilsonisks, spekulācija, militārists. Vairāki apzīmējumi, mainoties poli
tiskajai situācijai, mainīja savus referentus: brīvības cīnītājs, mežabrālis, partizāns, ban-
dīts, atbrīvotājs. Līdzīgi tam, kā padomju vara pasludināja vārdu žīds par nevēlamu (jo 
krievu valodā tam ir negatīva konotācija) un lika to aizstāt ar vārdu ebrejs, mūsdienu 
Eiropas Savienības politkorektums liek oficiālos tekstos aizstāt vārdu čigāns ar roms.

Gramatiskās pārmaiņas. Gramatiskā sistēma mainās lēnāk. Ir novērojamas zinā
mas pārmaiņas, pielāgojoties analoģiskām formām un iekļaujoties vienotā sistēmā. Pie
mēram, daži 2. konjugācijas darbības vārdi pāriet 3. konjugācijā: formas es pētu, tu pēti, 
viņš, viņa pēta vienkāršajā tagadnē tagad ņem virsroku pār agrākajām es pētīju, tu pētī, 
viņš, viņa pētī. 3. konjugācijas tagadnes formas ir īsākas un 1. personas formas nav iden
tiskas ar attiecīgajām pagātnes formām, kā tas ir 2. konjugācijas darbības vārdiem. 
Tomēr šīs pārmaiņas nav universālas. Darbības vārdi mīlēt, cerēt, cienīt, bālēt gan ir se
kojuši šim modelim, kamēr veltīt, svētīt, vēstīt, sargāt vēl ir pārmaiņu procesā, taču runāt, 
domāt, elpot, kavēt, glabāt, medīt, klusēt, strādāt droši vien nemainīsies. Iespējams, to 
nosaka arī tas, vai īsās formas fonētiskais veidols saskan ar lietotāju valodas izjūtu. 

Atkāpes no normas vajadzības izteiksmē arī liek domāt par vienkāršošanos un 
pārmaiņām, kas notiek analoģijas dēļ. Saskaņā ar latviešu literārās valodas normām 
darbības veicēju šai izteiksmē izsaka ar vārdu datīvā, kamēr darbības objekts ir nomi

40 Skujiņa V. Termins – noturīgais un mainīgais. Latviešu valoda – robežu paplašināšana. Rīga: Valsts valodas 
komisija, 2005, 129. lpp. (Valsts valodas komisijas raksti, 1. sēj.).

41 Temmerman R. Towards New Ways of Terminological Description: the Sociocognitive Approach. Amsterdam; 
Philadelphia: J. Benjamins Publishing Company, 2000; Cabré T. Theories of Terminology: their description, 
prescription and explanation. Terminology, Vol. 9, No. 2, 2003, p. 173.

42 Béjoint H., Thoirno Ph. (eds.). Le sens en terminologie. Lyon: Presses Universitaires de Lyon, 2000.
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natīvā (piemēram, ir jāsaprot tas, man ir jāizlasa šī grāmata). Taču, sekojot citam gra
matiskās struktūras modelim, kur centrā ir darbības vārda pārvaldījums (piemēram, 
saprast to, lasīt grāmatu), valodas lietotāji bieži vien darbības objektu lieto akuzatīvā 
arī vajadzības izteiksmē (ir jāsaprot to, man jālasa grāmatu). Šo tendenci balsta arī tas 
fakts, ka personu vietniekvārdi es, tu, mēs, jūs, sevis šādā funkcijā arī vajadzības izteik
smē vienmēr ir akuzatīvā (piemēram, man tevi jāsatiek), jo saskaņā ar valodas tradīciju 
te nominatīva forma nemaz nebūtu iespējama. Tādējādi tie rada precedentu, lai arī 
citus vārdus šai gadījumā lietotu akuzatīvā. 

Paplašinās sieviešu dzimtes formu skaits, kur agrāk dominēja vīriešu dzimte. Pie
mēram, ir radušies tādi profesiju nosaukumi kā kareive, pulkvede, atašeja. Šo valodas 
procesu izraisa pārmaiņas reālajā dzīvē. Notiek arī pretējs process, kad rodas jaunas 
vīriešu dzimtes formas, piemēram, auklis, medbrālis u.c. Līdzīgā veidā daudzskaitli
nieki iegūst vienskaitļa formas, piemēram, vecāki > vecāks, jo arvien vairāk bērnu aug 
viena vecāka ģimenēs. 

Latviešu valodā īpašības vārdiem, divdabjiem un kārtas skaitļa vārdiem ar noteikto 
galotni datīvā un akuzatīvā ir piedēklis -aj: manam mīļajam draugam, upes otrajā 
krastā. Šīs garās izskaņas arvien biežāk lieto saīsinātā formā vai arī to vietā lieto neno
teiktās galotnes – gan labskaņas un ritma dēļ, gan lai izvairītos no pārāk garām for
mām, gan arī vienkārši nevērības dēļ. Dažos gadījumos šī parādība ir kļuvusi par lite
rārās valodas normu, t.i., ja īpašības vārds tiek atvasināts ar piedēkli -ēj- vai snēj-, 
labskaņas dēļ tiek lietota īsā forma, piemēram, vispārējā (nevis vispārējajā) troksnī. 
Tendence lietot īsas izskaņas ir īpaši raksturīga tajos vārdos, kas ir garāki par trim vai 
četrām zilbēm, piemēram, neuzticēties pieaugušiem. 

No morfoloģiskām pārmaiņām vērts pieminēt priedēkļa ie- lietojuma pieaugumu, 
ar ko pēdējā desmitgadē bieži tiek atvasināti gan pašcilmes, gan aizgūti darbības vārdi: 
ievēlēties, ierēkt, iepauzēt, iespringt, ielemt, ietusēt, ievērtēt, iedomāt, iebrīfot.

Atgriezeniskie darbības vārdi latviešu valodā tradicionāli diezgan reti izsaka cieša
mās kārtas nozīmi, piemēram: nauda glabājas (tiek glabāta) bankā. Bieži vien šāds lie
tojums radies krievu valodas ietekmes dēļ, piemēram: galds neapkalpojas, augļi nepār-
dodas. Taču dažreiz šādus veidojumus lieto humora un vārdu spēles nolūkā, piemēram: 
Lai jums labi strādājas! Lai jums jauki līgojas! Atgriezeniskie darbības vārdi ciešamās 
kārtas nozīmē var kļūt par izteiksmīgiem stilistiskiem līdzekļiem. 

Dažas sarunvalodai raksturīgas parādības tiek pieņemtas gandrīz kā norma runā
tajā valodā, piemēram, 3. personas vietniekvārdu viņš, viņa lietojums norādāmo viet
niekvārdu tas, tā vietā. Šāds lietojums būtībā ir ļoti sens, kā liecina arī frāzes viņā saulē, 
viņā krastā u.c. Dažas no šādām tendencēm jau atspoguļotas jaunajā akadēmiskajā 
gramatikā kā iespējamas paralēlās normas.

Kontaktvalodas un aizgūšana (atklātā un slēptā)

Pēdējo 800 gadu laikā latviešu valodu ir ietekmējušas vairākas dominējošas valo
das. Gandrīz 700 gadus tāda bija vācu valoda, 200 gadus – krievu valoda, bet pēdējos 
30 gadus latviešu valodu visvairāk ietekmē angļu valoda (šis process aizsākās jau 
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 padomju laikos, kā novērojusi valodniece Velta RūķeDraviņa43). Latviešu valoda ir sa
skārusies arī ar poļu, zviedru u.c. valodām. Savukārt pēdējo pārdesmit gadu laikā in
tensīvo aizgūšanu no angļu valodas veicina gan globalizācijas procesi pasaulē, gan tas, 
ka pēc 50 gadu ilgās Latvijas atrašanās PSRS sastāvā un izolācijas no ārpasaules sākās 
strauja valodas attīstība. 

Vācu valoda. Vairāku gadsimtu garumā vācu valoda Latvijā ir bijusi galvenā 
kontakt valoda un arī starpniekvaloda. Taču tās ietekme aprāvās līdz ar Otro pasaules 
karu. Kaut arī daudzi latvieši (galvenokārt vecākajā paaudzē) joprojām zina vācu va
lodu, šodien tā latviešu valodu praktiski vairs neietekmē. 20. gs. 90. gados notika ne
liela ģermānismu “atdzimšana”, kad plašsaziņas līdzekļos sāka lietot sarunvalodas vār
dus, tai skaitā tos vācu aizguvumus, kas agrāk tika uzskatīti par nevēlamiem un kurus 
centās izskaust, piemēram: bode, zapte, tante, ome, veša, riktīgs, bišķi. Kaut arī 50 gadus 
apkaroti, tie bija izdzīvojuši latviešu sarunvalodā, tādējādi pierādot, ka pat totalitārā 
režīmā piekopts valodas preskriptīvisms nav visspēcīgs. 

Krievu valoda. Ap 1990. gadu krievu valoda zaudēja savu dominējošo pozīciju 
Latvijā, tomēr tā joprojām iespaido latviešu valodu. Vairums latviešu prot krievu va
lodu, un daudzās Latvijas pilsētās tā joprojām ir aktīva kontaktvaloda. Tās ietekmi 
vēl pastiprina pieejamie Krievijas un vietējie krievu TV kanāli, radio un citi plašsa
ziņas  līdzekļi. Krievu valoda visvairāk iespaido latviešu sarunvalodu un neliterāro 
leksiku, kur joprojām netrūkst krievu aizguvumu, bet uz latviešu literāro un rakstu 
valodu  ietekme ir mazāka. Krievu aizguvumus latviešu sarunvalodā un slengā varam 
iedalīt neadaptētajos aizguvumos (kas vienīgi tiek transliterēti latīņu alfabētā): vot, 
a, bļin, davai, pričom; adaptētajos aizguvumos: močīt, kruts, fufelis, koļīt, besīt, 
muhļīt, mudrīt, rubīt, gruzīt, mož, naglijs, haļava, krutka, lohs; asimilētajos aizguvu
mos, kur mainījusies forma un lietojums, t.sk. iespējamos atvasinājumos: tusiņš, 
tusēt, pričene, bomzis; kalkos (burtiski tulkotos aizguvumos): atsaldēts, uzmest, 
jumts, kāposts, pavilkties uz kaut ko, tostarp kalkētās frāzēs: da jeb ko, nu neko sev, pa 
lielam.

Angļu valoda šodien ir ne tikai galvenais starptautiskās saziņas līdzeklis,44 bet arī 
valoda, kas visvairāk ietekmē citas valodas. Angļu valodas ietekmi uz latviešu valodu 
līdz 20. gs. 80. gadiem, kas galvenokārt izpaudās aizguvumu (anglicismu) veidā, ir dziļi 
pētījis Juris Baldunčiks.45 Šodienas pasaulē angļu valoda ar visām savām lomām – 
 citiem kā dzimtā valoda, citiem kā otrā valoda un svešvaloda, citiem kā lingua franca – 
ir vienīgā globālā valoda. Daži autori raksturo angļu valodas izplatīšanos kā lingvis
tisku imperiālismu46 un pārējo valodu apspiešanu, citi paredz tai pasaules līdera lomu47 
kā ideālam saziņas līdzeklim starp arvien vairāk un vairāk globalizētajiem pasaules 
iedzī votājiem. Vēl citi uzsver, ka angļu valoda kā lingua franca ietekmē citas valodas 

43 RūķeDraviņa V. The Standardization Process in Latvian: 16th Century to the Present. Stockholm: Almquist & 
Wiksell International, 1977, p. 93.

44 Crystal D. English as a Global Language. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
45 Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga: Zinātne, 1989. 
46 Phillipson R. Linguistic imperialism. Oxford: Oxford University Press, 1992.
47 Bennett J. The Anglosphere Challenge: why the English-speaking Nations Will Lead the Way in the Twenty-first 

Century. Lanham Md. [u.a]: Rowman & Littlefield Publishers, 2004. 
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neizbēgami, tomēr labdabīgi.48 Angļu valodas globālā izplatība, augstais prestižs un 
ekonomiskā vērtība padara to pievilcīgu arī latviešu skolēnu un viņu vecāku acīs, kuri 
nereti uzskata angļu valodas prasmi par svarīgāku nekā dzimtās valodas prasmi.49 

Anglismi latviešu valodā. Attiecībā uz latviešu valodu angļu valoda pilda dažādas 
funkcijas – tā ir gan galvenā tiešā kontaktvaloda, gan starpniekvaloda, gan daudzu tul
kojumu avotvaloda. Angļu valoda ne tikai dod latviešu valodai daudzus aizguvumus, 
bet arī ietekmē vārddarināšanas modeļus,50 teksta normas un konvencijas.

Angļu valodas ietekme uz latviešu valodu šodien novērojama šādos gadījumos:
• Tradicionālie pilnie aizguvumi (atbilstoši adaptēti fonētiskā un gramatiskā ziņā 

un transkribēti): frīks (freak), kreizī (crazy), kūls (cool), fīlings (feeling), čarts 
(chart), meils (mail), lūzers (loser), feiss (face), tops (top), čats (chat). Tie parādās 
galvenokārt sarunvalodā un vairumā gadījumu ir īsi anglosakšu izcelsmes vārdi. 
Šo aizguvumu skaits nav liels, toties tos lieto bieži. 

• Daži fonētiski un morfoloģiski maz asimilēti aizguvumi, piemēram, izsauksmes 
vārdi kamon (come on), kūl (cool), vau (wow), okei (OK), bla bla bla.

• Daudzi neoklasiskie aizguvumi, būtībā internacionālismi, kas bieži tiek uzskatīti 
par aizguvumiem no angļu valodas, piemēram: politkorektums (political correct-
ness), interfeiss (interface), interoperabilitāte (interoperability), eksponenciāls (ex-
ponential), reciklēt (to recycle). Daži no tiem ir kļuvuši par modes vārdiem un 
dažās nozarēs tiek lietoti pārmērīgi: konsens(u)s (consensus), interfeiss (inter-
face), parametrs (parameter), sinerģija (synergy), paradigma (paradigm), kapaci-
tāte (capacity), apropriācija (appropriation), iniciēt (to initiate), kreatīvs (crea-
tive). 

• Atvasinājumi no angļu aizguvumiem: kompis (computer), tīnis (teenager), fīča 
(feature), fanot (to be a fan), veikot (to wakeboard), snovot (to snowboard); fīls 
(feeling), topiņš (top), čiksa (chick), superīgs (super). 

• Senāku aizguvumu aizstāšana ar jaunākiem: profilakse > prevencija (prevention), 
revīzija > audits (audit), pisuārs > urināls (urinal), kadri > personāls (personnel), 
multiplikācija > animācija (animation), ferments> enzīms (enzyme). 

• Semantiskā aizgūšana, kas skar gan latviešu pašcilmes vārdus (retāk), gan arī 
senāk aizgūtus internacionālismus, pārņemot vārdu jaunās nozīmes no to poli
semantiskajām atbilsmēm angļu valodā. Piemēram, tādos vārdos kā vīruss, 
pele, zālīte, attīstītājs, laineris, zaļais. Bieži vien šie kalki ir termini, un process 

48 House J. Communicating in English as a lingua franca. EUROSLA Yearbook. Vol. 2. Ed. by S. FosterCohen 
et al. Amsterdam: J. Benjamins Publishing Company, 2002, pp. 243–261; House J. English as a lingua franca 
and its influence on texts in other European languages. Lingua, Mediazione Linguistica e Interferenza. 
G. Garzone, A. Cardinaletti (eds.) Milano: F. Angeli, 2004, pp. 21–48. 

49 Latviešu valodas apguvi ietekmējošie faktori un lietojuma vide. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2010. 
Pieejams: http://documents.tips/documents/latviesuvalodasapguviietekmejosiefaktoriunlietojuma
vide2010.html (skatīts 27.01.2017.).

50 Ločmele G.,Veisbergs A. The other polysystem. The impact of translation on language norms and con
ventions in Latvia. Contexts, Subtexts and Pretexts. Literary Translation in Eastern Europe and Russia. Ed. by 
J. B. Baer. Amsterdam: J. Benjamins Publishing Company, 2001, pp. 295–316.
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 novērojams tajās nozarēs, kas attīstās īpaši strauji, – IT (piemēram, ugunsmūris 
(firewall), aplikācija (application) u.c.), ekonomikā un politikā (iesaldēt (to 
 freeze), pārkarst (to overheat), klasificēts (classified/secret), shēma ([criminal] 
 scheme) u.c.). Līdztekus jaunajām nozīmēm daži vārdi ir arī paplašinājuši savu 
lietojuma jomu. Piemēram, vārds pieredze, kas agrāk apzīmēja tikai pagātnes 
pieredzi, tagad tiek attiecināts arī uz pašreizējo pieredzi, izjūtām un piedalīšanos. 
Arī vārdi izaicinājums un produkts tagad tiek lietoti daudz plašāk. Dažos gadīju
mos tas ir izraisījis nevajadzīgu semantisku hipertrofiju.51 Savukārt daudzi ab
strakti vārdi ir ieguvuši plašākas un sazarotākas tiešās nozīmes (piemēram, auto-
ritāte, aktivitāte, prasmes, varas) un kļuvuši par skaitāmiem lietvārdiem.

• Saliktie kalki un puskalki: eksvīrs (ex-husband), sierburgers (cheeseburger), vēs-
tuļbumba (letter bomb), viedkarte (smart card).

• Nozīmes maiņa monosemantiskos vārdos, t.i., to tradicionālās nozīmes atme
šana angļu valodas iespaidā pagaidām vēl ir reti sastopama. Daži piemēri: vārds 
drastisks agrāk latviešu valodā nozīmēja “jautrs, rotaļīgs”, taču to arvien biežāk 
lieto ar nozīmi “radikāls”, kā tas ir angļu valodā. Kritisks (agrāk – kritizējošs) 
tagad bieži tiek lietots ar nozīmi “ļoti svarīgs”. Dramatisks (“saistīts ar drāmu/ 
teātri”, arī “emocionāls”) tagad bieži tiek lietots līdzīgi kā angļu vārds dramatic – 
“pēkšņs, iespaidīgs”. Klasificēts (classified) tagad galvenokārt nozīmē “slepens”.

• Idiomu aizgūšana. Pēdējo 20 gadu laikā latviešu valodā ir ienākušas daudzas 
angļu valodas idiomas. Tās ir kļuvušas par latviešu vārdu krājuma neatņemamu 
daļu un sastopamas gan tulkotos, gan oriģinālos tekstos, piemēram: ziepju opera 
(soap opera), skelets skapī (skeleton in the cupboard), iešaut sev kājā (to shoot one-
self in the foot), bumba ir laukuma otrā pusē (the ball is in somebody’s court), 
 iznākt no skapja, nākt ārā (to come out), likt/turēt visas olas vienā grozā (to put 
all one’s eggs in one basket). Daudzas citas idiomas bieži parādās kā okazionāli 
iespraudumi, nereti izceltas ar pēdiņām vai kursīvu. No angļu valodas nesen 
aizgūtās frāzes reizēm aizstāj agrāk stabili lietotās, piemēram, vienas nakts sakars 
(one night stand) tagad tiek lietots biežāk nekā agrākais gadījuma sakars. 

• Vidusstrupināšana – vidējo zilbju atmešana latviešu vārdos (senākos aizguvu
mos), pielīdzinot vārdus angļu valodas paraugam: optimalizēt > optimizēt (to 
optimize), aktivizēt > aktivēt (to activate), minimalizēt > minimizēt (to minimize), 
implantāts > implants (implant).

• Morfoloģiskas pārmaiņas senākos aizguvumos (parasti ne angļu cilmes), pielā
gojot tos angļu ekvivalentiem: novators > inovators (innovator), sociālekonomisks 
> socioekonomisks (socioeconomic), homoseksuālists > homoseksuālis (homo-
sexual), katastrofāls > katastrofisks (catastrophic), pirmsinsulta- > preinsulta- 
(pre-insult).

51 Baldunčiks J. A new trend in the translation of polysemous English words into Latvian: semantic hypertrophy 
of the basic equivalent. Within Language, Beyond Theories. Vol. 2: Studies in Applied Linguistics. Ed. by 
A. BlochRozmej, K. Drabikowska. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015, pp. 275–289.
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Netiešā ietekme un jauktie gadījumi. 
• Konversijas palielināšanās. Angļu valodas iespaidā pieaug konversijas gadījumu 

skaits, kad tas pats vārds tiek lietots citā vārdšķirā: nekrofīls (necrophile), poligēns 
(polygenic), kontraceptīvs (contraceptive), kompozīts (composite), homofobs 
(homo phobe), ambients (ambient), pedofīls (pedophile). Parastais konversijas vir
ziens ir no īpašības vārda uz lietvārdu. Konversija, lai gan teorētiski tā latviešu 
valodā ir iespējama (protams, to ierobežo latviešu valodas fleksīvā daba), agrāk 
bija reti sastopams vārddarināšanas modelis, novērots tikai dažu vārdšķiru gadī
jumā un atsevišķos vēsturiskos piemēros. 

• Angļu valodas iespaidā ir radušies daudzi ar priedēkli ne- atvasināti ģenitīveņi. 
To vidū ir gan aizguvumi, gan pašcilmes vārdi (visdrīzāk kalki): nedzīvnieku 
(non-animal), nedzīvības (non-life), nepiena (non-milk), nepārtikas (non-eatable), 
netarifu (non-tariff), nefinanšu (non-finance), nekapitāla (non-capital), nediskri-
minācijas (non-discrimination), neslīdes (non-glide), nerezidentu (non-resident), 
nezinātnes (non-science), netiesas (non-court), nelīguma (non-agreement). Šis mo
delis gan pastāvēja jau agrāk kā krievu valodas ietekmes rezultāts, bet tika uz
skatīts par nevēlamu. 

• Novērojams saplūdeņu skaita pieaugums. Senāk latviešu valodā šāds vārddarinā
šanas modelis neeksistēja – atsevišķi angļu valodas saplūdeņi tika aizgūti kā veseli 
vārdi, piemēram, smogs (smog), motelis (motel). Gadsimta beigās latviešu valodā 
no kontaktvalodām ieplūda kalkēti saplūdeņi, kas šodien praktiski jau aizmirsti 
un atrodami vien tālaika preses lappusēs: pirrastroika (Pirra uzvara + perestroika), 
vidiots (video + idiots), seksperts (sekss + eksperts), kokakolonizācija (kokakola + 
kolonizācija). Tiem sekoja vietējie hibrīdi: ļeņineklis (Ļeņins + piemineklis), Lat-
vegasa (Latvija + Lasvegasa), Ceļarāma (“Latvijas Ceļš” + “Panorāma”), Šmerļa-
vuda (Šmerlis + Holivuda), no kuriem vismaz ļeņineklis vēl tiek lietots mūsdienās. 
Arī šodien notiek okazionāla saplūdeņu veidošana ar latviešu vārdiem, piemēram, 
šķirolucionārs ([atkritumu] šķirošana + revolucionārs). Daži no agrākajiem oka
zionālismiem jau tiek plaši lietoti un kļuvuši par standarta leksikas daļu, piemē
ram, cūkmens (cūka + Betmens); citus, iespējams, ietekmē krievu valodas paraugi: 
Putlers (Putins + Hitlers); vēl citi, iespējams, uzskatāmi par atvasinājumiem ar 
afiksu: Jūrmalgeita, pedofīlgeita, digitālgeita. Sistēmiskais jauninājums ir iekļuvis 
pat tradicionāli konservatīvajā latviešu valodas cietoksnī – terminoloģijā. Ja ter
minu kaplete (kapsula + tablete) vēl var uzskatīt par aizgūtu saplūdeni, tad mēstule 
(mēslu vēstule), atkritne (atkritumu atvilktne) jau ir stabili pašdarināti termini.

• Arvien biežāk novērojam rotaļīgus okazionālismus un vārdspēles. Daļēji tas at
spoguļo to izplatību angļu valodā, daļēji – valodas normu un konvenciju vispā
rējo liberalizāciju, kā arī rotaļīgāku attieksmi pret valodu. Latviešu valodā ir 
strauji palielinājies “okazionāli” un “kontekstuāli”52 vai “instanciāli”53 izmantoto 

52 Veisbergs A. The Contextual Use of Idioms, Wordplay and Translation. Traductio: Essays on Punning and 
Translation. Ed. by D. Delabastita. Manchester: St. Jerome Publishing 1997, pp. 155–176. 

53 Naciscione A. Stylistic Use of Phraseological Units in Discourse. Amsterdam; Philadelphia: J. Benjamins 
Publishing Company, 2010.
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idiomu skaits – gan tulkojumos, gan oriģināltekstos. Frazeoloģija vairs nav no
deldētu frāžu krājums, bet gan bagātīgs inovāciju avots. Paralēli samazinās tradi
cionālo sakāmvārdu lietojums. Izplatītas ir grafiskas vārdu spēles, tostarp arī pa
ronīmiska burtu pārstatīšana, kā, piemēram, šajos 20. gs. 90. gadu darinājumos: 
migrorajons, valdības sastārdīšana. Grafiskas vārdspēles tiek plaši lietotas reklā
mās. Daudz radošu vārdspēļu un vārddarināšanas gadījumu var novērot arī 
 interneta diskusijās. Bieži tiek lietoti izteiksmīgi okazionālismi (tie parasti ir sa
likteņi vai atvasinājumi): smalkaprindisks, kultūrdubļi, katikkautkasne notiek, krīz-
spēja, kinoštrunts, aplamdirsējs, varastrīce, smukbučmūlīši, streipisks (<  Streips), 
apkannotā filma (< Kannu kinofestivāls), satversmīgs (< Satversme). Tādējādi nav 
pamata sūdzēties par plašsaziņas līdzekļu valodas stagnāciju.54 

• Okazionālas salikteņfrāzes pirms 20. gs. 90. gadiem latviešu valodā bija reti sa
stopamas, un salikteņfrāžu veidošana ar defisēm neapšaubāmi ir aizgūts paņē
miens. Interesanti, ka tulkojumos uz latviešu valodu tas nav novērots, bet lat
viešu oriģināltekstos gan. Parasti (bet ne vienmēr) tie ir apzīmētāji, kuros autors 
var sagrupēt neierobežotu skaitu grafiski uzkrītošu elementu: “Cars bija tikai 
peška, te-viņš-bija-te-viņš-zuda cars” (Una, Nr. 11, 2005); “Reikjavīka ir arī pret-
stats ierasti idilliskajam ai-cik-sirreāli-pasakaina-šī-Islande redzējumam” (Kultū
ras Diena, Nr. 28, 2007).

• Īsi defissavienojumi (kas latviešu valodā agrāk bija retums) ir ļoti izplatīti. Sā
kotnēji tie bija angļu vārdu atveidojumi (kalki), bet vēlāk tādus sāka darināt arī 
latviešu valodā: e-pasts (e-mail), e-pārvalde, i-banka, e-kurss, e-baznīca, i-grā-
mata, i-karte, i-mode, i-veikals.

• Skaitļu sistēmas maiņa. Vairākiem lietvārdiem (gan internacionālismiem, gan 
pašcilmes vārdiem), kas agrāk latviešu valodā bija tikai daudzskaitlinieki vai arī 
vienskaitlinieki, tagad ir attīstījusies pilna paradigma. Tā sākās angļu valodas ie
tekmes rezultātā un tagad iespaido arī latviešu vārdus. Jaunās vienskaitļa vai 
daudzskaitļa formas parasti ir saistītas arī ar nozīmes maiņu: tehnoloģija/s (tech-
nology/ies), politika/s (policy/ies), kompetence/s (competence/ies), kvalitāte/s 
(quality/ies), aktivitāte/s (activity/ies), ekonomika/s (economy/ies), debate/s (de-
bate/s). Šī tendence ir skārusi arī pašcilmes vārdus (paradigmas kalki): prasme/s 
(skill/s), vara/s (power/s), un arī dažus, kur par angļu valodas ietekmi nav 
 iemesla runāt: baile/s, baža/s, dusma/s, akna/s, sacīkste/s, aizdoma/s un senus 
aizguvumus: brille/s, emocija/s.

Valodas kvalitāte

Neskatoties uz vispārējo attīstību, ir plaši izplatīts viedoklis, ka latviešu valoda ir 
mainījusies uz slikto pusi. Pārmaiņas valodā tiek pamanītas tad, ja tās notiek strauji un 
uzkrītoši, parasti tās tiek uzskatītas par kaut ko nepareizu un vērtētas negatīvi.55 Nega

54 Liepa D. Latvijas preses valoda. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2011.
55 Aitchison J. Language Change: Progress or Decay. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1998, p. 221. 
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tīvo viedokli veicina arī tas, ka sociālo mediju teksti ir ļoti pamanāmi ar savu nevērīgo, 
negramatisko un reizēm arī rupjo saturu. Taču nedrīkst aizmirst, ka dzīva valoda mai
nās nepārtraukti un daudzas atkāpes no normas vēlāk pašas kļūst par normu. Galu 
galā valodas normas nav akmenī kalta dievišķās gribas izpausme, bet gan vairākuma 
priekšstats par to, kā ir pareizi.56 Normu dzelžaina iesaldēšana mazina jaunradi un tā
dējādi ir pretrunā ar valodas attīstību.57

Šķiet, ka nav pamata runāt par būtiskām novirzēm no normām latviešu fonētikā, 
rakstībā un gramatikā. Protams, izruna ir nedaudz mainījusies, ja to salīdzina ar 20. gs. 
30. gadu ierakstiem, un arī rakstībā ir notikušas nelielas pārmaiņas kā valodas pakāpe
niskās attīstības rezultāts. Sarunvalodas elementi ir ienākuši gandrīz visos valodas sti
los. No vienas puses, tas atdzīvina tekstus (iespējams, ka tā ir pretreakcija agrākajam 
pūrismam un ierobežojumiem); no otras puses, tas valodas stilus vienādo un iznīcina 
to atšķirības. Turklāt vienmēr paliek atklāts jautājums – runātājs vai rakstītājs pats ap
zinās, kādēļ nopietnā stilā lieto sarunvalodas vai slenga vārdu? Tādēļ šķiet, ka galvenie 
iebildumi varētu būt pret neuzmanību, pret nerediģētu interviju publicēšanu un pret 
neprofesionālu valodas lietojumu plašsaziņas līdzekļos. 

Kopumā mēs varam drīzāk novērot valodas iekšējā potenciāla attīstību, nevis ārēju 
apstākļu izraisītas tradicionālo modeļu izmaiņas. Demokrātiskā un atvērtā sabiedrībā, 
kur nodrošināta runas brīvība, nav nedz iespējams, nedz vajadzīgs kontrolēt visus va
lodas attīstības aspektus. Valodas pārmaiņas nav degradācijas pazīme,58 bet gan dzīvas 
valodas dabiska īpašība. Tā kā latviešu valodai ir nodrošināts valsts valodas statuss, ir 
pamats cerēt, ka tā turpinās attīstīties un apmierināt visas valodas lietotāju vajadzības, 
vienlaikus saglabājot savu bagātīgo mantojumu. 

Secinājumi  

Latviešu valoda ir veikusi garu un grūtu ceļu no apspiestas un novārtā atstātas tau
tas sarunvalodas, kļūstot par savas valsts valodu un vienu no Eiropas Savienības oficiā
lajām valodām. Tās attīstību ir ietekmējuši cittautu iekarotāji un pārvaldnieki, zināt
nieki un pētnieki, līdz 19. gadsimta vidū latviešu tauta pārņēma savas valodas kopšanu 
savās rokās. Kopš tā laika valoda ir bijusi latviešu nacionālās identitātes galvenais ele
ments, kas ļāvis saglabāt tautas kultūru un unikalitāti. Tā dēvētā veclatviešu rakstu va
loda, ko bija izveidojuši vācbaltiešu garīdznieki, tika apvienota ar tautas runāto valodu, 
tā tika attīrīta, kodificēta un papildināta, lai kļūtu par modernu kultūrtautas valodu un 
spētu pildīt visas nepieciešamās funkcijas. Vēlāk tika veidota valodas politika, lai no
drošinātu latviešu valodai kā valsts valodai galveno lomu Latvijā, vienojot visus tās 
iedzī votājus. Kaut arī šis darbs bija paveikts jau pirms Otrā pasaules kara, padomju 
okupācija izstūma latviešu valodu no daudzām lietojuma jomām, turklāt uzspiesto 

56 Bartsch R. Norms of Language. London: Longman, 1987.
57 MetuzāleKangere B., Ozolins U. The Language Situation in Latvia 1850–2004. Journal of Baltic Studies, 

Vol. XXXVI, No. 3, 2005, pp. 317–344.
58 Aitchison J. Language Change: Progress or Decay, p. 221.
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 latviski nerunājošo imigrantu lielais skaits apdraudēja latviešu demogrāfisko situāciju. 
Tādēļ kopš neatkarības atjaunošanas ir ieguldīts daudz juridiska, sociolingvistiska un 
valodniecības darba, lai šos draudus mazinātu. 

Latviešu valoda vienmēr ir bijusi diezgan atvērta ārējām ietekmēm, lielā apjomā 
aizgūstot leksiku no vācu, krievu un mūsdienās arī no angļu valodas. Tai pašā laikā 
latviešu valoda ir saglabājusi savu senatnīgo kodolu, kura spožākā izpausme redzama 
tautasdziesmās. Valodas nākotne būs atkarīga no tā, cik tā spēs pielāgoties lietotāju va
jadzībām un digitālajām prasībām, kā arī no valodas politikas efektivitātes un pašu lat
viešu gribasspēka, un arī daudziem citiem apstākļiem. 

Taisnīga un konsekventa valodas politika, ko īsteno valsts un tās iestādes, ir sevišķi 
būtiska tādai valodai, kuras izplatība ir ierobežota un kurai nākas konkurēt ar daudz 
lielākām un ekonomiski spēcīgākām valodām. Ir jāiegulda līdzekļi valodas pētniecībā 
un uzturēšanā, kā arī valodas tehnoloģijās, lai līdzsvarotu šo handikapu. Svarīgi ir arī 
mācīt latviešu valodu cittautiešiem un ārzemēs dzīvojošajiem latviešiem. Ir pamats 
cerēt, ka tradicionālā, valodā balstītā latviešu identitātes apziņa saglabāsies arī nākotnē, 
turpinot izpausties valodiskajās kultūras jomās: literatūrā, teātrī un dziesmās.

Par autoriem

Ina Druviete (dz. 1958) – Dr. habil. philol., vispārīgās valodniecības profesore, 
Latvijas Universitātes prorektore humanitāro un izglītības zinātņu jomā. Vairāk 
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lodas politikas jautājumiem. Latvijas Republikas Saeimas deputāte (2002–2014), 
izglītības un zinātnes ministre (2004–2006, 2014). Eiropas Nacionālo valodu 
institūciju federācijas (European Federation of National Institutions for Language) 
viceprezidente (2006–2009). Redakcijas kolēģijas locekle žurnālam “Lan guage 
Policy” (Springer Publishers, 2003–2010), sērijai “Studies in World Lan guage 
Problems” (Benjamins), žurnāliem “Linguistica Lettica”, “Taikomoji Kalbotyra”, 
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ture and Studies” u.c. 
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Tulkošanas katedras vadītājs. Vairāk nekā 350 publikāciju autors, galvenokārt 
par frazeoloģiju, aizgūšanu, valodu kontaktiem, rakstisko un mutisko tulkošanu 
un leksikogrāfiju. Lielākās latviešuangļu vārdnīcas, kā arī vairāku monogrāfiju 
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konsultants. Akreditēts tulks Eiropas Komisijā, Eiropas Parlamentā un citās 
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Andris Kangro

IZGLĪTĪBA LATVIJĀ

Rakstā ir parādīta Latvijas izglītības attīstība kopš valstiskās neatkarības atgūšanas 1991. gadā, aplū
kojot reformas visās Latvijas izglītības pakāpēs, kuru rezultātā mūsu valstī atjaunota un pilnveidota 
demokrātiskas Eiropas Savienības (un drīzumā – arī OECD) valsts izglītības sistēma. Analizēts iedzī
votāju izglītības līmenis, izglītības kvalitāte starptautiskā salīdzinājumā, pieejamība un tās atkarība 
no sociālekonomiskā stāvokļa u.c. Visi izglītības raksturlielumi analizēti dinamikā un salīdzinājumā 
ar OECD un ES valstu izglītības indikatoriem un ES stratēģijas ES 2020 rezultatīvajiem rādītājiem. 
Atsegti arī izaicinājumi izglītības attīstībā un parādīta turpmāko reformu nepieciešamība.

Atslēgvārdi: reformas, izglītības līmenis, kvalitāte, pieejamība, skolēnu sasniegumi matemātikā, 
dabaszinātnēs un lasīšanā, sociālekonomiskā stāvokļa ietekme, institūciju tīkls, OECD PISA, OECD 
un ES indikatori. 

Demokrātiskas valsts izglītības sistēmas izveides un attīstības posmi

Latvijas izglītības sistēmā laika periods pēc Latvijas valstiskās neatkarības atjauno
šanas 1991. gadā bijis izaicinājumiem un pārmaiņām bagāts. Ir ieguldīts liels radošs 
darbs, gan izmantojot Latvijas izglītības labākās tradīcijas un mantojumu, gan ārvalstu 
pieredzi, lai Latvijā atjaunotu un pilnveidotu atbilstoši mūsdienu situācijai neatkarīgas, 
demokrātiskas Eiropas Savienības (ES) valsts izglītības sistēmu, kura balstīta Rietumu 
pasaules demokrātiskajās vērtībās. Šajā pārmaiņu procesā tika būtiski mainīti daudzi 
komponenti, tai skaitā, piemēram, gan izglītības likumdošana, gan izglītības para
digma, mainot to no mācīšanas uz aktīvu un apzinīgu mācīšanos u.c.

Šī raksta mērķis ir parādīt Latvijas izglītības attīstību kopš 1991. gada, aplūkojot 
reformu gaitā sasniegto un turpmākos izaicinājumus.1 Mūsdienu pasaulē analizēt 
kādas valsts izglītības sistēmas attīstību ir iespējams, tikai veicot salīdzinājumus ar 
citām valstīm vai valstu grupām, kas arī tiks darīts šajā pārskatā, salīdzinot Latvijas 
izglī tības raksturlielumus ar citu ES un OECD valstu rādītājiem.

Latvija valstisko neatkarību atguva 1991. gadā, taču aizsākumi pārmaiņām un re
formu idejām izglītībā bija vērojami jau kopš 80. gadu otrās puses atmodas un pār
maiņu gaisotnē Latvijā un zināmā mērā arī Padomju Savienībā.

1 Ar augstāko izglītību, neapšaubāmi, ir saistīta arī zinātnes attīstība, taču tai šajā izdevumā ir veltīta atsevišķa 
nodaļa.
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Reformu procesu var nosacīti dalīt 3 posmos:2 1) izglītības sistēmas demokrati
zācija un decentralizācija (no neatkarības atgūšanas līdz 90. gadu vidum); 2) izglītības 
sistēmas normatīvās bāzes attīstīšana un atbilstošu reformu īstenošana (no 90.  gadu 
vidus līdz iestāšanās procesam Eiropas Savienībā3 – Latvija tika uzņemta ES 
2004. gadā); 3) izglītības sistēmas tālāka attīstība kopš iestāšanās ES, veicinot Latvijā kā 
ES valstī uz zināšanām balstītas demokrātiskas un sociāli integrētas sabiedrības veido
šanos un valsts iedzīvotāju un tautsaimniecības konkurētspējas paaugstināšanos, vien
laikus saglabājot un attīstot Latvijai raksturīgas kultūras vērtības.

Latvijas izglītības sistēma galvenajās līnijās tika pārveidota atbilstoši neatkarīgas 
un demokrātiskas valsts vajadzībām jau pirmajā izglītības sistēmas pārmaiņu posmā 
laikā no 1990. gada līdz 1995. gadam.4 Tā galvenās iezīmes bija izglītības sistēmas de
mokratizācija un decentralizācija. Izglītības reformu sākotnējo juridisko bāzi nodroši
nāja Latvijas Republikas Izglītības likuma pieņemšana 1991. gada 19. jūnijā. Tika īste
notas tādas būtiskas pārmaiņas kā:

• izglītības depolitizācija – demokrātijas principu atjaunošana politiskajās un so
ciālajās struktūrās, pārtraucot padomju laikā pastāvējušo stingro ideoloģisko 
kontroli pār izglītības saturu un mācīšanas metodēm, kas tika lietota kā līdzeklis 
ideoloģiskai manipulācijai ar jauno paaudzi;

• brīvas izvēles iespējas izglītības ieguvē, nodrošinot skolēnu un viņu vecāku izvē
les tiesības atbilstoši interesēm un spējām;

• valsts monopola likvidēšana izglītībā, ar likumu garantējot tiesības dibināt pri
vātās izglītības iestādes, tādējādi atgriežoties tirgus ekonomikā un demokrātiskā 
sabiedrībā, palielinot iespēju daudzveidību, kvantitāti un kvalitāti, attīstot kon
kurenci starp izglītības iestādēm;

• izglītības pārvaldes decentralizācija, deleģējot vairākas lēmumu pieņemšanas 
funkcijas vietējām pašvaldībām, skolām un to vadītājiem, nostiprinot augstskolu 
autonomiju un daļēji decentralizējot izglītības finansēšanas sistēmu.

1995. gadā Ministru kabinets apstiprināja Latvijas izglītības koncepciju, tika pie
ņemts Augstskolu likums, kas nostiprināja principiāli jaunu juridisko pamatu augst
skolu funkcionēšanai un augstākās izglītības īstenošanai – augstskolu autonomiju.

2 Kangro A., James D. Rapid reform and unfinished business: the development of education in independent 
Latvia 1991–2007. European Journal of Education: Research, Development and Policy, Vol. 43, No. 4, 
December 2008, pp. 547–561; Education: chapter 4. Estonian Human Development Report 2010/2011. Baltic 
Way(s) of Human Development: Twenty Years On. Tallinn: Estonian Cooperation Assembly, 2011, pp. 96–
115.

3 Peck B. T. Education, The Baltic States and the EU. New York: Nova Science Publishers, 2003. (Education: 
Emerging Goals in the Millennium).

4 Broks A. Systemic research and development of education in Latvia. Humanities and Social Sciences. Latvia. 
Education Science in Latvia, No. 2, 1999, pp. 30–52; Reviews of National Policies for Education. Latvia. 
Paris: OECD, 2001; Dedze I., Heyneman S., Catlaks G. Education in Latvia`s Transition: The Challenge of 
Management. Report on Education in Latvia 2001/2002. Riga: Centre for Public Policy “Providus” and Soros 
FoundationLatvia, 2003; Žogla I., Andersone R., Černova E. Lettland. Die Bildungssysteme Europas. Hrsg. 
von H. Döbert. Balt manns weiler: Schneider Verlag Hohengehren, 2010, S. 370–392.
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Pāreja no padomju autoritārās sistēmas izglītības uz demokrātiskas valsts izglītības 
sistēmu nozīmēja izglītības paradigmas maiņu no komunistiskajā ideoloģijā balstīta 
ideju kopuma uz izglītības humāno, demokrātisko paradigmu.5 To būtībā atspoguļoja 
izglītības normatīvie dokumenti, zinātnieku publikācijas, daudzi semināri un starptau
tiski projekti, kuros Latvijas skolotāji, izglītības vadītāji un zinātnieki piedalījās kopā ar 
ārzemju kolēģiem. Protams, jāņem vērā, ka pārmaiņām bija jānotiek ļoti strauji un ka 
ne vienmēr pietika laika izsvērtam un detalizētam pamatojumam un reformu plašam 
skaidrojumam.

Reformu procesu raksturo trīs iezīmes: 1) reformas ir plašas un skar izglītības sis
tēmu visās pakāpēs un veidos; 2) strauja reformu gaita, būtiskas pārmaiņas bieži ir 
tiku šas ieviestas pat dažu mēnešu laikā; 3) valsts īstenoto reformu procesu būtiski pa
pildina plašas debates, vietēja rakstura iniciatīvas un aktivitātes, tātad reformu process 
veidojas gan no apakšas uz augšu, gan pretēji.

Izglītības politikas un nepieciešamo pārmaiņu jautājumi tika diskutēti un risināti 
gan dažādās valsts pārvaldes institūcijās (IZM, Augstākās izglītības padomē, Ministru 
kabinetā, parlamentā, pašvaldībās u.c.), gan arī sabiedriskās organizācijās un forumos. 
Regulāri notika Latvijas Inteliģences apvienības, Latvijas Izglītības foruma, Latvijas 
Izglī tības vadītāju asociācijas un citas konferences par aktuāliem izglītības jautājumiem. 
Šajos sabiedriskajos forumos piedalījās arī arodbiedrību un darba devēju pārstāvji. 

Bieži Latvijas izglītības sistēma un tās problēmas tika debatētas, analizētas un 
meklēti risinājumi arī starptautisku projektu ietvaros. Šeit varētu minēt ļoti daudzus 
projektus, kurus ir atbalstījusi ES (TEMPUS, Phare, Socrates/Erasmus, Leonardo 
 daVinci, Lingua u.c. finansēšanas shēmu ietvaros), Ziemeļvalstu Ministru padome, 
 Sorosa fonds Latvija, Pasaules bankas kredīta līdzekļi, daudzas atsevišķas valstis. Jau 
1991. gadā Latvija sāka piedalīties starptautiskos salīdzinošos izglītības kvalitātes no
vērtēšanas projektos.

Aptuveni ik pēc 5 gadiem tika izstrādāti un precizēti Latvijas izglītības attīstības 
stra tēģiskie dokumenti, kuros tika definēti galvenie izglītības sistēmas attīstības 
mērķi – izglītības kvalitāte, pieejamība un izmaksu efektivitāte, izvirzot uzdevumus un 
definējot konkrētus rezultatīvos rādītājus izpildes kontrolei un vērtēšanai.

Nozīmīgākās izglītības reformas

Obligātā un vispārējā izglītība
Izglītības likums nosaka, ka Latvijā obligāta ir piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 

 sagatavošana pamatizglītības apguvei un deviņgadīgās pamatizglītības iegūšana vai 
pamat izglītības iegūšanas turpināšana līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai. Latvijas 
 izglītības sistēmas struktūrshēmu var aplūkot Eiropas Komisijas un Akadēmiskā 

5 Bluma D. A paradigm shift in teacher training in Latvia. Humanities and Social Sciences. Latvia. Education 
Science in Latvia, No. 2, 1999, pp. 124–136; Bluma D. The paradigm shift in higher education in Latvia in the 
context of the Bologna Process. Analysis of Educational Policies in a Comparative Educational Perspective. 
Linz: Institute of Comparative Education, 2007, pp. 39–62.
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 informācijas centra interneta vietnēs.6 Maksu par pirmsskolas izglītības, pamatizglītī
bas un vidējās izglītības ieguvi valsts vai pašvaldību izglītības iestāde sedz no valsts vai 
pašvaldību budžetu līdzekļiem. Privāta izglītības iestāde pati var noteikt maksu par iz
glītības  ieguvi.

Pēc neatkarības atgūšanas Latvijā strauji kritās bērnu skaits pirmsskolas izglītības 
iestādēs (bērnudārzos). Vienlaikus valsts atteicās uzturēt plašo pirmsskolas izglītības 
iestāžu tīklu, kas padomju laikā daudzos gadījumos bija cieši saistīts ar ražošanas uz
ņēmumiem, kuri arī jau vairs nedarbojās. Tā 1990. gadā 75% no bērniem vecumā līdz 
6 gadiem apmeklēja izglītības iestādi, bet 1998. gadā – tikai 40%. Apzinoties pirms
skolas izglītības lielo lomu bērna personības daudzpusīgā veidošanā, veselības stipri
nāšanā, sagatavošanā pamatizglītības ieguvei, ievērojot daudzu starptautisku salīdzi
nošo pētījumu datus par skolēnu augstāku mācību sasniegumu saistību ar pirmsskolas 
izglītības iestāžu apmeklēšanu, tika veiktas reformas šajā jomā – 2002. gadā noteikta 
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātā sagatavošana skolai, kas jānodrošina pašvaldī
bām. Tika izvirzītas arī paaugstinātas prasības pirmsskolas izglītības pedagogiem. 
2014. gadā Latvijā pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēja 94,1% bērnu7 vecumā no 
4 gadiem līdz skolas vecumam, t.i., 7 gadiem (ES attiecīgais rādītājs ir 93,9 %) un atse
višķās pašvaldībās pat vērojams vietu trūkums tajās.

Izglītības saturs pamatizglītībā un vidējā izglītībā reformu gaitā tika būtiski mainīts, 
it īpaši sociālo un humanitāro priekšmetu grupā, izstrādātas jaunas mācību grāmatas un 
mācību līdzekļi. Prasības mācību priekšmetu mērķiem, saturam un skolēnu sasniegumu 
vērtēšanai tika definētas priekšmetu standartos. To izstrāde un ieviešana tika uzsākta jau 
1992.  gadā, bet 1998. gadā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izdeva jaunu Valsts 
pamat izglītības (1.–9. klasēm) standartu, ar kuru tika plānots pabeigt fundamentālu mā
cību satura reformu pamatizglītībā, mainot akcentus no zināšanu apguves uz to izman
tošanu, liekot uzsvaru uz problēmu risināšanu, nodrošinot labākas starppriekšmetu saik
nes. Dokuments veidots kā visaptverošs “jumta” standarts, atbilstoši tam līdz 2006. gadam 
tika izveidoti arī jauni atsevišķu mācību priekšmetu standarti un programmas, organizēti 
tālāk izglītības semināri un kursi skolotājiem. Katram skolotājam jāveido savā priekšmetā 
mācību programma atbilstoši standarta prasībām vai arī viņam ir tiesības izmantot stan
dartā ietverto paraugprogrammu. Mācību saturs tiek nepārtraukti pilnveidots, pašreiz 
spēkā esošais standarts vidējai izglītībai pieņemts 2013. gadā un pamatizglītībai – 
2014. gadā. 2016. gadā ir uzsākta jauna uz kompetencēm virzīta mācību satura izstrāde 
pirmsskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpēs. Jaunā mācību satura ieviešana 
notiks pakāpeniski, sākot ar pirmsskolu, laika periodā no 2017./2018.  m.g. līdz 
2021./2022. m.g., izmantojot izstrādes un ieviešanas procesā arī ES līdzekļus.

Vidējā izglītībā skolēniem vispirms tika atļauta mācību priekšmetu visai brīva 
 izvēle (kas toreiz pat deva iespēju skolēniem nemācīties, piemēram, nevienu no dabas

6 The Structure of the European Education Systems 2015/16: Schematic Diagrams. Eurydice Facts and Figures. 
Luxem burg: Publications Office of the European Union, 2016, p. 18; System of education. Pieejams: http://
www.aic.lv/portal/en/izglitibalatvija/systemofeducation (skatīts 06.05.2016.).

7 Education and Training Monitor 2015: Country analysis. Latvia. Luxemburg: Publications Office of the EU, 
2015, p. 2. 
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zinātņu mācību priekšmetiem), ko turpmākajā reformu gaitā visai drīz aizstāja ar izvēli 
starp četriem vispārējās vidējās izglītības programmu virzieniem. Izglītības iestādēm 
bija dotas tiesības izstrādāt programmas četros iespējamos virzienos: 1) vispārizglīto
jošajā virzienā; 2)  humanitārajā un sociālajā virzienā; 3) matemātikas, dabaszinātņu 
un tehnisko zinību virzienā; 4) profesionālajā virzienā (piemēram, mākslā, mūzikā vai 
sportā).

Visu četru virzienu programmās ir īpaši akcentēti attiecīgajam virzienam raksturī
gie 3–6 obligātie mācību priekšmeti, taču vienlaikus tajos visos ir sabalansēti iekļauti 
8 obligātie eksaktie, humanitārie un sociālie mācību priekšmeti. 10–15% no kopējās 
mācību slodzes ir paredzēti izvēles priekšmetiem, kas var būt arī obligāto priekšmetu 
padziļināta apguve. Tātad rezultātā Latvijā tika ieviesta izglītības sistēmas organizācija 
pēc izglītības programmu principa un izglītības valsts standarti, tā veicinot programmu 
satura pilnveidi un tā labāku atbilstību sabiedrības un darba tirgus vajadzībām.

Līdztekus ar izglītību valsts, t.i., latviešu valodā Latvijas skolu sistēmā notika arī 
mazākumtautību izglītības programmu ieviešana, nodrošinot mazākumtautību izglītī
bas intereses, sociālo integrāciju un vienlaikus sekmējot valsts valodas apguvi.8 Te 
galvenokārt ir runa par izglītības programmām ar krievu mācību valodu, kuras Latvijā 
ir relatīvi daudz (piemēram, vispārizglītojošās dienas skolās 2013./2014. m.g. 27% sko
lēnu mācījās šajās programmās),9 kā arī tikai atsevišķām poļu, ukraiņu, baltkrievu 
skolām. Mazākumtautību izglītības programmās papildus iekļauj attiecīgās etniskās 
kultūras apguvei nepieciešamo saturu.

Viens no mazākumtautību pamatizglītības programmas īstenošanas uzdevumiem 
ir nodrošināt valsts valodas apguvi tādā līmenī, lai skolēni varētu turpināt izglītību 
valsts valodā. Latviešu valodas un mazākumtautību mācību valodas lietojumu mazā
kumtautību pamatizglītības programmās nosaka Latvijas pamatizglītības standartā 
ietver tie mazākumtautību pamatizglītības programmu paraugi. Atkarībā no skolēnu 
latviešu valodas prasmes un latviešu valodas lietošanas pieredzes skola var izvēlēties 
kādu no 5 programmu paraugu modeļiem. Tajos ir noteikta konkrētu mācību priekš
metu apguve mazākumtautības (piemēram, krievu) valodā, latviešu valodā un arī 
vienlaikus mazākumtautības un valsts valodā (bilingvāli). Valsts un pašvaldību vidus
skolās (10.–12. kl.) ar krievu mācību valodu, sākot ar 2004. gada septembri, 60% no 
kopējās mācību slodzes mācību gadā (ne mazāk par pieciem mācību priekšmetiem, 
neieskaitot latviešu valodu un literatūru) jāapgūst valsts (t.i., latviešu) valodā. Tas ne
pieciešams, lai nodrošinātu skolēnu, kuriem dzimtā ir krievu valoda, konkurētspēju 
darba tirgū un iesaisti sabiedriskajā dzīvē.

Latvija veido iekļaujošu izglītības sistēmu, tādējādi cenšoties sekmēt arī sociāli 
iekļau jošākas sabiedrības attīstību mūsu valstī. Kopš 2004. gada Latvija ir Eiropas Spe
ciālās un iekļaujošās izglītības aģentūras dalībvalsts.10 Saskaņā ar iekļaujošas izglītības 

8 Education: chapter 4, pp. 116–143.
9 Statistika par vispārējo izglītību. Pieejams: http://www.izm.gov.lv/lv/publikacijasunstatistika/statistikapar

izglitibu/statistikaparvisparejoizglitibu (skatīts 06.05.2016.).
10 European Agency for Special Needs and Inclusive Education. Pieejams: https://www.europeanagency.org 

(skatīts 06.05.2016.).
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sistēmu pilnveides perspektīvo redzējumu visiem dažāda vecuma izglītojamajiem visos 
iekļaujošas mūžizglītības līmeņos ir jānodrošina jēgpilnas, augstas kvalitātes izglītības 
iespējas vietējās sabiedrībās kopā ar to draugiem un vienaudžiem. Latvija kopā ar 
29 Eiropas valstīm pilnveido izglītības politiku un praksi attiecībā uz izglītojamajiem 
ar funkcionāliem traucējumiem un citām speciālām izglītības vajadzībām. Šīm perso
nām Latvijā tiek nodrošināta speciālā izglītība – viņu vajadzībām adaptēta vispārējā un 
profesionālā izglītība. Pēc IZM datiem, 2013./2014. m.g. Latvijā izglītojamo ar speciā
lām vajadzībām kopējais skaits ir 10 870, kas ir 4,5% no kopējā izglītojamo skaita 
ISCED 1., 2. un 3. līmenī. No tiem 53,4% mācās speciālās izglītības iestādēs (tādas Lat
vijā ir 60), 11,8% – speciālajās klasēs pie dienas vai vakara un neklātienes skolām, 
34,8% ir integrēti vispārējās izglītības iestādēs. Iekļaujoša izglītības sistēma nozīmē arī 
rūpes par kvalitatīvas izglītības iespēju nodrošināšanu bērniem no ģimenēm ar zemu 
sociāli ekonomisko stāvokli (sk. detalizētu analīzi sadaļā Vienlīdzīgi kvalitatīvas izglītī-
bas ieguves iespējas Latvijā).

Neapšaubāmi, svarīgu vietu izglītības sistēmas darbībā ieņem kvalitātes novērtē
šana. Lai pilnveidotu skolēnu mācīšanos un sasniegtu plānotos rezultātus, daudzās pa
saules valstīs tiek attīstīts un izmantots vesels kvalitātes novērtēšanas aktivitāšu 
kopums,11 kas ietver skolēnu, skolotāju, skolu direktoru, skolu un izglītības sistēmas 
novērtēšanu. Latvija jau tūlīt pēc neatkarības atgūšanas uzsāka soli pa solim apgūt un 
ieviest mūsu valsts izglītības sistēmā starptautisko pieredzi izglītības kvalitātes novēr
tēšanā. Būtībā tieši izglītības kvalitātes starptautiska salīdzinoša novērtēšana Latvijā 
tika uzsākta vispirms, kam sekoja virkne citu nacionāla līmeņa pasākumu.

Jau tūlīt pēc neatkarības atgūšanas 1991. gadā Latvijā tiek strauji ieviesta un izman
tota pasaulē jau kopš 1958. gada attīstītā un lielu popularitāti ieguvusi izglītības kvalitā
tes novērtēšanas metode, kas paredz tiešā veidā salīdzinoši izmērīt, ko skolēni dažādās 
pasaules valstīs zina un prot dažādās jomās. Metodes būtība balstās uz starptautiski 
izstrā dātiem testiem matemātikā, dabaszinātnēs, lasīšanā, pilsoniskajā izglītībā, svešva
lodās, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT) izmantošanā un citās jomās, 
kurus izpilda konkrētas klases vai vecuma grupas (parasti sākumskolas un/vai pamat
skolas beigu posma) skolēni visās pētījumu dalībvalstīs. Apmēram puse no uzdevu
miem testos ir t.s. brīvo atbilžu uzdevumi – skolēnam jāieraksta atbilde un jāparāda vai 
jāizskaidro uzdevuma risinājuma vai pierādījuma gaita, nevis tikai jāizvēlas pareizā at
bilde no piedāvātajiem atbilžu variantiem. Bez tam skolēni, skolu direktori, skolotāji, 
vecāki, izglītības eksperti izpilda aptaujas dažādu konteksta raksturlielumu noteikšanai, 
kuri ir saistīti ar skolēnu sasniegumiem testos. Pēc 2010. gada novērtēšana (testu un 
aptauju izpilde) pakāpeniski kļūst datorizēta. Starptautiskās organizācijas – OECD,12 

11 Synergies for Better Learning: an International Perspective on Evaluation and Assessment. Paris: OECD, 
2013; Scheerens J., Gals C., Thomas S. M. Educational Evaluation, Assessment, and Monitoring. A Systemic 
Ap proach. Lisse: Swets & Zeitlinger Publishers, 2003; The Global Testing Culture: shaping education policy, 
perceptions, and practice. Oxford Studies in Comparative Education. Ed. by W. C. Smith. London: Symposium 
Books, 2016.

12 Organisation for Economic Cooperation and Development – Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācija. Sk. plašāk: www.oecd.org (skatīts 06.05.2016.).
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IEA13 un ES kopā ar dalībvalstīm veic lielu darbu, attīstot un īstenojot šādas zinātniski 
pamatotas, augsta līmeņa standartiem un pieejām atbilstošas izglītības kvalitātes no
vērtēšanas programmas, un, pamatojoties uz to rezultātiem, izstrādā rekomendācijas 
izglītības politikai, lai palīdzētu valstu valdībām risināt izglītības kvalitātes un citus 
izglī tības sistēmas pilnveides jautājumus.

Latvijai bija iespējams iesaistīties starptautiskajos salīdzinošajos izglītības pētīju
mos tikai pēc valstiskās neatkarības atgūšanas, jo Padomju Sociālistisko Republiku Sa
vienība (PSRS) šādos starptautiskos pētījumos nepiedalījās. Latvijai kā patstāvīgai val
stij ļoti interesēja mūsu izglītības kvalitātes salīdzinājums ar citām valstīm, interesēja 
iegūt starptautiski atzītu salīdzinošu informāciju par Latvijas izglītības sistēmas stip
rajām un vājajām pusēm, gūt uz pierādījumiem balstītas atziņas dažādu reformu veik
šanai.

IZM uzticēja Latvijas Universitātei (LU) pārstāvēt Latviju IEA pētījumos, jau sākot 
ar 1991./1992. akadēmisko gadu.14 1. attēlā uzskatāmi redzams, kad attiecīgo starptau
tisko pētījumu15 ciklos iesaistījās Latvija (sk. ar zilo toni iekrāsotās joslas).

Īpašu periodu starptautisko salīdzinošo pētījumu attīstībā Latvijā iezīmē uzaicinā
jums sākt piedalīties jaunajā OECD PISA16 programmā kopā ar OECD valstīm jau 
1998. gadā.17 Varam uzskatīt, ka LU pētnieku sekmīga dalība visos OECD PISA ciklos 
ne tikai veidoja mūsu pētniecības kapacitāti un deva salīdzinošus rezultātus par mūsu 
izglītības kvalitāti pasaules attīstītāko valstu vidū, bet arī tuvināja Latviju kā valsti pilna 
apjoma dalībai OECD. Kopš 2014. gada norisa Latvijas iestāšanās process OECD, un 
tajā tika analizēti arī Latvijas rezultāti OECD PISA un OECD TALIS pētījumu ciklos.

Protams, Latvijā tika ieviesta arī vesela virkne nacionāla līmeņa izglītības kvalitā
tes novērtēšanas pasākumu. Jau 1994. gadā sāka veidot eksaminācijas sistēmu, kur ek
sāmenu satura izstrāde un vērtēšana notiek centralizēti Valsts izglītības satura centrā 
(VISC).18 Pirmais centralizētais eksāmens notika 12. klasēs angļu valodā. Pakāpeniski 
tika izstrādāti un ieviesti centralizētie eksāmeni arī citos mācību priekšmetos, un kopš 
2004. gada tie ir galvenais atlases kritērijs iestājai augstākās izglītības iestādēs. Beidzot 
vidusskolu (12. klasi), ir obligāti centralizētie eksāmeni latviešu valodā, matemātikā, 

13 International Association for Evaluation of Educational Achievement – Starptautiskā izglītības sasniegumu 
novērtēšanas asociācija. Sk. plašāk: http://www.iea.nl (skatīts 06.05.2016.).

14 Pelgrum H., Blahova V., Dukynaite R., Pavesic B. J., Kangro A. IEA experiences from Latvia, Lithuania, 
Slovac Republic and Slovenia. IEA 1958–2008: 50 years of experiences and memories. Ed. by C. Papanastasiou, 
T. Plomp, E. C. Papanastasiou. Nicosia: Cultural Center of the Kykkos Monastery, Vol. 1, 2011, pp. 445–467.

15 Abreviatāras: RLS – Reading Literacy Study, COMPED – Computers in Education Study, SITES/ICILS – 
Second Information Technology in Education Study, International Computer and Information Literacy 
Study, TIMSS – Trends in International Mathematics and Science Study, LES – Language Education Study, 
CIVIC  – Civic Education Study, ICCS – International Civic and Citizenship Education Study, PIRLS – 
Progress in International Reading Study, PISA – Programme for International Student Assessment, TALIS – 
Teaching and Learning International Survey.

16 OECD PISA – OECD Programme for International Student Assessment. Sk. plašāk: http://www.oecd.org/
pisa/ (skatīts 06.05.2016.).

17 Geske A., Grīnfelds A., Kangro A., Kiseļova R., Mihno L. Quality of Education: International Comparison. 
Latvia in OECD Programme for International Student Assessment. Ed. by A. Kangro. Riga: University of 
Latvia, 2015, p. 29.

18 National Centre for Education of the Republic of Latvia. Pieejams: http://visc.gov.lv/en/ (skatīts 06.05.2016.).
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svešvalodā (angļu, vācu, franču, krievu) un viens eksāmens pēc brīvas izvēles (var izvē
lēties arī vairākus). Šis ceturtais izvēles eksāmens arī var būt centralizēts (Latvijas un 
pasaules vēsturē, ķīmijā, fizikā, bioloģijā) vai arī ar centralizēti izstrādātu saturu, bet ar 
vērtēšanu skolā (informātikā, ģeogrāfijā, ekonomikā, krievu valodā un literatūrā mazā
kumtautību izglītības programmās). Sākot ar 2015./2016. mācību gadu, 12. klases sveš
valodas eksāmenu varēs aizstāt ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu. 
Jau ir pieņemts lēmums arī par obligātā centralizētā eksāmena ieviešanu 12. klasē kādā 
no dabaszinātņu priekšmetiem pēc skolēna izvēles. 9. klasē obligāti ir jākārto četri 
 eks āmeni: mācībvalodā, matemātikā, vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (angļu, 
krievu, vācu vai franču) un Latvijas vēsturē. Šo eksāmenu saturs tiek veidots centrali
zēti, bet vērtēšana notiek skolā. 9. klasē kā centralizēts tiek īstenots tikai latviešu valo
das eksāmens mazākumtautību izglītības programmu skolēniem. Pašreiz ir uzsākta 
diskusija par iespējamu diferencētu centralizēto pārbaudījumu pēc to sarežģītības 
līme ņiem ieviešanu, jo viena un tā paša līmeņa centralizētais pārbaudījums nevar būt 
vienlīdz labs mērinstruments, piemēram, ģimnāziju vai profesionālās vidējās izglītības, 
mākslas un mūzikas virziena izglītības iestāžu topošajiem absolventiem. 

Tātad ar centralizēto vai daļēji centralizēto eksāmenu palīdzību gan 12. klasēs, gan 
9.  klasēs Latvijas skolu sistēmā notiek summatīvā novērtēšana, kuras mērķis ir no
skaidrot katra skolēna zināšanu un prasmju kvantitāti un kvalitāti, beidzot pamatskolu 
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vai vidusskolu. Taču bez tam VISC izstrādā virkni diagnosticējošo valsts pārbaudes 
darbu 3., 6., 8., 9., 10., 11. un 12. klašu skolēniem dažādos priekšmetos, kuru mērķis ir 
palīdzēt skolotājiem skolēnu kārtējā (formatīvajā) novērtēšanā, ar mērķi – uzlabot sko
lēnu mācību sasniegumus un ietekmēt skolotāja darbību mācību procesā. Līdz ar to 
Latvijā notiek skolēnu summatīvā un formatīvā novērtēšana, no kurām katrai ir savi 
mērķi un uzdevumi.

Visā Latvijas izglītības sistēmā tika ieviesta 10 punktu vērtēšanas skala 5 punktu 
skalas vietā. Pirmajā klasē skolēnu zināšanas un prasmes tiek novērtētas aprakstošā 
veidā, bet 2.–4. klasē notiek pakāpeniska pāreja uz vērtēšanu 10 punktu skalā. Ieviesta 
izglītības iestāžu un izglītības programmu licencēšana (dod tiesības uzsākt darbību) un 
akreditācija, ko veic Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD).19Akreditācijas procesa 
ietvaros regulāri vērtē izglītības iestādes un/vai izglītības programmas īstenošanas kva
litāti. Izglītības iestādes un izglītības programmas akreditācija dod tiesības izglītības 
iestādei izsniegt valsts atzītu izglītības dokumentu par konkrētai izglītības pro grammai 
atbilstošas izglītības ieguvi. Izglītības iestāžu akreditācijas termiņš ir seši gadi, savukārt 
izglītības programmu akreditācijas termiņš var būt divi gadi vai seši gadi.

Latvijā sāk darboties pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas si s
tēma, kuras ietvaros pedagogam uz 5 gadiem var tikt piešķirta kāda no 5 kvalitātes pa
kāpēm. Ir definēti novērtēšanas kritēriji, par pedagoga atbilstību kādai no pirmajām 
trim kvalitātes pakāpēm lēmumu pieņem izglītības iestādes komisija, par atbilstību ce
turtajai pakāpei – pašvaldības komisija, piektajai pakāpei – IZM komisija. Pedagogs 
iesniedz sava darba pašvērtējumu un portfolio, kas ir pedagoga profesionālo sasnie
gumu apkopojums vienā darba mapē, tiek vērotas, novērtētas un analizētas pedagoga 
vadītās mācību stundas.

Latvija, attīstot savu izglītības kvalitātes novērtēšanas sistēmu, ņēma vērā ES, 
OECD un citu valstu izplatītāko pieredzi. Tika ieviesta gan starptautiska salīdzinoša 
izglītības kvalitātes novērtēšana, gan centralizētie eksāmeni, gan skolu un izglītības 
programmu licencēšana un akreditācija, gan pedagogu profesionālās darbības kvalitā
tes novērtēšana.

Profesionālā izglītība
Šajā sadaļā galvenokārt runāsim par profesionālo vidējo izglītību un pamatizglī

tību, augstāko profesionālo izglītību aplūkojot kopā ar augstāko izglītību. Profesionālās 
izglītības iestāžu tīkls padomju laikā veidojās atbilstoši ļoti centralizētai Padomju Sa
vienības politikai. Profesionālās mācību iestādes bija šauri specializētas, piesaistītas 
lieliem rūpniecības uzņēmumiem un kolektivizētās lauksaimniecības vajadzībām. Mā
cību iestāžu tīkls bija sazarots, ar daudzām relatīvi nelielām vienāda profila mācību 
iestādēm. Profesionālās izglītības sistēma kopumā padomju laikā tika veidota un dar
bojās relatīvi autonomi, pakļaujoties centralizētai vadībai valsts ietvaros.

Centralizētās ekonomikas sabrukums ļoti būtiski skāra profesionālo mācību 
 iestāžu darbību. Radās virkne nopietnu problēmu sakarā ar profesiju atbilstību strauji 
mainīgajām darba tirgus prasībām, vecām iekārtām un mācību materiāliem, 

19 State Education Quality Service. Pieejams: http://ikvd.gov.lv/aboutus.html (skatīts 06.05.2016.).
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 mācībspēku sagatavotību jaunajiem apstākļiem u.c. Strauji samazinājās audzēkņu 
skaits profesionālajās mācību iestādēs, jo populārāka kļuva vispārējā vidējā un aug
stākā izglītība. 1990. gadā 143 profesionālās izglītības iestādēs mācījās 67 409 audzēkņi, 
bet 1995. gadā – 133 iestādēs 42 377 audzēkņi.20

Būtībā profesionālās izglītības reformēšanas process sākās tikai deviņdesmito gadu 
vidū, nevis tūlīt pēc neatkarības atgūšanas, kā tas bija citos izglītības sektoros. Laika 
periodā no 1995.  gada līdz 1998. gadam uzsvars tika likts vairāk tikai uz juridiskās 
bāzes izstrādi. Profesionālās izglītības likums tika pieņemts 1999. gadā, lai gan arī citos 
iepriekšējā nodaļā minētajos normatīvajos aktos profesionālā izglītība tika atbilstoši at
spoguļota. Vairāki profesionālās izglītības pilnveides projekti notika ar ES Phare, 
Ziemeļ valstu Ministru padomes līdzekļu vai ar citu starpvalstu (Vācija, Somija, Dānija 
u.c.) projektu palīdzību. Par tālāko reformu virzītājspēku var uzskatīt Latvijas pievieno
šanos ES un atbilstošas pieredzes intensīvāku izmantošanu. OECD eksperti 2000. gadā 
uzskatīja profesionālo izglītību par kritisko elementu visā Latvijas izglītības sistēmā.21

Profesionālajā izglītībā populārākās tematiskās grupas ir “Inženierzinātnes, ražo
šana, būvniecība” un “Pakalpojumi”, attiecīgi audzēkņu skaits22 tajās ir 36% un 25% no 
kopējā audzēkņu skaita profesionālajā izglītībā 2015./2016. m.g. sākumā. Horizontālā 
mobilitāte starp profesionālo un vispārējo izglītību nav visai populāra. Taču vispār
izglītojošo vidusskolu absolventi arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības 
programmas var apgūt īsākā laika posmā (1–2 gados) nekā pamatskolu absolventi 
(3–4 gados). 

Profesionālās izglītības sistēmai Latvijā ir zināmā mērā negatīvs tēls, taču situācija 
pakāpeniski uzlabojas. Iemesli tam ir vairāki, arī sabiedrībā pastāvošie stereotipi, pie
mēram, uzskats, ka profesionālās izglītības sistēmā iesaistās tie, kas nekur citur nav 
spējīgi mācīties, kvalificēto strādnieku relatīvi zemais statuss sabiedrībā, programmu 
neatbilstība darba tirgus prasībām, sabiedrības koncentrēšanās uz vispārējo vidējo un 
augstāko izglītību.

Profesionālajā izglītībā ir ieviesta izglītības programmu licencēšana, akreditēšana, 
izglītības un profesiju standarti, kvalitātes nodrošināšanā tiek izmantota Eiropas kvali
tātes nodrošināšanas ietvarstruktūra profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālāk
izglītībā (EQAVET),23 darbojas arī nozaru ekspertu padomes, kuru mērķis ir sekmēt 
nozares profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu, veicinot 
valsts, darba devēju un darba ņēmēju un nozares speciālistu sadarbību. VISC izstrādā 
vienotu valsts profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu, profesionālās vidējās izglī
tības programmu vispārizglītojošā satura apguve savukārt tiek novērtēta ar tiem pa
šiem centralizētajiem eksāmeniem kā vispārizglītojošās izglītības iestādēs (sk. iepriek
šējo sadaļu).

20 Vocational Schools. Pieejams: http://data.csb.gov.lv/pxweb/en/Sociala/Sociala__ikgad__izgl/IZ0220.
px/?rxid=a79839fe11ba4ecd8cc34035692c5fc8 (skatīts 06.05.2016.).

21 Reviews of National Policies for Education. Latvia. Paris: OECD, 2001.
22 Student of Vocational Schools by Education Thematic Groups. Pieejams: http://data.csb.gov.lv/pxweb/

en/Sociala/Sociala__ikgad__izgl/IZ0230.px/table/tableViewLayout1/?rxid=562c2205ba574130b63a
6991f49ab6fe (skatīts 06.05.2016.).

23 EQAVET. Pieejams: http://www.ikvd.gov.lv/qualityassurance.html (skatīts 06.05.2016.).
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Kopš 2011. gada Latvijā notiek profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācija ar 
mērķi – paaugstināt profesionālās izglītības kvalitāti un pieejamību, sekmējot visu 
veidu resursu efektīvāku izmantošanu, modernizējot materiāli tehnisko nodrošinā
jumu un veidojot profesionālās izglītības kompetences centrus (PIKC). 

PIKC statusu piešķir izglītības iestādei, kas vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem: 
izglītojamo skaits tajā nav mazāks par 800 Rīgā un 500 citā teritorijā, ne vairāk par 8% 
atskaitīto, ne mazāk kā 60% izglītojamo profesionālās kvalifikācijas eksāmenos saņem 
vismaz labu vērtējumu, izglītības iestāde nodrošina profesionālo tālākizglītību, profe
sionālās kompetences novērtēšanu, sadarbību ar darba devēju organizācijām, izglīto
jamo un pedagogu dalību starptautiskās apmaiņas programmās, kā arī praksi ES pro
grammu ietvaros u.c. 

PIKC veidošana, apvienojot vai likvidējot daļu no profesionālās izglītības iestādēm, 
ir devusi ieguldījumu šo izglītības iestāžu tīkla optimizācijā.

Tā, piemēram, profesionālās izglītības iestādēs no 1998./1999. m.g. līdz 
2015./2016. m.g. audzēkņu skaits ir samazinājies no 46 240 līdz 27 440. Šī procesa gal
venais cēlonis ir dzimstības krasā samazināšanās Latvijā. Profesionālās izglītības 
 iestāžu skaits tajā pašā laika periodā ir samazinājies no 120 līdz 56, pedagoģisko darbi
nieku skaits tajās – no 4100 līdz 2800.24 Tātad audzēkņu skaits profesionālajā izglītībā 
kopš 1998. gada ir samazinājies par 41%, attiecīgo izglītības iestāžu skaits – par 53%, 
pedagoģisko darbinieku skaits – par 32%. Salīdzinot ar situāciju vispārizglītojošo skolu 
tīklā (sk. sadaļu Izaicinājumi skolu un augstskolu attīstībā), redzam, ka pie visai līdzīga 
izglītojamo skaita relatīvā samazinājuma vispārizglītojošo skolu un skolotāju skaita sa
mazinājums ir relatīvi daudz mazāks, tātad no resursu koncentrācijas viedokļa stāvok
lis profesionālajā izglītībā ir daudz optimālāks. Salīdzinoši dati par jauniešu izvēli starp 
vispārizglītojošo un profesionālo vidējo izglītību un valsts politiku šajā jomā analizēti 
sadaļā Izglītība Latvijā – tradīcija un vērtība.

Augstākā izglītība
Augstākās izglītības mācību iestādes ir juridiskas personas ar atvasinātās publiskās 

personas statusu un nodrošina savu pašpārvaldi saskaņā ar mācību iestādes Satversmi. 
Universitāšu Satversmes apstiprina valsts parlamentā (Saeimā), pārējo augstskolu Sa
tversmes – Ministru kabinetā. Tātad šādā veidā tiek likti pamati ievērojamai augst
skolu autonomijai. Līdztekus IZM augstskolu darbības atbilstību Latvijas Republikas 
likum došanai nodrošina arī Augstākās izglītības padome, kā arī padomdevēja institū
cija – Latvijas Rektoru padome.

Pārmaiņu gaitā augstākajā izglītībā Latvijā veiktas daudzas būtiskas reformas. 
Cenšoties nodrošināt augstākās izglītības pieejamību ierobežoto valsts finanšu līdzekļu 
apstākļos, Latvijas likumdošana ļauj valsts augstskolām līdztekus ar valsts budžeta 
finan sētiem studentiem neierobežotā skaitā uzņemt t.s. maksas studentus, kuru izde
vumus par studijām sedz viņu pašu samaksātā studiju maksa, bet nepilna laika studijas 
ir tikai par maksu. Studiju maksas lielumu ir tiesīgas noteikt pašas augstskolas.  Studenti 

24 Vocational Schools. Pieejams: http://data.csb.gov.lv/pxweb/en/Sociala/Sociala__ikgad__izgl/IZ0220.px/? 
rxid=a79839fe11ba4ecd8cc34035692c5fc8 (skatīts 06.05.2016.).
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budžeta vai maksas studiju vietās tiek uzņemti pēc vidusskolas beigšanas centralizēto 
eksāmenu rezultātiem. Vairākās augstskolās studiju laikā ik pēc gada notiek t.s. rotā
cija, kad budžeta vietās nonāk citi studenti – ar labākajām sekmēm. 

Izveidota studējošo un studiju kreditēšanas sistēma, kas palielina augstākās izglītī
bas pieejamību maznodrošinātiem iedzīvotājiem un veicina studējošo ieinteresētību 
izglītības kvalitātē. Šajā sistēmā valsts ir galvotājs studējošā ņemtajam kredītam un 
valstij nepieciešamās profesijās pēc studiju pabeigšanas kredītu var dzēst valsts. 

Latvijā jau kopš 90. gadu sākuma sākās darbs bakalaura (3–4 gadi), maģistra 
(1–2 gadi) un doktora (3–4 gadi) studiju programmu sistēmas ieviešanā, kura pasaulē 
ir visai izplatīta un saprotama. Jau 1995. gadā Latvijā tā tika ieviesta ar Augstākās izglī
tības likumu, savukārt Boloņas procesa ietvaros visām Eiropas augstākās izglītības tel
pas valstīm tā tika rekomendēta tikai 1998.  gadā. Līdz ar to valstī tika izveidota ar 
Eiro pas augstākās izglītības telpu samērojama akadēmisko un profesionālo grādu si s
tēma, kas veicina Latvijas studentu mobilitāti Eiropas kontekstā un ārvalstu studentu 
studijas Latvijā un arī Latvijas sekmīgu iekļaušanos Boloņas procesā kopumā.

Studenta paveiktā darba apjoma mērīšanai Latvijā ir ieviesta kredītpunktu sistēma, 
kura ir savietojama ar Eiropas kredītpunktu pārneses sistēmu, un Eiropas Padomes, 
UNESCO un Eiropas Komisijas izstrādātais vienota parauga diploma pielikums. 
 Ieviesta augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanas sistēma kā pamats Latvijā īstenotās 
augstākās izglītības starptautiskai atzīšanai, jau kopš 1996. gada tiek veidota un funk
cionē starptautiskiem kritērijiem atbilstoša25 augstskolu un studiju programmu licen
cēšana un akreditācija, kas ietver plašu pašnovērtējumu un sekojošu Latvijas, starptau
tisku ekspertu no ES valstīm un sociālo partneru pārstāvju piedalīšanos, ir izveidoti 
valsts standarti akadēmiskajā izglītībā un augstākajā profesionālajā izglītībā, izvirzot 
vienotas prasības studiju programmu kvalitātes nodrošināšanā un pārbaudē, izveidoti 
skolotāju un citu profesiju standarti. 2015. gadā šī sistēma tika būtiski pilnveidota.

Latvijā ir veikta pāreja uz viena līmeņa doktora grādu, kopš 2000. gada vairs ne
piešķirot habilitētā doktora grādu. Ieviesta budžeta vietas finansēšana, aprēķinot t.s. 
budžeta bāzes vietas izmaksas un diferencējot piešķirtos valsts budžeta līdzekļus atbil
stoši izglītības jomām un programmām (zemākie koeficienti sociālajās un humanitā
rajās zinātnēs, augstākie – dabaszinātnēs, inženierzinātnēs, mākslā un medicīnā). 
Tiesa gan, 2009. gada ekonomiskā krīze būtībā sagrāva šo sistēmu, par 40–50% sama
zinot finansējumu bāzes vietai un samazinot arī koeficientu atšķirības. 2015. gadā ir 
uzsākta augstskolu papildus finansēšana, ievērojot definētus sasniegumu kritērijus.

Ieviesta uz studiju rezultātiem balstīta pieeja, kā arī Eiropas kvalifikāciju ietvar
struktūrai piesaistīta Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra, kura ir astoņu līmeņu si s
tēma un aptver pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības visus veidus 
(vispārējo izglītību, profesionālo izglītību, akadēmisko izglītību), pastiprināta iepriek
šējās izglītības un praktiskās pieredzes atzīšana turpmākās izglītības ieguvē.

25 Standarts and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area – ESG. Pieejams: 
http://ecahe.eu/w/index.php/Standards_and_Guidelines_for_Quality_Assurance_in_the_European_
Higher_Education_Area (skatīts 06.05.2016.).
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Pieaugušo izglītība
Latvija ir maza valsts, kura nevar atļauties greznību – nenodrošināt savu sabied

rību ar pienācīga līmeņa izglītību, kas atbilst informācijas un zināšanu sabiedrības va
jadzībām un attīstās mūžizglītības kontekstā, dodot iespējas pilnveidei un tālākizglītī
bai katram sabiedrības loceklim mūža garumā. Nepieciešamība attīstīt mūžizglītību un 
kā tās būtisku sastāvdaļu arī pieaugušo izglītību Latvijā ir pausta daudzos politikas do
kumentos. Jau 1993. gadā ar IZM un Vācijas Pieaugušo izglītības asociācijas atbalstu 
nodibinājās Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība, kas apvienoja pieaugušo izglītības 
piedāvātājus  Latvijā. Kā šīs izglītības piedāvātāji sāka darboties daudzi privāti uzņē
mumi un nevalstiskas organizācijas (it sevišķi svešvalodu, IKT, uzņēmējdarbības u.c. 
jomās). Veidojās pieaugušo izglītības centri pašvaldībās, kuru pastāvēšanu un darbību 
ietekmēja valsts administratīvi teritoriālā reforma.

Starptautiskā salīdzinājumā Latvijas iedzīvotāju (25–64 g. vecumā) iesaiste pie
augušo izglītībā nav augsta – 5,5% 2014. gadā.26 ES valstīs vidējais rādītājs ir 10,7% un 
rezultatīvais rādītājs, kurš jāsasniedz 2020. gadā, ir 15%. Atbilstoši šim indikatoram 
 iesaiste pieaugušo izglītībā Latvijā ir relatīvi viszemāk attīstītā joma no visām 6 jomām 
ES stratēģijā 2020, toties visās pārējās 5 jomās mēs 2014. gadā esam pārsnieguši ES 
 vidējo līmeni (sk. arī nodaļu Sasniegumi un izaicinājumi). Latvijā šobrīd pieaugušo iz
glītībā vairāk jāiesaista plašais augstskolu tīkls, kurš aptver visus valsts reģionus. Tajā ir 
koncentrēts pietiekami liels potenciāls (t.sk., piemēram, arī e–mācību jomā), kas šobrīd 
nav pilnībā noslogots studentu skaita samazinājuma dēļ. Gandrīz visās Eiropas vienotās 
izglītības telpas (t.i., Boloņas procesa) valstīs dalība pieaugušo izglītībā ir ietverta visu 
augstskolu misijā.27 Latvijā ir jāpilnveido arī mūžizglītības pārvaldes struktūra valsts un 
vietējās nozīmes līmenī, normatīvā bāze un finansēšanas mehānisms, kā arī sa darbība 
starp ministrijām, nevalstiskajām organizācijām un sociālajiem partneriem. 

Sasniegumi un izaicinājumi

Izglītība Latvijā – tradīcija un vērtība 
Izglītība Latvijā vienmēr ir bijusi svarīga attīstību noteicoša sabiedrības dzīves 

sastāvdaļa. Jau 1211. gada hronikās pieminēta pirmā mācību iestāde Baltijas re
ģionā – katoļu klostera skola pie Rīgas Doma katedrāles. Latvija ir izcēlusies gan ar 
relatīvi nelielu analfabētu skaitu 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā, gan ar lielu 
skolēnu un studentu skaitu 20. gs. sākumā,28 – piemēram, 1924./1925. ak.g. Latvijā 

26 Education and Training Monitor 2015, p. 2. 
27 The European Higher Education Area in 2015: Bologna Process Implementation Report. European Commission/

EACEA/Eurydice. Luxemburg: Publications Office of the EU, 2015, p. 150.
28 History of Pedagogy and Educational Sciences in the Baltic Countries from 1940 to 1990: An Overview. Ed. 

by I. Ķestere, A. Krūze. Riga: RaKa, 2013; Žogla I., Andersone R., Černova E. Lettland. Die Bildungssysteme 
Europas. Hrsg. von H. Dobert, W. Horner, B.  von Kopp, L. R. Reuter. 3., vollständig überarbeitete und 
erweiterte Auflage. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 2010, S. 370.
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no 10  000   iedzīvotājiem studēja 32, bet Vācijā – 9, Anglijā – 7, savukārt, 
2005./2006. ak.g. mūsu valstī bija viens no visaugstākajiem rādītājiem pasaulē – 556 
studējošie uz 10 000  iedzīvotājiem.29 Toreiz tas bija otrais augstākais rādītājs pasaulē 
aiz Kanādas, kur šis rādītājs bija 580, ASV – 520. 

Tātad izglītība Latvijā tradicionāli ir augstu vērtēta un tās līmenis vienmēr ir bijis 
salīdzinoši augsts. Jau dažus gadus pēc neatkarības atgūšanas 1991. gadā parādījās aiz
vien pieaugoša iedzīvotāju vēlme iegūt augstāko izglītību. Tas skaidrojams galvenokārt 
ar jauniešu un citu paaudžu cilvēku vēlmi attīstīt savas spējas, lai sekmīgāk darbotos 
un atrastu savu vietu šajā pārmaiņu laikā neatkarīgās valsts izveides un izaugsmes ap
stākļos. Rezultātā Latvijā ļoti pieauga jaunu cilvēku ar augstāko izglītību (ISCED līmeņi 
5–8) īpatsvars. Tā, piemēram, Latvijas iedzīvotāju ar augstāko izglītību relatīvais skaits 
vecuma grupā no 30 līdz 34 gadiem, kas ir definēts kā atbilstošais ES stratēģijas 2020 
rezultatīvais rādītājs, pieauga no 19% 2000. gadā līdz 27% 2008. gadā, sasniedzot jau 
40% 2014. gadā.30 Latvijā šis pieaugums ir viens no lielākajiem ES, līdzīgi kā Čehijā, 
Ungārijā, Rumānijā, Slovākijā, sasniedzot 2020. gadā ES plānoto vidējo līmeni – 40% 
jau 7 gadus ātrāk. Tomēr jāatzīmē arī kāds ne tik pozitīvs fakts – ievērojamās atšķirības 
starp dzimumiem augstākās izglītības ieguvē Latvijā jaunākajās vecuma grupās. Sievie
tes ievērojami apsteidz vīriešus, piemēram, 2014. gadā Latvijā vecumā grupā no 30 līdz 
34 gadiem ar augstāko izglītību ir 52% sieviešu un tikai 28% vīriešu, kas ir pati lielākā 
atšķirība OECD valstu vidū.31

Iepriekš minētie dati attiecas uz iedzīvotājiem vecumā grupā no 30 līdz 34 gadiem, 
tātad, protams, relatīvais iedzīvotāju skaits ar augstāko izglītību ir strauji augošs un lie
lāks jaunāka vecuma grupās. Tas ir audzis arī 55–64 g. vecuma grupā – no 15% 
2000. gadā līdz 23% 2014. gadā.32 Latvijā 2014. gadā sasniegtais īpatsvars iedzīvotājiem 
ar augstāko izglītību visās vecuma grupās (25–64 g.) ir 29%, OECD valstīs vidēji 35%, 
ES 21 valstī 31%.33

Vēlme studēt Latvijā nav būtiski samazinājusies pat ekonomiskās lejupslīdes laikā. 
Arī turpmāk mums tiek prognozēts straujš iedzīvotāju ar augstāko izglītību skaita pie
augums. 58% no Latvijas pašreizējiem jauniešiem iegūs vismaz vienu augstāko izglī
tību, turklāt 74% no viņiem to izdarīs jau līdz 30 gadu vecumam,34 prognozes gan pa
redz arī ievērojamas atšķirības starp dzimumiem – 69% no personām ar augstāko 
izglītību būs sievietes.

Savukārt savā dzīves laikā studijas vismaz uzsāks vēl lielāka Latvijas jauniešu 
daļa – 77%. Patiešām, jaunākā prognoze pēc 2013. gada datiem rāda,35 ka esam trešajā 

29 Latvia: Students per inhabitants, tertiary, total. Pieejams: http://www.factfish.com/statisticcountry/latvia/
students%20per%20inhabitants%2C%20tertiary%2C%20total (skatīts 06.05.2016.).

30 Trends in European education during the last decade. Pieejams: http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/
productsstatisticsinfocus//KSSF11054 (skatīts 06.05.2016.).

31 Education Indicators in Focus – March, 2015, p. 1. Pieejams: http://www.oecd.org/education/EDIF2015
No30ENG.pdf (skatīts 14.05.2016.).

32 Education at a Glance 2015: OECD Indicators. OECD Publishing, 2015, p. 44. Pieejams: http://download.
eiie.org/Docs/WebDepot/EaG2015_EN.pdf (skatīts 14.05.2016.).

33 Turpat, 39. lpp.
34 Turpat, 73. lpp. 
35 Turpat, 348. lpp.
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vietā starp OECD valstīm pēc iedzīvotāju (lielākā daļa no tiem ir jaunāka par 25 ga
diem) relatīvā skaita, kuri savā dzīves laikā uzsāks studijas bakalaura līmenī (ISCED 6) 
(sk. 2. att.).

Nedaudz augstāki prognozētie rādītāji attiecībā uz pašmāju studentiem ir tikai 
Slovēnijai un Austrālijai. Latvijā ārzemju studentu īpatsvars pagaidām ir salīdzinoši 
neliels un tas nav parādīts 2.  attēlā. OECD un ES 21 valstī (t.i., 21 valsts, kura vien
laicīgi ietilpst ES un OECD sastāvā) vidējie rādītāji ir ievērojami zemāki nekā Latvijas 
rādītāji, tie attiecīgi ir tikai 55% un 52%.

Prognozes attiecībā uz Latviju nedaudz atpaliek no OECD un ES vidējiem rādītā
jiem attiecībā par iestāšanos maģistra studiju programmās (ISCED 7), toties pārsniedz 
šos rādītājus attiecībā uz doktora līmeņa (ISCED 8) studijām, neņemot vērā ārvalstu 
studentus. Latvijā rādītāji ir prognozēti maģistra studijām 18% un doktora studijām – 
2,3% no iedzīvotāju skaita, OECD valstīs vidēji 20% un 1,8% un ES 21 valstī – 21% un 
2,0%.

Tātad Latvijas iedzīvotāji atzīst un augstu novērtē augstāko izglītību, viņi grib 
apgūt augsta līmeņa kompetences, lai tās izmantotu turpmākajā dzīvē un darbā uz 
 zināšanām balstītā sabiedrībā. Līdz ar to Latvijā veidojas un tiek nepārtraukti atjaunots 
augstu izglītots darbaspēks. Un iegūta augstākā izglītība, neapšaubāmi, ievērojami pa
lielina varbūtību tikt nodarbinātam, ko parāda OECD indikatori36 (sk. 3. att.).

36 Education at a Glance 2014: OECD Indicators. OECD Publishing, 2014, p. 114. Pieejams: https://www.oecd.
org/edu/EducationataGlance2014.pdf (skatīts 14.05.2016.).

2. att. Studiju uzsākšana (2012)
Avots: Education at a Glance 2015: OECD Indicators. OECD Publishing, 2015, p. 348.
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Iegūta augstākā izglītība ir pozitīvi saistīta ne tikai ar daudz lielāku varbūtību per
sonai būt nodarbinātai atbilstošā profesijā un saņemt augstāku atalgojumu, bet arī lie
lāku labklājību plašā nozīmē, apmierinātību ar dzīvi, augstāku mūža ilgumu37 un la
bāku veselību.38 Ļoti svarīgi ir arī atzīmēt izteiktu sakarību starp vecāku augstāku 
izglītības līmeni un viņu bērnu augstākiem sasniegumiem mācībās un vēlmi turpināt 
izglītību (sk. turpmāk). Tātad Latvijas iedzīvotāju jau sasniegtais augstais izglītības 
 līmenis un it īpaši tendences šajā jomā iezīmē mūsu valstij pozitīvu perspektīvu arī 
daudz plašākā skatījumā.

Iepriekš analizētie dati par iedzīvotāju ar augstāko izglītību relatīvā skaita strauju 
pieaugumu Latvijā jau ļauj izdarīt pieņēmumu, ka vidējā izglītība mūsu valstī, neap
šaubāmi, ir ļoti lielai iedzīvotāju daļai. Patiešām, OECD izglītības indikatori rāda,39 ka 
2013. gadā Latvijā iedzīvotāju (25–64 g. vecumā) īpatsvars ar vismaz vidējo izglītību 
(t.i., personas, kurām ir vidējā vai augstākā izglītība) ir 88%. Attiecīgā indikatora vēr
tība OECD valstīs vidēji ir 80% un ES 21 valstī 78% (sk. 4. att.).

Analīzē par vidējās izglītības ieguvi vēl jāņem vērā viens no galvenajiem rezultatī
vajiem rādītājiem ES stratēģijā 202040 – izglītību pāragri pārtraukušo īpatsvars (t.i., per
sonu relatīvais skaits 18–24 g. vecumā, kuras ir ieguvušas tikai pamatizglītību un netur
pina izglītoties). Iekļaujot šo rādītāju savā stratēģijā, ES uzsver, ka tikai pamatizglītība 

37 Education Indicators in Focus – 2013/01. Pieejams: https://www.oecd.org/education/skillsbeyondschool/
EDIF%202013N°10%20(eng)v9%20FINAL%20bis.pdf (skatīts 15.05.2016.).

38 Feinstein L., Sabates R., Anderson T. M., Sorhaindo A., Hammond C. What are the effects of education 
on health? Measuring the Effects of Education on Health and CIVIC Engagement: Proceedings of the 
Copenhagen Symposium, OECD 2006, pp. 171–354. Pieejams: https://www1.oecd.org/edu/innovation
education/37425753.pdf (skatīts 15.05.2016.).

39 Education at a Glance 2015: OECD Indicators, p. 39. 
40 Education and Training Monitor 2015, pp. 32–38.

3. att. Nodarbinātība atkarībā no izglītības līmeņa
Avots: Education at a Glance 2014: OECD Indicators. OECD Publishing, 2014, p. 114. 
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būtībā vairs nav pietiekama mūsdienu jauniešu turpmākai sekmīgai dzīvei. Latvijā iz
glītību pāragri pārtraukušo īpatsvars ir strauji samazinājies no 16% 2008. gadā līdz 10% 
2013. gadā, tādējādi jau sasniedzot arī ES noteikto mērķi 2020. gadam.41 Tātad Latvijas 
jauniešu vidū vairs ir tikai aptuveni desmitā daļa tādu, kuriem neizdodas vai nav vēlmes 
iegūt vidējo izglītību. Šobrīd ir laiks atjaunot politiķu starpā un sabiedrībā diskusiju par 
obligātās vidējās izglītības (vispārizglītojošās vai profesionālās) ieviešanu Latvijā, kura 
tika pārtraukta līdz ar ekonomiskās krīzes iestāšanos 2009. gadā. Šobrīd izglītības si s
tēmā ir brīvi resursi demogrāfiskās situācijas dēļ (sk. turpmāk), kas papildus rada 
priekšnosacījumus vidējās izglītības paplašināšanai. Protams, šo aptuveni 10% jauniešu 
iesaistei izglītībā būs nepieciešama visai iekļaujoša pieeja. Jāņem arī vērā, ka obligātās 
vidējās izglītības īstenošana nedrīkst būt formāla un vidējās izglītības atestāts nedrīkst 
tikt devalvēts. Starp citu, vidējā izglītība jau bija obligāta Latvijā pirms 1991. gada.

Runājot par vidējo izglītību, protams, ir jāapzina un jāanalizē tās divi veidi – vis
pārizglītojošā un profesionālā vidējā izglītība. Skatot Latvijas iedzīvotāju ar vidējo iz
glītību sastāvu pēc iegūtas vidējās izglītības veida – vispārējā vai profesionālā, redzam,42 
ka jaunu cilvēku (30–34 g. vecumā) vidū ir aptuveni vienāds skaits (21–22%) personu 
ar vidējo profesionālo un vidējo vispārējo izglītību. Tomēr Latvijā jaunieši vidējo pro
fesionālo izglītību izvēlas mazāk nekā vispārējo vidējo izglītību (piemēram, 2013. gadā 
38%),43 lai gan vidējās profesionālās izglītības audzēkņu relatīvajam skaitam ir zināma 

41 Europe 2020 indicators – education. Pieejams: http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/
Europe_2020_indicators__education (skatīts 15.05.2016.).

42 Education and Training Monitor 2015, p. 65.
43 Turpat, 64. lpp.

4. att. Iedzīvotāju īpatsvars ar vismaz vidējo izglītību (2013)
Avots: Education at a Glance 2015: OECD Indicators. OECD Publishing, 2015, p. 39. 
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tendence pieaugt. Valsts politika ir panākt aptuveni vienādu jauniešu skaitu profesio
nālajās un vispārizglītojošajās vidējās izglītības programmās, attīstot profesionālo izglī
tību un ceļot tās kvalitāti un pievilcību. Tas tiek darīts ar mērķi labāk nodrošināt taut
saimniecību ar vidējās kvalifikācijas speciālistiem un palielināt vidējās izglītības 
absolventu iespējas iesaistīties darba tirgū. 

Arī pirmsskolā Latvijā ir nodrošināts augsts apmeklējums, attiecīgi 3, 4, 5 un 6 gadu 
vecumā tas ir 83%, 89%, 96% un 97% 2013. gadā, pie kam ir ievērojams relatīvā skaita 
pieaugums jaunākajiem bērniem – 2005. gadā 3 gadu vecumā pirmsskolas iestādes ir ap
meklējuši tikai 66% un 4 gadu vecumā 73% bērnu.44 Latvijas rādītāji pārsniedz vai sakrīt 
ar attiecīgajām OECD un ES 21 valsts vidējām vērtībām. Pirmsskolas izglītības pieeja
mība ir nozīmīgs faktors gan bērnu attīstībā un sagatavošanā skolai, gan arī viņu vecāku, 
it īpaši māmiņu, iespēju palielināšanā savas karjeras un tai skaitā izglītības turpināšanā.

Latvijas izglītības kvalitāte starptautiskā salīdzinājumā
Iepriekšējā apakšnodaļā mēs analizējām Latvijas iedzīvotāju augsto izglītības 

 līmeni un tā straujo un nepārtraukto izaugsmi pēc neatkarības atgūšanas. Tātad aug
stākās izglītības pakāpēs iesaistās arvien lielāks iedzīvotāju īpatsvars, kas, neapšaubāmi, 
prasa rūpēties par sniegtās izglītības kvalitāti. Izglītības sistēmai jābūt kvalitatīvai, tai 
jāsniedz iespēja apgūt nepieciešamās kompetences un jānostiprina jauniešu motivācija 
un spēja turpināt izglītoties pēc skolas beigšanas. Mūsdienās valstu labklājības līmenis 
lielā mērā ir atkarīgs no cilvēku resursiem un šo valstu iedzīvotāju iespējām iegūt kon
kurētspējīgas zināšanas un prasmes un tās sekmīgi izmantot savā dzīvē. Visām ieinte
resētajām pusēm – vecākiem, skolēniem, skolotājiem, studentiem, mācībspēkiem, 
izglī tības vadītājiem, izglītības politikas noteicējiem, kā arī sabiedrībai kopumā – jābūt 
informētām par to, cik labi attiecīgā izglītības sistēma sagatavo jauniešus un jebkuru 
izglītojamo dzīvei.

Tātad izglītības kvalitātes jautājumi ir vieni no svarīgākajiem valstu izglītības si s
tēmu attīstībā. Būtībā izglītības kvalitāte un tās novērtēšana nav vienkāršs jēdziens, tā 
analīzei visu laiku tiek pievērsta liela politiska, akadēmiska un praktiska uzmanība. Sek
mīgais darbs IEA pētījumos jau 24 gadus kopš Latvijas neatkarības atgūšanas 1991. gadā 
un visā OECD PISA programmā 17 gadu garumā kopš tās izveides (sk. 2. nodaļu), ne
apšaubāmi, ir tuvinājis Latviju izpratnei par pasaulē augstākajiem standartiem un pie
ejām izglītības kvalitātes novērtēšanā un pilnveidē, vienlaikus uzkrājot ievērojamu 
starptautiski atzītu datu un zināšanu bāzi izglītības vadības lēmumu pieņemšanai.

Šo starptautisko pētījumu rezultāti apliecina, ka ilgtermiņa starptautiskajā salīdzi
nājumā – kopumā visā periodā kopš valstiskās neatkarības atgūšanas 1991. gadā – Lat
vijas skolu izglītības sistēma ir nodrošinājusi izglītības kvalitātes līmeņa pakāpenisku 
paaugstināšanos, pie tam kvalitātes līmeņa vidējais pieaugums ir viens no augstākajiem 
salīdzinājumā ar citām pasaules valstīm. Mūsu skolēnu sasniegtais izglītības kvalitātes 
līme nis ļauj ierindot Latviju starp 10–20% pasaules valstu ar augstāko skolu izglītības kva
litāti. Minēto secinājumu pamato gan Latvijas skolēnu sasniegumi un to kopējā  pozitīvā 

44 Education at a Glance 2015: OECD Indicators, p. 333. 
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 izaugsmes tendence starptautisko pētījumu ciklos,45 gan Latvijas izglītības si stēmā veik
tās reformas. Latvijas piecpadsmitgadīgo skolēnu sasniegumu pieaugums matemātikas, 
dabaszinātņu un lasīšanas testos OECD PISA pētījuma ciklos redzams 5.  attēlā.

45 Geske A., Grīnfelds A., Kangro A., Kiseļova R., Mihno L. Quality of Education: International Comparison. 
Latvia in OECD Programme for International Student Assessment. Ed. by A. Kangro. Riga: University of 
Latvia, 2015, 335 p. 

5. att. Latvijas skolēnu sasniegumi matemātikā, dabaszinātnēs un lasīšanā OECD PISA testā
Avots: Geske A., Grīnfelds A., Kangro A., Kiseļova R., Mihno L. Quality of Education: International Comparison. Latvia in 
OECD Programme for International Student Assessment. Ed. by A. Kangro. Riga: University of Latvia, 2015.
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6. att. Skolēnu sasniegumu pieaugums matemātikā, dabaszinātnēs un lasīšanā (1995–2009)
Avots: Hanushek E.A., Woessmann L. Universal Basic Skills: What Countries Stand to Gain. OECD Publishing, 2015, 
p. 83. 
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Ņemot vērā mūsu skolēnu rezultātus arī jau 90. gados notikušajos IEA TIMSS 
pētī juma ciklos (matemātika un dabaszinātnes, 4. un 8. klases skolēni) un PIRLS (lasī
šana, 4. klases skolēni), Latvijas izglītības kvalitātes vidējais pieaugums gadā matemā
tikā, dabaszinātnēs un lasīšanā ir pats lielākais no 49 valstīm laika posmā no 1995. gada 
līdz 2009. gadam46 (sk. 6. att.).

Aiz mums seko, piemēram, tādas valstis kā Vācija, Polija, Lietuva, Somija, Dānija, 
Ungārija, ASV, Krievija, Austrija u.c., turpretī vislielākais kvalitātes līmeņa samazinā
jums konstatēts Zviedrijā, kurai seko Slovākija, Čehija, Norvēģija u.c. valstis. Tātad 
mūsu skolēnu rezultāti šajos starptautiskajos testos ir paaugstinājušies visvairāk sa
līdzinājumā ar viņu vienaudžiem visās valstīs, kuras ir piedalījušās pētījumos.

Rodas jautājums, kādu zināšanu un prasmju līmeni Latvijas skolēni ir sasnieguši 
salīdzinājumā ar citām valstīm? Pēc PISA 2012 un TIMSS 2011 datiem, Latvijas sa
sniegtais izglītības kvalitātes līmenis 2012. gadā – mūsu piecpadsmit gadus veco sko
lēnu vidējie sasniegumi matemātikā un dabaszinātnēs atbilst 24. vietai no 76 valstīm47  
(sk. 7. att.). 

Salīdzinot sasniegumus valstu grupās OECD PISA programmā, Latvijas izglītības 
kvalitātes līmenis atbilst vai ir tuvs OECD valstu un ES valstu vidējiem sasniegumiem 
(izņemot pirmajā ciklā – PISA 2000 iegūtos zemākos rezultātus). Toties Latvijas sko
lēnu rezultāti saskaņā ar IEA TIMSS un PIRLS datiem no 1995. gada līdz 2007. gadam 
(jo pēc tam Latvija uz laiku pārtrauca dalību IEA pētījumos, paliekot tikai OECD PISA) 
bija augstāki par šo pētījumu dalībvalstu vidējo līmeni (izņemot pašu pirmo pētījumu 
matemātikā un dabaszinātnēs, kurā piedalījās Latvija – TIMSS 1995) un ar pieaugošu 
tendenci. Latvijas skolēnu sasniegumu pieaugums bija viens no lielākajiem TIMSS 
pētī juma ciklu dalībvalstu vidū. Latvijas 4. klases skolēnu sasniegumi starptautiskajos 
testos lasīšanā, matemātikā un dabaszinātnēs ir relatīvi vēl augstāki nekā 8. klases sko
lēnu sasniegumi. Piemēram, PIRLS 2001 pētījumā mūsu 4. klases skolēnu vidējais sa
sniegums lasīšanā atbilda augstajai 5. vietai starp 35 pētījuma dalībvalstīm.

Arī Latvijas relatīvajai vietai valstu rangu tabulā katrā OECD PISA pētījumu ciklā, 
ņemot vērā kopējo dalībvalstu skaitu, kopumā ir tendence paaugstināties. Var uzskatīt, 
ka OECD PISA programmā jau piedalās visas attīstītās valstis, tomēr tajā iesaistās arvien 
jaunas dalībvalstis (to skaits ir pieaudzis no 32 līdz vairāk nekā 80). Tiek turpināta arī 
attīstības valstu iesaiste skolēnu zināšanu un prasmju starptautiskā novērtēšanā, piemē
ram, OECD veidojot šīm valstīm piemērotus testus un metodiku programmā PISA for 
Development (PISA–D), kurā 2016. gadā piedalās 8 Āfrikas, Amerikas un  Āzijas valstis. 

Taču OECD PISA un citu pētījumu jauno dalībvalstu izglītības sistēmas parasti 
uzrāda izglītības kvalitātes līmeni, kas ir zemāks par OECD valstu vidējo rādītāju un 
tātad arī par Latvijas jau sasniegto līmeni. Tātad mums ir pamats prognozēt, ka Latvija 
arī turpmāk būs aptuveni starp pirmajām trīsdesmit pasaules valstīm ar augstāko izglī
tības kvalitāti, pie kam pakāpeniski uzlabojot savas izglītības kvalitātes salīdzinošo 
starptautisko vērtējumu. 

46 Hanushek E. A., Woessmann L. Universal Basic Skills: What Countries Stand to Gain, OECD Publishing, 
2015, p.  83. Pieejams: http://hanushek.stanford.edu/sites/default/files/publications/Universal_Basic_Skills_
WEF.pdf (skatīts 15.05.2016.).

47 Turpat, 37. lpp.
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Iepriekš minētos secinājumus apstiprina arī vēl cita starptautiska analīze un vērtē
jumi. Latvija ir atzīmēta gan kā valsts, kura sekmīgi reformējusi savu izglītības 
sistēmu,48 gan kā valsts, kurā skolēnu sasniegumu līmenis atbilstoši IEA TIMSS un 
OECD PISA datiem laika periodā no 1995. gada līdz 2007. gadam ir paaugstinājies no 
“vidēja” uz “labu”, pateicoties daudzām konkrētām Latvijas izglītības sistēmas refor
mām.49 Šīs reformas ir skolēnu un skolu novērtēšanas ieviešana (centralizētie  eksāmeni, 

48 PISA in FOCUS 2013/11. Pieejams: https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisainfocus/pisainfocusn34
(eng)FINAL.pdf (skatīts 15.05.2016.).

49 Mourshed M., Chijioke C., Barber M. How the world`s most improved school systems keep getting better. 
McKinsey & Company, 2010, p. 35.

7. att. Pasaules valstu skolēnu vidējie sasniegumi matemātikā un dabaszinātnēs (PISA 2012 un TIMSS 2011). 
Latvija ir 24. vietā starp 76 valstīm
Avots: Hanushek E. A., Woessmann L. Universal Basic Skills: What Countries Stand to Gain. OECD Publishing, 2015, 
p. 37. 
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starptautiskie salīdzinošie pētījumi, akreditācija, licencēšana u.c.), izglītības sistēmas 
organizatorisko un finansiālo pamatu sakārtošana (skolu pārvaldības un finansēšanas 
mehānismu izstrāde un to zināma decentralizācija u.c.) un izglītības sistēmas pedago
ģisko pamatu sakārtošana (izglītības satura reformas, izglītības standarti un mācību 
programmas, mācību grāmatas u.c.). Pētnieki secina, ka šis reformu kopums ir bijis 
izglī tības kvalitātes paaugstināšanās pamatā Latvijā un citās valstīs (piemēram, Polijā, 
Lietuvā, Honkongā (Ķīna), Singapūrā) konkrētos šo valstu izglītības sistēmas attīstības 
periodos, kopumā sasniedzot labu izglītības kvalitātes līmeni atbilstoši starptautiski 
noteiktiem kritērijiem.

Tātad Latvijas pamatizglītība noteikti nodrošina mūsu skolēniem labu iegūto zinā
šanu un prasmju līmeni, un tā noteikti ir konkurētspējīga starptautiskā līmenī. Ko
pumā starptautiskā salīdzinājumā mūsu skolēnu sasniegtais zināšanu un prasmju līme
nis vērtējams kā labs un tam ir pozitīva izaugsmes tendence, kas saistībā ar veiktajām 
reformām uzskatāmi apstiprina Latvijas vispārējās izglītības sistēmas sekmīgu darbību 
un attīstību.

Skolēnu zināšanas un prasmes starptautiski salīdzinoši mēra un izglītības kvalitā
tes līmeni parasti novērtē pētnieku grupas, kuras darbojas universitātēs vai institūtos. 
Taču pašu universitāšu un vispār augstākās izglītības kvalitāte līdz šim starptautiski 
netiek novērtēta ar studiju rezultātu tiešu mērījumu palīdzību. OECD projekts 
AHELO,50 kura ietvaros tika izstrādāti testi 3–4 kursu bakalaura programmu studen
tiem un pēc tam izmēģināti 17 valstu universitātēs, bija paredzēts šādas metodikas at
tīstīšanai, taču tā rezultāti līdz šim nav ieviesti praksē. Interese par augstskolu sniegtās 
izglītības kvalitāti un starptautisko konkurētspēju pasaulē un arī Latvijā arvien pieaug, 
tāda informācija ir nepieciešama gan finansētājiem, tai skaitā valstij, gan studentiem, 
kuriem, visticamāk, būs jāatrod sava vieta globālajā darba tirgū. Lai gūtu zināmu starp
tautisku novērtējumu un veidotu sistēmu kvalitātes nodrošināšanai augstākajā 
izglītībā,51 augstskolu, studiju programmu un virzienu licencēšanā un akreditācijā tiek 
pieaicināti eksperti vai arī aģentūras no ārvalstīm, tiek veidoti starptautiskie augstskolu 
reitingi un attīstītas arī vēl vairākas citas pieejas un projekti, piemēram, kvalifikāciju 
ietvarstruktūra, TUNING projekts, Boloņas process52 u.c., kuros visos Latvija aktīvi 
piedalās.

Kopš 2003. gada attīstās dažādi globālie universitāšu reitingi,53 no kuriem trīs pres
tižākie un populārākie pasaulē ir QS, THE un SRC ARWU.54 No Latvijas universitātēm 
divos no šiem reitingiem – QS un THE pagaidām ir iekļuvusi tikai Latvijas Universi
tāte. QS World University Rankings tiek veidots, vadoties pēc vairākiem indikatoriem: 

50 AHELO – Assessment of Higher Education Learning Outcomes. Pieejams: http://www.oecd.org/edu/skills
beyondschool/testingstudentanduniversityperformancegloballyoecdsahelo.htm (skatīts 15.05.2016.).

51 Tremblay K., Lalancette D., Roseveare D. Assessment of Higher Education Learning Outcomes. AHELO 
Feasibility Study Report. Vol. 1/2, OECD Publishing, 2012.

52 The European Higher Education Area in 2015: Bologna Process Implementation Report. European Commission/
EACEA/Eurydice. Luxemburg: Publications Office of the EU, 2015. 

53 Rauhvargers A. Global University Rankings and Their Impact. European University Association: Report II. 
Brussels: European University Association, 2013.

54 QS (Quacquarelli Symonds) – World Top Universities ranking, Times Higher Education (THE) – World 
University ranking, Shanghai Ranking (SRC ARWU) – Academic Ranking of World Universities.
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konkrētās universitātes pasaules mēroga akadēmiskās un darba tirgus reputācijas, ko 
iegūst no augstskolu mācībspēku, pētnieku un darba devēju aptauju rezultātiem, pub
likāciju citējamības, pasniedzēju un studentu skaita attiecības, kā arī ārvalstu studentu 
un mācībspēku īpatsvara. THE World University Ranking apskata labākās pasaules uni
versitātes un vērtē to sniegumu pētniecībā, studijās, zināšanu pārnesē un starptautisko 
perspektīvu. Varam uzskatīt, ka iekļūšana šo ietekmīgāko reitingu QS un THE pozīci
jās 600–800 jau nozīmē LU atrašanos vismaz starp 5% labākajām pasaules universitā
tēm, jo reitingi klasificē aptuveni 20 tūkstošus universitāšu, taču publicēti tiek tikai 
pirmie 5%.

QS reitingā universitātes tiek klasificētas arī vēl vienā citā papildus veidā. QS Stars 
University reitings vērtē pasaules universitātes 5 zvaigžņu sistēmā. Piemēram, LU ko
pējais vērtējums šajā klasifikācijā ir 4 zvaigznes un tās sniegums izvērtēts 7 pamatkate
gorijās: studiju  darbs novērtēts ar 5 zvaigznēm, absolventu nodarbinātība ar 4, pētnie
cība ar 3, starptautiskā orientācija ar 5, iespējas ar 5, inovācijas ar 5, iekļautība ar 4. 
Rīgas Tehniskā universitāte QS Stars University klasifikācijā ir novērtēta ar 3 zvaig
znēm. Kopumā Latvijas universitātes un augstskolas arvien vairāk parādās arī dažādos 
citos reitingos.

Neapšaubāmi, studiju un pētniecības procesa internacionalizācija arī liecina par 
augstākās izglītības kvalitātes līmeni, kurš tiek atzīts starptautiski, un tas paaugstinās, 
Latvijā pieaugot ārvalstu studentu skaitam, studentu un mācībspēku apmaiņai, attīsto
ties kopīgām studiju programmām un starptautiskiem pētniecības projektiem u.c. 
Augstskolas intensīvi strādā pie ārvalstu studentu piesaistes, veidojot studiju program
mas angļu valodā (piemēram, 34% no Latvijas augstskolām 2013./2014. ak.g. tādas 
piedāvā, kas atbilst vidējam līmenim no analizētajām OECD valstīm, izslēdzot angļu 
valodā runājošās valstis).55 Ārvalstu studentu relatīvais skaits Latvijā pagaidām nav 
liels56 – 4% (2013. gadā), salīdzinot ar OECD valstu vidējo rādītāju – 9%, taču tas ir 
augošs.

Universitātes un augstskolas veido Latviju un tās galvaspilsētu Rīgu par arvien 
perspektīvāku studiju vietu, kur iegūt labu ES dalībvalsts izglītību daudzās zinātņu no
zarēs un studiju virzienos. Augstākās izglītības ieguve Latvijā ar pievienoto vērtību ir 
arī tādēļ, ka Rīgas un Latvijas ģeogrāfiskā atrašanās vieta ir Eiropas Savienības aus
trumu robeža – tilts uz Krieviju un austrumu valstīm. Rīgā un Latvijā studējošais var 
baudīt ne tikai izcilo Latvijas kultūru, apgūt vienu no pasaules senākajām valodām – 
latviešu valodu, bet arī veldzēties pasaules līmeņa kultūras bagātībās un piedzīvot 
vienreizīgus mākslas un kultūras notikumus, piemēram, UNESCO Cilvēces mutvārdu 
un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarbu sarakstā57 ietvertos Baltijas valstu 
dziesmu un deju svētkus, iepazīties ar latviešu dainām. Rīga jau gadsimtiem ilgi ir 
vieta, kur satiekas un cita citu bagātina dažādas valodas un kultūras: latviešu, krievu, 
baltkrievu, igauņu, lietuviešu, ebreju, poļu, vācu u.c. un studējošajam Latvijā ir iespēja 

55 Education at a Glance 2015: OECD Indicators, p. 357. 
56 Turpat, 363. lpp.
57 Master pieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity by UNESCO. Pieejams: http://www.unesco.

org/culture/ich/en/lists (skatīts 15.05.2016.).
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studēt un veidoties par personību daudzvalodu vidē, apgūstot valodas, komunikācijas 
un sociālās prasmes izaicinošā studiju atmosfērā, kas var kļūt par īpašu priekšrocību 
turpmākajā darba dzīvē.

Vienlīdzīgi kvalitatīvas izglītības ieguves iespējas Latvijā
Iepriekšējā apakšnodaļā starptautiskā skatījumā analizējām Latvijas skolu sistēmas 

sniegto vidējo izglītības kvalitātes līmeni un tā paaugstināšanās tendences, secinot, ka 
atbilstoši starptautiski definētiem kritērijiem tas noteikti uzskatāms par labu un kon
kurētspējīgu. Tātad salīdzinājām un analizējām dažādu valstu pamatskolēnu un sā
kumskolēnu vidējos sasniegumus matemātikā, dabaszinātnēs un lasīšanā starptautis
kajos pētījumos, taču šo pētījumu rezultāti satur arī daudz plašāku informāciju,58 
piemēram, par skolēnu sasniegumu atšķirībām dažādos valsts reģionos, skolēnu gru
pās, skolu tipos u.tml. 

Skolēnu sasniegumu izkliede – atšķirība starp skolēniem ar augstākajiem un ze
mākajiem sasniegumiem (ko var mērīt, piemēram, kā skolēnu starptautisko testu 
rezul tātu sadalījuma dispersiju) Latvijā ir ievērojami mazāka nekā OECD valstīs (aptu
veni tikpat maza tā vēl ir tikai Igaunijā). Tas kopumā, neapšaubāmi, pozitīvi raksturo 
Latvijas izglītības sistēmu, jo nozīmē, ka zināšanas un prasmes mūsu skolēniem, ku
riem ir augsti un zemi sasniegumi, ir savstarpēji mazāk atšķirīgas nekā vidēji OECD 
valstīs – tātad izglītības sistēma nodrošina salīdzinoši vienlīdzīgāku kvalitātes līmeni 
visā valstī. Tomēr skolēnu sasniegumu atšķirības Latvijā, protams, eksistē un ir atkarī
gas no vairākiem skolas, ģimenes un individuāla skolēna līmeņa faktoriem, kuru ana
līze izvirza vairākus izglītības kvalitātes pilnveides virzienus.

Piemēram, Latvijas skolēnu sasniegumu sadalījuma OECD PISA testos detalizē
tāka salīdzināšana ar OECD valstu vidējo sasniegumu sadalījumu tieši attiecībā uz 
skolēnu ar zemiem un augstiem sasniegumiem relatīvo skaitu parāda, ka mums ir ma
zāks skolēnu ar zemiem un augstiem sasniegumiem relatīvais skaits (zemo un augsto 
sasniegumu robežas tiek definētas pēc OECD valstu vidējā sadalījuma). Tieši šādi 
OECD PISA programmā definēts un izmērīts skolēnu ar zemiem sasniegumiem mate
mātikā, dabaszinātnēs un lasīšanā relatīvais skaits ir arī viens no ES sasniedzamajiem 
mērķiem izglītībā līdz 2020. gadam. Protams, mūs apmierina, ka Latvijā jau ir relatīvi 
mazāk skolēnu ar zemiem sasniegumiem nekā vidēji OECD valstīs, taču uztrauc tas, 
ka ir arī mazāk skolēnu ar augstiem sasniegumiem. Tiesa gan, Latvija var lepoties ar 
izciliem skolēnu sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs, kas ir 
uzteicams Latvijas skolēnu un skolotāju veikums. Taču, rūpējoties par savas valsts nā
kotni, mēs vēlamies relatīvi daudz lielāku šo labo un izcilo skolēnu skaitu. Tāpēc sko
lēnu ar augstiem sasniegumiem relatīvā skaita paaugstināšana Latvijā ir viens no izglī
tības darba pilnveides virzieniem. Tomēr skolotāji vienlaikus nedrīkst aizmirst arī par 
darbu ar skolēniem ar zemām sekmēm, jo izglītības ekonomisti pierāda,59 ka valsts 
ekonomiku vienādi pozitīvi ietekmē gan tas, ka gandrīz visi skolēni ir apguvuši pamat

58 Geske A., Grīnfelds A., Kangro A., Kiseļova R., Mihno L. Quality of Education: International Comparison. 
Latvia in OECD Programme for International Student Assessment. Ed. by A. Kangro. Riga: University of 
Latvia, 2015. 

59 Hanushek E. A., Woessmann L. Universal Basic Skills: What Countries Stand to Gain, p. 77. 
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prasmes (t.i., relatīvi maz skolēnu ar zemiem sasniegumiem), gan tas, ka ir relatīvi liels 
skolēnu skaits ar augstiem sasniegumiem.

Viens no faktoriem, kurš ietekmē jebkuras valsts skolēnu rezultātus starptautiska
jos testos visos salīdzinošajos pētījumos, visās satura jomās un izglītības pakāpēs, ir 
skolēna ģimenes materiālā labklājība, mājās pieejamie izglītības un kultūras resursi, 
vecāku izglītība un profesija (t.i., ģimenes sociāli ekonomiskais statuss – SES). Taču 
skolēnu sasniegumu atkarības pakāpe no viņu SES ir atšķirīga dažādās valstīs un sko
lēnu un skolu grupās valsts iekšienē, ko tad arī palīdz noskaidrot starptautisko pētī
jumu datu analīze. Piemēram, PISA 2012 rezultātu analīze liecina,60 ka Latvijas 

60 PISA 2012 Results: Excellence Through Equity: Giving Every Student the Chance to Succeed. Vol. 2. Paris: 
OECD Publishing, 2013, p. 27.

8. att. Skolēnu vidējo rezultātu matemātikā atkarība no viņu sociālekonomiskā statusa 
Avots: PISA 2012 Results. Vol. 2. Paris: OECD Publishing, 2013, p. 27.
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 piecpadsmitgadīgo skolēnu sasniegumu atkarība no SES kopumā atbilst OECD valstu 
vidējam līmenim (sk. 8. att.).

Taču 2012. gada PISA pētījums parāda, ka skolēnu sasniegumu atkarība no sko
lēnu SES Latvijā ir nedaudz pastiprinājusies, jo iepriekš tā bija mazāka nekā vidēji 
OECD valstīs. Tātad situācija vienlīdzīgu izglītības iespēju jomā Latvijā kopumā ir ne
daudz pasliktinājusies, un turpmākā analīze atsedz šīs parādības komponentus valstī.

Skolēnu vidējie sasniegumi matemātikā, dabaszinātnēs un lasīšanā Latvijas lauku 
skolās joprojām atpaliek no viņu vienaudžu sasniegumiem Rīgas un citu Latvijas pil
sētu skolās (sk. 9. att.).

Sasniegumu starpība atkarībā no skolas atrašanās vietas laika gaitā būtiski nemai
nās (sk. 10. att.), tā ir konstatēta visos pētījumos, visās satura jomās un izglītības pakā
pēs – gan matemātikā, dabaszinātnēs un lasīšanā pamatskolas beigu klasēs un sākum
skolā61 (4. klasēs), gan pilsoniskajā izglītībā (8. klasēs).

Latvijas lauku skolu audzēkņu SES ir ievērojami zemāks nekā Rīgā, relatīvās atšķi
rības ir daudz lielākas nekā vidēji OECD valstīs, un tās ievērojami pieaug. Tātad reģio
nālās politikas loma atbalsta sniegšanā lauku attīstībai ir ļoti ievērojama. Bez lauku re
ģionu attīstības izglītības sistēma viena pati noteikti nevarēs nodrošināt vienādi 
kvalitatīvas izglītības iespējas visā valsts teritorijā.

Tiesa gan, detalizētāka analīze rāda, ka skolēnu zemākos vidējos sasniegumus Lat
vijas laukos nosaka ne tikai objektīvi zemākais skolēnu SES, bet arī citi, domājams, tieši 
ar izglītības procesu saistīti faktori. Starp citu, Latvijas lauku skolās PISA 2012 pētī
jumā sasniegtais kvalitātes līmenis dabaszinātnēs ir tuvs Zviedrijas un Krievijas  skolēnu 

61 Johansone I. Managing Primary Education in Latvia to Assure Quality and Achievement Equity. Doctoral 
Thesis. University of Latvia, 2009. Pieejams: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/5162 (skatīts 15.05.2016.).
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vidējam līmenim visā valstī, lasīšanā – Kipras līmenim, matemātikā – Izraēlas un Grie
ķijas līmenim, taču tas nekādā ziņā nenozīmē to, ka mums nav nepieciešams pilnveidot 
izglītības procesu un tā nodrošinājumu lauku skolās.

Latvijā PISA 2012 pētījumā meiteņu sasniegumi ir augstāki par zēnu sasniegu
miem lasīšanā un dabaszinātnēs. Lasīšanā meiteņu pārākums Latvijā visos pētījuma 
ciklos kopš 2000. gada ir bijis praktiski nemainīgi augsts (tāds tas ir arī sākumskolas 
izglītības pakāpē (4. klasēs), par ko liecina IEA PIRLS rezultāti), arī dabaszinātnēs mei
tenēm visos ciklos ir augstāki sasniegumi, un pēdējos ciklos starpībai ir tendence pie
augt. Matemātikā līdz šim mūsu zēnu un meiteņu sasniegumu starpība nav statistiski 
nozīmīga. 

Latvijas skolēnu vidējie sasniegumi visās satura jomās un visos PISA pētījuma cik
los nozīmīgi neatšķiras skolās ar latviešu mācību valodu un skolās, kur tiek īstenotas 
mazākumtautību izglītības programmas krievu valodā.

Latvijas skolēnu sasniegumi atšķiras audzēkņiem, kuri mācās dažāda tipa izglītības 
iestādēs. Ģimnāziju skolēniem ir visaugstākie vidējie sasniegumi (sk. 11.  att.), tiem 
seko vidusskolēni un pēc tam – pamatskolu skolēni (salīdzinājumā nav ietverti vidus
skolu un ģimnāziju 10. klases skolēni).

Analoģiska Latvijas skolēnu sasniegumu atkarība no izglītības iestādes tipa novē
rota visos PISA ciklos kopš 2000. gada un citos starptautiskajos pētījumos. PISA 2012 
pētījumā Rīgas ģimnāziju skolēnu sasniegumi matemātikā sasniedz gandrīz 570 punk
tus, tas ir tūlīt aiz Šanhajas (Ķīna) un Singapūras vidējiem sasniegumiem, tātad nosa
cīti tā būtu 3.  vieta starptautiskajā sasniegumu tabulā, visu pārējo PISA 2012 dalīb
valstu skolēnu vidējie rezultāti matemātikā ir zemāki. Tomēr jāsaprot, ka šādi mēs 
vienu vislabāko, taču relatīvi nelielu Latvijas izglītības segmentu salīdzinām ar citu 
valstu vidējiem rādītājiem (tiesa gan, arī Šanhaja ir tikai viena Ķīnas pilsēta). Mēs 
zinām, ka ģimnāzijās notiek skolēnu atlase, arī ar iestājeksāmeniem, skolēni īpaši tam 
gatavojas (izmantojot privātskolotājus, padziļinātas nodarbības pulciņos u.c.), lai va
rētu mācīties ģimnāzijās, tajās vidēji skolēnu SES ir visai augsts, valda uz augstiem mā
cību sasniegumiem orientēta atmosfēra utt. Vienlaikus tas pārliecinoši parāda, ka šādi 
ļoti augsti rezultāti Latvijā nebūt nav nesasniedzami. Iespējams, daļēji līdzīgi faktori 
nosaka arī pamatskolu skolēnu zemākos vidējos sasniegumus, salīdzinot ar vidus
skolām. Latvijas pamatskolu skolēnu vidējie rezultāti matemātikā PISA 2012 pētījumos 
ir intervālā no 480 līdz 455 punktiem (atkarībā no skolas atrašanās vietas), kas ir 
zemāk par OECD valstu vidējo rādītāju. Taču salīdzinājumam varam minēt, ka šajā 

Sa
sn

ie
gu

m
i, 

pu
nk

ti

400

450

500

550

matemātika dabaszinātnes lasīšana

ģimnāzijas

vidusskolas

pamatskolas

11. att. Latvijas skolēnu vidējo 
sasniegumu sadalījums atkarībā 
no skolas tipa 
Avots: PISA 2012.

Andris Kangro    IZGLĪTĪBA LATVIJĀ



282 LATVIJA UN LATVIEŠI     I sējums 

 intervālā atrodas, piemēram, ASV, Lietuvas, Zviedrijas, Ungārijas un Grieķijas skolēnu 
vidējie sasniegumi matemātikā.

Salīdzinot sasniegumus dažādos skolu tipos, noteikti jāņem vērā dati par skolēnu 
SES dažāda tipa skolās Latvijā. SES ir ļoti augsts ģimnāzijās, it īpaši valsts ģimnāzijās, 
pēc tam seko vidusskolas un pamatskolas, kurās šis rādītājs ir viszemākais. Tātad sa
sniegumu atšķirības dažāda tipa skolās zināmā mērā izskaidro arī atšķirīgais SES, kas 
savukārt ir atkarīgs gan no skolas atrašanās vietas, gan skolēnu atlases kārtības, gan 
 citiem faktoriem. Latvijā konkurences rādītājs starp skolām par skolēnu piesaisti no tā 
paša apvidus ir augstāks nekā vidēji OECD valstīs, to noteikti ir palielinājusi skolēnu 
skaita samazināšanās. Relatīvi brīvā skolu izvēle Latvijā veicina vecāku SES ietekmi uz 
skolu izvēli, strauji samazinās to skolu relatīvais skaits, kuras izvēlas sociālekonomiski 
vislabvēlīgākās ģimenes (kopš 2006. gada Latvijā skolu relatīvais skaits, kuras izvēlas 
ģimenes ar ļoti augstu SES, ir samazinājies no 75–77% līdz 55%). Tātad mums Latvijā 
vajadzēs pastiprināti apzināt situāciju un meklēt veidus, kā skolēniem no ģimenēm ar 
zemāku SES un it īpaši skolām, kurās šādu skolēnu ir relatīvi daudz, palīdzēt gūt aug
stākus sasniegumus mācībās.

Izaicinājumi skolu un augstskolu attīstībā
Latvijā notiek ļoti ievērojama skolēnu skaita samazināšanās (sk. 12. att.) gal

venokārt dzimstības samazināšanās dēļ, arī tādēļ, ka iedzīvotāji izbrauc uz citām val
stīm kopā ar skolas vecuma bērniem.

No 1998./1999. m.g. līdz 2014./2015. m.g. vispārizglītojošo dienas skolu skolēnu 
skaits ir samazinājies no 348 210 līdz 197 840, skolotāju skaits – no 29 840 līdz 22 420, 
bet skolu skaits – no 1070 līdz 800.62 Tātad skolēnu skaits Latvijā kopš 1998. gada ir 
samazinājies par 43%, toties skolotāju un skolu skaits – par 25%. Skolu un skolotāju 
skaita samazinājumu ir sarežģīti panākt relatīvi tikpat lielu kā skolēnu skaita samazinā
jumu, taču ievērojama disproporcija rada problēmas. Viena no izpausmēm ir tāda, ka 
skolēnu skaits daudzās skolās un klasēs kļūst ļoti mazs, kas savukārt rada neefektīvu 
 līdzekļu izlietojumu. Taču vēl svarīgāks ir jautājums par izglītības kvalitāti. 

Latvijā ir ļoti izteikta sakarība, ka augstāki sasniegumi starptautiskajos pētījumos ir 
skolās un klasēs ar lielāku skolēnu skaitu. Skolas laukos vidēji ir mazākas, tajās ir mazāk 
skolēnu uz vienu skolotāju, mazāk skolēnu klasē, taču iepriekš minētā sakarība ir rak
sturīga ne tikai lauku skolām. Šī konkrētā sakarība nenozīmē, ka liela skola vai klase 
pati par sevi ir cēlonis augstākiem skolēnu sasniegumiem. Situāciju būtiski ietekmē tādi 
faktori kā, piemēram, skolēnu SES un skolas atrašanās vieta, skolēnu atlases procedūras 
(ja tādas ir), orientācija uz mācību sasniegumiem skolā un klasē u.c. Rezultātā Latvijā 
mazajās skolās un klasēs iespējamās pedagoģiskās priekšrocības mazā skolēnu skaita 
dēļ tomēr nespēj kompensēt citu negatīvo faktoru ietekmi, un skolēnu sasniegumi tajās 
vidēji ir zemāki (arī pēc korekcijas veikšanas attiecībā pret skolēnu ģimeņu SES).

Ļoti būtisks skolēnu skaita samazinājums Latvijā nosaka nepieciešamību veikt 
vairākus pasākumus, tai skaitā optimizēt skolu tīklu, ar to saprotot arī skolu skaita 

62 Ministry of Education and Science. Pieejams: http://www.izm.gov.lv/lv/publikacijasunstatistika/statistika
parvisparejoizglitibu/20142015mg (skatīts 15.05.2016.).
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 samazināšanu, daļu no tām slēdzot, apvienojot vai pārveidojot (piemēram, pamat
skolu par sākumskolu, vidusskolu par pamatskolu). Interesanti atzīmēt, ka jau 
90. gadu starptautisko pētījumu rezultāti Latvijā ļāva pētniekiem prognozēt procesus 
un sniegt ieteikumus skolu tīkla attīstībai Latvijā63 – sākumskolas tuvu skolēnu 
dzīves vietai, vidusskolas labi nodrošinātas ar resursiem un var atrasties arī tālāk no 
dzīvesvietas, pietiekami augsta izglītības kvalitāte arī laukos, skola kā daudzfunkcio
nāls kultūras centrs. 2014. gadā tieši šāds uzdevums ietverts valdības veicamo darbu 
deklarācijā, jo sistēmiska skolu tīkla optimizācija joprojām nav notikusi. Skolu tīkla 
reformas IZM un it īpaši pašvaldībām, kuras parasti ir vispārizglītojošo skolu dibinā
tājas, ir ļoti sāpīgs un politiski nevēlams process, jo parasti ar to ir neapmierināti 
konkrēto skolu direktori, skolotāji, vecāki un skolēni, protesti tiek atspoguļoti plaš
saziņas līdzekļos.

Protams, jautājums ir jāanalizē un jārisina reģionālās attīstības kontekstā, jo skolas 
slēgšana, iespējams, nozīmē arī pastiprinātu cilvēku aizplūšanu no šīs vietas. Reģionā
lās politikas īstenošanā Latvijā vērojamas zināmas nekonsekvences. Administratīvi 
teri toriālā reforma ļoti ieilga, iespējams, pieņemtais risinājums nav optimāls, jo ir 
izvei dota pārāk sadrumstalota struktūra. Vēl jo vairāk situāciju saasina radikāli vie
dokļi, kuri prognozē Latvijas perspektīvo attīstību tikai galvaspilsētas – Rīgas reģionā.

Skolu tīkla optimizācijas procesā noteikti jāņem vērā arī izglītības kvalitātes fak
tors, ne tikai, piemēram, infrastruktūras izmaksas izglītības iestādēm, kurās ir daudz 

63 Kangro A. International Comparative Research in Education and TimelyAspects of Latvia`s Educational 
Policy. Humanities and Social Sciences. Latvia. Education Science in Latvia, Vol. 2, 2000, pp. 27–45; Geske A., 
Kangro A. Differences in achievement of urban and rural students in Latvia in the context of international 
comparative studies. Humanities and Social Sciences. Latvia. Education Management in Latvia, Vol. 2, 2004, 
pp. 22–37.

12. att. Vispārizglītojošo dienas skolu skolēnu, skolu un skolotāju relatīvais skaits Latvijā
Avots: IZM statistika. Pieejams: http://www.izm.gov.lv/lv/publikacijasunstatistika/statistikaparizglitibu/
statistikaparvisparejoizglitibu (skatīts 15.05.2016.).
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mazāk skolēnu nekā iepriekš un kuru platība ir paredzēta lielākam skolēnu skaitam. 
Konkrēto skolu sniegtās izglītības kvalitātes līmeņa novērtēšana dotu iespēju pašvaldī
bām un IZM saglabāt un attīstīt kvalitatīvākās skolas. Rodoties līdzekļu ekonomijai 
skolu infrastruktūras optimizācijas dēļ (skolu slēgšana vai apvienošana vienās telpās), 
tie noteikti būtu jānovirza izglītības procesa attīstībai un skolotāju pilnveidei, lai paaug
stinātu vienlīdzīgi kvalitatīvas izglītības ieguves iespējas visā Latvijas izglītības sistēmā.

Nepieciešams atbalsts skolotāja profesijai. Kopumā šīs nozīmīgās profesijas sakarā 
Latvijā vērojamas līdzīgas problēmas un izaicinājumi kā daudzās citās valstīs.64 Skolo
tāji Latvijā izteikti noveco, tāpēc to atjaunotne ir jānodrošina, vērojams arī izteikts sie
viešu pārsvars.65 Turpmāk visiem skolotājiem Latvijā noteikti vajadzētu būt ar maģistra 
grādu, kā tas jau ir 15 ES valstīs. Būtu nepieciešams nodrošināt īpašu palīdzību jauna
jiem skolotājiem to pirmā darba gada laikā un turpināt sadarbību ar pieredzējušu sko
lotāju – mentoru arī vēl turpmāk.66

Liela vērība jāvelta arī mācību satura un metodikas jautājumiem. Starptautiskie 
salīdzinošie pētījumi rāda, ka šeit nepieciešamas nopietnas pārmaiņas. Arvien svarīgā
kas kļūst starppriekšmetu saites, spēja patstāvīgi mācīties, atrodot informāciju, kritiski 
to analizējot un apgūstot nepieciešamo, piemēram, ar interneta palīdzību.67 Ļoti daudz 
darāma ir IKT izmantošanas metodikas jomā, jo tehnoloģiju pielietojums mācību 
stundās pagaidām nedod pozitīvu pienesumu Latvijā un citās OECD PISA dalīb
valstīs.68

Laika periodā no 1990. gada līdz 1993. gadam kopējais studentu skaits69 Latvijā 
aptuveni atbilda studējošo skaitam desmitgadē pirms neatkarības atgūšanas, tam katru 
gadu tomēr nedaudz samazinoties (no 46 000 līdz 39 000). Taču kopš 1994. gada stu
dentu skaits katru gadu ir krasi pieaudzis, sasniedzot 2004. gadā 130 693. Tātad Latvijā 
šai laika posmā studentu skaits ir palielinājies 3,35 reizes.

Te izpaudās tradicionālā Latvijas ļaužu vēlme pēc izglītības, ko lielā mērā ietek
mēja arī neatkarību atguvušas demokrātiskas valsts veidošanās. Ievērojami paplašinā
jās studiju programmu piedāvājums un dažādojās studiju formas – pilnā un nepilnā 
laika vairāki studiju formāti, tai skaitā, piemēram, vakaros, sestdienās un svētdienās. 
Ļoti populāras kļuva daudzās jaunizveidotās un modernizētās studiju programmas so
ciālo, humanitāro un izglītības zinātņu jomā, un it īpaši maģistrantūras programmas.

64 Kangro A. The Bologna Declaration and Professional teacher training in Latvia. The European Journal 
Vocational Training, No. 33, September – December 2004/III. Greece: Cedefop – European Centre for the 
Development of Vocational Training, pp. 49–57; Kangro A., Kangro I. Teachers in Latvia: Topical Problems 
and Solutions in Times of Changes. Education and Nature in European Education. Ed. by P. M. Rabensteiner, 
E. Ropo. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 2012, pp. 128–153.

65 TALIS 2013 Results: An International Perspective on Teaching and Learning. OECD Publishing, 2014. 
Pieejams http://www.istruzione.it/allegati/2014/OCSE_TALIS_Rapporto_Internazionale_EN.pdf (skatīts 
15.05.2016.).

66 Education and Training Monitor 2015, p. 54.
67 Geske A., Grīnfelds A., Kangro A., Kiseļova R., Mihno L. Quality of Education: International Comparison. 

Latvia in OECD Programme for International Student Assessment. Ed. by A. Kangro. Riga: University of 
Latvia, 2015. 

68 Students, Computers and Learning: Making the Connection. Paris: OECD Publishing, 2015. 
69 Studējošo skaits Latvijā. Pieejams: http://data.csb.gov.lv/api/v1/lv/Sociala/ikgad/izgl/IZ0260.px (skatīts 

15.05.2016.).
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Analīze liecina, ka ļoti ievērojamajam studējošo skaita pieaugumam Latvijā ko
pumā galvenie noteicošie nebija demogrāfiskie faktori, lai gan zināma ietekme bija 
vispārizglītojošo vidusskolu beigušo skaita pieaugumam laika periodā no 1993. gada 
līdz 2005. gadam, kas savukārt bija saistīts ar jaundzimušo skaita pieaugumu 80. gadu 
otrajā pusē. No kopējā studējošo skaita relatīvi lielu daļu veidoja nepilnā laikā studē
joši, piemēram, 2005. gadā tie bija 39%, no kuriem savukārt 52,5% vecums bija lielāks 
par 29 gadiem. Studējošo skaita samazinājumā pēc 2005. gada demogrāfisko faktoru 
ietekme ir ievērojama, jo laika posmā no 1988. gada līdz 1997. gadam Latvijā jaun
dzimušo skaits samazinājās 2,2 reizes, kas ir lielākais samazinājums Latvijas valsts vēs
turē, bez tam vēl jāņem vērā arī tas, ka daļa Latvijas jauniešu dodas studēt ārzemju 
augstskolās. Salīdzinot, piemēram, ar 43 Eiropas valstīm, kuras piedalās Boloņas pro
cesā, studējošo skaita samazinājums Latvijā ir otrs lielākais pēc Rumānijas 2008.–
2012.  gadā.70 Ievērojot dzimstības rādītājus Latvijā, var prognozēt studējošo kopējā 
skaita samazinājumu vēl vairākus gadus – līdz 2017. gadam, un arī pēc tam Latvijas 
augstākajai izglītībai nav paredzams būtisks Latvijas jauniešu resursa pieaugums.71

Studējošo skaits Latvijā sarūk galvenokārt uz maksas studentu rēķina, lai gan sāk 
parādīties grūtības rast studēt gribētājus arī budžeta vietās. Valsts budžeta finansēto 
vietu kopējais skaits ir palicis praktiski nemainīgs kopš 1991. gada, ko uzskatāmi re
dzam 13.  attēlā, ir notikušas tikai zināmas izmaiņas budžeta vietu sadalījumā starp 
jomām, kā arī ir mainījies vienas budžeta vietas finansējums tam pakāpeniski augot 

70 The European Higher Education Area in 2015: Bologna Process Implementation Report. European Commission/
EACEA/Eurydice. Luxemburg: Publications Office of the EU, 2015.

71 Cunska Z. Where is demography leading Latvian higher education? Baltic Journal of Economics, Vol. 10 (1), 
2010, pp. 5–21.

13. att. Studējošo skaits Latvijas augstākajā izglītībā
Avots: CSP datubāze. Pieejama: http://data.csb.gov.lv/api/v1/lv/Sociala/ikgad/izgl/IZ0260.px 
( skatīta 15.05.2016.).
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līdz 2008. gadam un tad strauji samazinoties par aptuveni 40% ekonomiskās krīzes dēļ. 
Aptuveni tādā pašā līmenī studiju vietas valsts finansējums ir joprojām, neskaitot 
finan sējumu pētniecībai, kas papildina augstskolu, it īpaši universitāšu, budžetus un 
kas bieži tiek iegūts konkursa ceļā. Vislielākais par studiju maksu studējošo īpatsvars 
kopējā skaitā bija 2005.–2007. gadā – 76%, šobrīd tas jau ir samazinājies līdz 60%. Ek
sakto jomu studiju programmās praktiski visi studenti studē par valsts budžeta līdzek
ļiem. Ir izveidojies relatīvi liels privāto augstskolu un koledžu skaits, kurās studijas ir 
tikai par maksu. To daļa kopējā studentu skaitā 2014./2015. ak.g. ir 26%.72 

Neatkarības gados strauji mainījās arī proporcijas studējošo skaitā dažādās studiju 
jomās, pieaugot galvenokārt sociālo zinātņu īpatsvaram un attiecīgi relatīvi samazino
ties eksakto zinātņu īpatsvaram. Tas saistīts ar to, ka jaunie ekonomiskie apstākļi snie
dza labākas karjeras iespējas un vairāk darba vietu biznesa vadības, ekonomikas, juris
prudences, sabiedrisko attiecību, tulkošanas u.c. jomās, savukārt fundamentālās un 
lietišķās eksaktās zinātnes un rūpnieciskā ražošana tikai vēl sāka atgūties pēc ekono
mikas pārstrukturēšanās. Pastiprināta pievēršanās sociālo zinātņu studijām Latvijā da
ļēji varētu būt arī zināmu ilūziju rezultāts pārejas posmā uz neatkarīgu demokrātisku 
valsti ar tirgus ekonomiku. Tiesa gan, Latvijas studenti nebūt nav oriģināli savā izvēlē, 
jo sociālo zinātņu, uzņēmējdarbības un tiesību studiju joma ir vispopulārākā visās 
OECD valstīs, izņemot Koreju, kurā neliels pārsvars ir inženierzinātnēm.73 Starp citu, 
jaunizveidotās privātās augstskolas piedāvā studiju programmas galvenokārt sociālo 
zinātņu jomā. Valsts augstskolās maksas studenti studē sociālo, humanitāro, izglītības 
un medicīnas virzienu studiju programmās. 

Latvija, balstoties uz darba tirgus prognozēm, ir definējusi vēlmi palielināt studē
jošo un absolventu skaitu dabaszinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas 
jomās, tai skaitā pārdalot uz šīm jomām budžeta vietas no sociālo un izglītības studiju 
jomām. Lai panāktu būtisku pieaugumu eksaktajās jomās, ir nepieciešams lielākam 
skolēnu skaitam radīt interesi un attīstīt viņu spējas eksaktajos priekšmetos. Toties bu
džeta vietu samazināšanas rezultātā radikāli ir samazinājies izglītības jomā studējošo 
skaits no 26% līdz 6% citu jomu vidū, kas var atstāt nelabvēlīgu iespaidu uz topošo 
skolotāju atjaunotni. 

Līdz ar studējošo skaitu Latvijā ievērojami pieauga gan valsts, gan privāto augst
skolu skaits (sk. 14. att.). Šobrīd Latvijas augstskolu vidū ir 6 universitātes (no kurām 3 
atrodas Rīgā) un 11 akadēmijas. Augstskolas atrodas gan Rīgā, gan valsts reģionos. 
Tika dibinātas arī daudzas koledžas – augstākās mācību iestādes ar 2–3 gadus ilgu stu
diju laiku profesionālajās studiju programmās.

Samazinoties studējošo skaitam Latvijā pēc 2005. gada, iepriekšējā posmā ļoti pie
augušais augstskolu skaits ir palicis nemainīgs. 2014./2015. ak.g. Latvijā kopā darbojas 
57 augstākās izglītības iestādes un 3 ārvalstu augstskolu filiāles.

Augstskolu skaits Latvijā sarukušajam studentu skaitam ir par lielu, izpaužas sa
drumstalotība – vienādi vai līdzīgi studiju virzieni un programmas daudzās universitā

72 Pārskats par Latvijas augstāko izglītību 2014. gadā: Galvenie statistikas dati. Pieejams: http://www.izm.gov.
lv/images/statistika/augst_izgl/12.pdf (skatīts 15.05.2016.).

73 Education at a Glance 2015: OECD Indicators, p. 74.
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tēs un augstskolās, arī tādās, kurās mācās pavisam neliels studentu skaits. Šī parādība 
neapšaubāmi noved pie neracionālas gan valsts budžeta, gan studējošo privāto līdzekļu 
izlietošanas un traucē tālāk pilnveidot studiju procesu un attīstīt pētniecību. Regulēt šo 
procesu attiecībā uz valsts augstskolu skaitu un sadarbību traucē to pakļautība 6 dažā
dām ministrijām, uz ko kā trūkumu norādīja, piemēram, OECD eksperti savā ziņo
jumā74 jau 2001. gadā.

Tātad vismaz daļa no Latvijas augstskolām ir zināmu izaicinājumu priekšā sarūkošā 
studentu skaita dēļ. Protams, vairākos gadījumos mācībspēku un infrastruktūras pār
slodzes mazināšana bija nepieciešama, jo iepriekšējos gados, piemēram, studentu skaits 
uz vienu mācībspēku vidēji sasniedza pat 50 un vairāk, it īpaši sociālo zinātņu studiju 
jomās. Toties šobrīd jau Latvijā augstskolu un koledžu skaits attiecībā pret iedzīvotāju 
skaitu ir lielāks nekā daudzās citās valstīs, savukārt studentu skaits tajās – mazāks.

Augstskolas, atbildot uz šo izaicinājumu, sāk piesaistīt arvien vairāk ārvalstu stu
dentu, studijas un tālākizglītība tiek piedāvāta iedzīvotājiem no dažādām vecuma gru
pām, attīstās estudijas, tai skaitā MOOC.75 Iedzīvotāji un darbaspēks Latvijā noveco, 

74 Reviews of National Policies for Education. Latvia. Paris: OECD, 2001.
75 MOOC – Massiv Online Open Course.
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tiek paaugstināts pensionēšanās vecums, tāpēc tautsaimniecības attīstībai ir nepiecie
šams izglītības piedāvājums ne tikai jauniešiem. No IZM puses tiek aktualizēts jautā
jums par augstskolu specializāciju, kurai gan vēl nav atrasts reāls modelis, un tā šobrīd 
nav pietiekama, tāpat kā sadarbība starp augstskolām, kura novērstu vienu un to pašu 
vai ļoti līdzīgu studiju programmu autonomu īstenošanu vairākās augstskolās. Cīņā 
par studentu piesaisti un starptautisko konkurētspēju augstskolas nepārtraukti moder
nizē savas studiju programmas atbilstoši sabiedrības un tehnoloģiju attīstības, darba 
tirgus un jauno studējošo paaudžu izvirzītām prasībām.

Secinājumi

Laika periods pēc Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas 1991. gadā bijis 
izaici nājumiem un pārmaiņām bagāts arī Latvijas izglītības sistēmā. Ir ieguldīts liels 
radošs darbs, gan izmantojot Latvijas izglītības labākās tradīcijas un mantojumu, gan 
ārvalstu pieredzi (ES, Ziemeļvalstu padome, OECD, Pasaules banka u.c.), lai Latvijā at
jaunotu un pilnveidotu atbilstoši mūsdienu situācijai neatkarīgas, demokrātiskas ES 
valsts izglītības sistēmu, kura balstīta Rietumu pasaules demokrātiskajās vērtībās. Re
formu gaita sākotnēji bija strauja, valsts īstenoto reformu procesu būtiski papildināja 
plašas debates, vietēja rakstura iniciatīvas un aktivitātes, tātad šis process veidojās gan 
no apakšas uz augšu, gan pretēji, jo sabiedrības liela daļa tām bija gatava. Rezultātā 
izglī tības jomā iestāšanās procesos ES (2004) un OECD (2014–2016) mūsu valstij nav 
nekādu būtisku šķēršļu – Latvijas izglītības sistēma ir pilnīgi atbilstoša.

Latvijā augsts iedzīvotāju izglītības līmenis vienmēr ir bijusi tradīcija un vērtība. 
Pēc valstiskās neatkarības atgūšanas tas izpaužas lielā jauniešu un citu paaudžu cilvēku 
vēlmē uzsākt studijas un attīstīt savas spējas, lai sekmīgāk darbotos un atrastu savu 
vietu šajā pārmaiņu laikā neatkarīgās valsts izveides un izaugsmes apstākļos. Rezultātā 
Latvijā ļoti strauji pieaug iedzīvotāju ar augstāko izglītību relatīvais skaits, kas jau 
2014. gadā ir sasniedzis 40% vecuma grupā 30–34 gadi. OECD 2013. gadā prognozē 
arī turpmāku strauju izglītības līmeņa pieaugumu Latvijā – 58% Latvijas jauniešu iegūs 
augstāko izglītību un lielākā daļa to izdarīs jau līdz 30 gadu vecuma sasniegšanai, stu
dijas savā dzīves laikā uzsāks pat 77% no viņiem.

Augstākā izglītība ir pozitīvi saistīta ne tikai ar daudz lielākām iespējām būt no
darbinātam atbilstošā profesijā un saņemt augstāku atalgojumu, bet arī labklājību plašā 
nozīmē, apmierinātību ar dzīvi, augstāku mūža ilgumu un pat labāku veselību. Ir 
 izteikta sakarība starp vecāku augstāku izglītības līmeni un viņu bērnu augstākiem 
sasnie gumiem mācībās un vēlmi turpināt izglītību. Tātad Latvijas iedzīvotāju jau sa
sniegtais augstais izglītības līmenis un it īpaši tendences šajā jomā iezīmē arī pozitīvu 
perspektīvu daudz plašākā skatījumā.

Latvijas Universitāte ir jau iekļauta divos prestižākajos pasaules universitāšu rei
tingos (QS un THE), kas būtībā nozīmē būt 5% pasaules labāko universitāšu vidū. 
QS reitinga jaunajā papildprogrammā ir izvērtētas divas Latvijas universitātes – Latvi
jas Universitātei saņemot kopējo novērtējumu 4 zvaigznes un Rīgas Tehniskajai uni
versitātei – 3 zvaigznes. Studiju un pētniecības procesa arvien pieaugošā internaciona
lizācija arī liecina par Latvijas augstākās izglītības kvalitātes līmeni.
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Latvijas skolu izglītības sistēma ir nodrošinājusi izglītības kvalitātes līmeņa pa
kāpe nisku paaugstināšanos visā periodā kopš valstiskās neatkarības atgūšanas 
1991. gadā, pie tam kvalitātes līmeņa vidējais pieaugums ir pats augstākais salīdzinā
jumā ar citām pasaules valstīm. Starptautiskā novērtējumā Latvijā veiktās izglītības re
formas ir paaugstinājušas Latvijas izglītības kvalitātes līmeni no “vidēja” uz “labu”, un 
pašreiz esam ceļā uz vērtējumu “teicami”. Latvijas sākumskolēnu zināšanas un prasmes 
starptautiskā salīdzinājumā visās pamatjomās (matemātikā, dabaszinātnēs, lasīšanā) ir 
ievērojami augstākas par starptautiski vidējiem rādītājiem, pamatskolas beigu vecuma 
skolēni ir attīstīto valstu – OECD un ES valstu vidējā līmenī. Mūsu skolēnu parādītais 
zināšanu un prasmju līmenis un tā pieauguma tendences starptautiskajos testos ļauj 
ierindot Latviju starp 10–20% pasaules valstu ar augstāko skolu izglītības kvalitāti.

Iepriekš teiktais nenozīmē, ka mūsu valstī nav nepieciešama turpmāka izglītības 
pilnveide un reformu turpinājums. Piemēram, ir jāsamazina kvalitātes atšķirības pilsē
tas un lauku skolās un dažādos skolu tipos, skolēnu sasniegumu atkarība no ģimeņu 
sociālekonomiskā stāvokļa, jāoptimizē skolu tīkls. Uzmanība jāvelta arī mācību satura 
un metodikas pilnveidei, tai skaitā IKT jēgpilnai izmantošanai. Skolotāju profesijas at
balstam būs izšķiroša nozīme reformu īstenošanā, ir jāpaaugstina profesijas prestižs 
sabiedrībā, jāsakārto skolotāju atalgojuma sistēma, jāizvirza augstākas prasības profe
sionālajai kompetencei mūžizglītības kontekstā un virzībā uz skolotāju ar maģistra 
grādu. Augstākajā izglītībā ir jācenšas mazināt resursu sadrumstalotība, ko veicina arī 
augstskolu piederība 6 dažādām ministrijām, vienu un to pašu vai ļoti līdzīgu studiju 
programmu īstenošana daudzās augstskolās un lielais studiju programmu skaits, jāpa
augstina studiju un pētniecības starptautiskā konkurētspēja.

Starptautisku programmu ietvaros izmērītie un atzītie Latvijas izglītības sasniegumi 
un to pozitīvās izmaiņu tendences, neapšaubāmi, norāda uz labām mūsu izglī tības sis
tēmas attīstības perspektīvām, tomēr jāatceras, ka turpmākie konkrētie pārmaiņu ceļi 
mums būs vēl vairāk nekā līdz šim jāmeklē un jāiet pašiem, protams, iz mantojot arī 
starptautisko pieredzi vispārīgo mērķu uzstādīšanai un sasniegtā salīdzinošam novērtē
jumam.

Par autoru

Andris Kangro (dz. 1947) – Dr. phys., LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas 
fakultātes (PPMF) profesors, vadošais pētnieks. Absolvējis LU Fizikas un mate
mātikas fakultāti (1971), sācis strādāt LU (1969), bijis zinātniskais līdzstrādnieks, 
vecākais pasniedzējs, docents, Izglītības informātikas pamatu katedras vadītājs, 
IEA Latvijas Nacionālā pētījumu centra vadītājs, Izglītības pētniecības institūta 
direktors, PPMF prodekāns un dekāns, LU mācību prorektors. Vada starptautis
kos izglītības salīdzinošas izpētes un kvalitātes novērtēšanas pētījumus Latvijā 
(kopš 1991), ir OECD PISA vadītājs Latvijā (kopš 1998), Latvijas pārstāvis PISA 
vadības Padomē (2000–2012), IEA Ģenerālās asamblejas loceklis no Latvijas 
(kopš 1993), vadījis aptuveni 65 zinātniskās tēmas un projektus šajā jomā, ir 
vismaz 165 publikāciju autors un līdzautors.
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Jānis Stradiņš

ZINĀTNE LATVIJĀ

Zinātnes attīstības pamatmeti Latvijā šai rakstā tiek ieskicēti no apgaismības laikmeta līdz mūsdie
nām, uzsverot arī Baltijas vācu zinātnieku lomu sākumposmā. Vērienīgi pētījumi pēc 1862. gada 
izvērsās Rīgas Politehnikumā (RP, RPI), jo īpaši minams V. Ostvalda un P. Valdena ieguldījums 
ķīmijā. Pirmie latviešu tautības zinātnieki strādāja galvenokārt ārpus Latvijas. Tikai Latvijas Univer
sitātes (LU) kā nacionālas universitātes dibināšana 1919. gadā radīja priekšnoteikumus to darbībai 
Latvijā. Pēc 1945. gada zinātne Latvijā bija spiesta integrēties vienotā PSRS zinātnes sistēmā. 20. gs. 
60.–80. gados Latvijā attīstījās modernas zinātnes jomas, par pētniecības galveno centru kļuva Zi
nātņu akadēmija ar pētniecības institūtu tīklu. Latvijai atgūstot neatkarību, pētniecība atkal tika 
savienota ar augstāko izglītību, konkurētspējīgākie zinātnes virzieni iekļāvās Eiropas zinātnes telpā, 
attīstījās humanitārās zinātnes, letonika. Raksturoti ievērojamākie zinātnieki, zinātnes pašreizējā 
situācija, arī attīstību traucējoši faktori. 

Atslēgvārdi: zinātne, Rīgas Politehniskais institūts, Latvijas Universitāte, Latvijas Zinātņu akadēmija, 
pētnieciskie institūti, sasniegumi zinātnē, letonika.

Zinātne ir internacionāla un daudzšķautņaina, taču tā veidojas konkrētās valstīs. 
Dažādu nāciju zinātnieki (arī nelielu tautu pārstāvji) dod savu pienesumu un, īpaši se
nākos laikos, kad zinātne vēl nebija tik globalizēta, drīz vienai, drīz citai nozarei piešķir 
savu kolorītu. Šajā nozīmē drīkstam runāt par vietējās zinātnes attīstības vadlīnijām arī 
Latvijā un traktēt to kā vienotu vēsturisku procesu, mēģinot izvērtēt, kādās jomās lat
viešu (t.i., Latvijā strādājošie) zinātnieki izpaudušies visspilgtāk, kur pagātnē un šodien 
strādā latviešu zinātnieks – dzimtenē vai ārpus tās, kā nākotnē varētu veidoties zinātne 
Latvijā.

Zinātnes attīstības vispārējā gaita Latvijā ir pētīta gan no pasaules zinātņu vēstures 
viedokļa, gan kā būtiska Latvijas kultūrvēstures sastāvdaļa.1 

1 Stradiņš J. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā. 2. izd. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2012. 
Grāmatā iekļauts arī plašs historiogrāfisks apskats ar dažādu autoru vērēm; Страдынь Я. П. Основные 
этапы развития естествознания в Латвии. Из истории естествознания и техники Прибалтики, т. 6. 
Рига: Зинатне, 1980, с. 5–29; Stradiņš J. Etīdes par Latvijas zinātņu pagātni. Rīga: Zinātne, 1982; Stradiņš J. 
Zinātne un zinātnieks Latvijas vēsturē. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis.  A daļa, Nr. 4/5/6, 2002, 91.–
101. lpp.; Stradiņš J. Latviešu zinātnieki Latvijā un ārzemēs. Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kon-
gress un Letonikas 4. kongress “Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte”. Rīga, 2011. gada 24.–27. oktobris. 
Plenārsēžu materiāli. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2012, 39.–60. lpp.
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Angloamerikāņi tradicionāli mēdz šķirt eksaktās un dabaszinātnes (science) no 
humanitārajām (humanities), kamēr Vācijā, Ziemeļeiropā un Austrumeiropā tiek uz
svērta to kopība (Wissenschaft, науka, la science). Arī Latvijā un latviešu vidē tiek 
 runāts par zinātni2 kopumā.3

Par Latvijas zinātni drīkst runāt laikposmā pēc Latvijas valstiskuma izveidošanās 
un Latvijas Augstskolas (Universitātes) dibināšanas 1919. gadā. Pirms tam zinātne te 
attīstījās triju Baltijas guberņu ietvaros, un galvenais augstākās izglītības un zinātnes 
centrs, kopējs tagadējai Latvijai un Igaunijai, bija 1802. gadā atjaunotā Tērbatas (Tartu) 
Universitāte. Tās loma ne tikai igauņu, bet arī latviešu nācijas izveidē un vietējās zināt
nes (akadēmiskās dzīves) tapšanā ir nepārvērtējama. Dominējošais elements Tērbatas 
Universitātē tās ziedu laikos, 19. gadsimtā, bija Baltijas vācu izcelsmes vai no Vācijas 
ieceļojuši zinātnieki. Šī universitāte bija savdabīgs, izcils zinātnes centrs Krievijas im
pērijā un viens no tās modernizācijas faktoriem.4

Academia Petrina, zinātņu biedrības, Rīgas Politehnikums

Vēl pirms Tērbatas Universitātes dibināšanas apgaismības laikmetā Jelgavā kopš 
1775.  gada darbojās Pētera akadēmija (Academia Petrina) – akadēmiskā ģimnāzija, 
kurai vārds dots par godu tās dibinātājam – pēdējam Kurzemes hercogam Pēterim Bīro
nam. Tajā kā profesori strādāja un starptautiski atzītus pētījumus veica Pēterburgas ZA 
locekļi – mineralogs Johans Jākobs Ferbers, astronoms un matemātiķis Vilhelms Beit
lers, vēlāk arī metrologs un astronoms Magnuss Georgs Paukers.5 Pieminams arī Rīgas 
zinātnieku pulciņš 18.–19. gs. mijā (fiziķis Georgs Frīdrihs Parrots un viņa draugs – 
pirmais latviešu izcelsmes dabaszinātnieks, farmaceits un mediķis Dāvids Hieronīms 
Grindelis, kuri veica Rīgā pirmos izgudrojumus medicīnā un farmācijā). Grindelis 
1803. gadā Rīgā dibināja pirmo Farmaceitiskās ķīmijas biedrību Krievijas  impērijā.6 

19. gs. ne Rīgā, ne Jelgavā nepastāvēja universitātes, toties rosīgi darbojās zināt
niskās biedrības: Rīgas praktizējošo ārstu biedrība (dib. 1822), Baltijas provinču vēs
tures un senatnes pētītāju biedrība (dib. 1834), Rīgas Dabaspētnieku biedrība (dib. 
1845) u.c.

2 Latviešu valodā terminu zinātne ierosināja pedagogs un latviešu nacionālās atmodas dedzīgs atbalstītājs 
Atis Kronvalds 1873.–1874. gadā, taču tas iesakņojās pamazām, pamatā tikai pēc Latvijas Republikas dibi
nāšanas, jo ilgus laikus to aizstāja termins zinības (знание, knowledge). Šie termini tradicionāli lietoti visu 
zinātnes nozaru kopības apzīmēšanai.

3 Mīlenbahs K. Darbu izlase, 1. sēj. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2009, 201.–206. lpp.; Stradiņš J. Zināt-
nes un augstskolu sākotne Latvijā, 25.–26. lpp.

4 Engelhardt R. von. Die deutsche Universität Dorpat in ihrer geistesgeschichtlicher Bedeutung. Reval: Kluge, 
1933; Tartu Űlikooli ajalugu: I–III. 1632–1982. Ed. by K. Siilivask. Tallinn: Valgus, 1982; Vīksna A. Tērbatas 
Universitāte. Rīga: Zinātne, 1986; Šaurums G. Tērbatas universitāte, 1632–1932. Rīga: Autora apgādībā, 1932; 
Stradiņš J. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā, 7. nodaļa.

5 Stradiņš J., Strods H. Jelgavas Pētera akadēmija: Latvijas pirmās augstskolas likteņgaitas. Rīga: Zinātne, 1975; 
Stradiņš J. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā, 2.–3. nodaļa; Klētnieks J. Astronomija un ģeodēzija Latvijā 
līdz 20. gadsimtam. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014.

6 No Grindeļa līdz mūsdienām: apceres par farmācijas tradīcijām un jaunu ārstniecības preparātu meklēju-
miem Latvijā. Sast., red. J. Stradiņš. Rīga: Nordik, 1996; Stradiņš J. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā, 
327.–337. lpp.
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Jelgavā dibinātā Kurzemes Literatūras un 
mākslas biedrība (1815–1939) – pirmā reģio
nālā zinātņu akadēmija Baltijas provincēs – ta
gadējās Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) 
Hartā tiek uzlūkota kā viena no LZA idejiskām 
priekštecēm.7 Tās aktīvo biedru skaitā bija Jel
gavas matemātikas profesors M. G. Paukers, 
slavenais ķīmiķis un fiziķis Teodors Grothuss – 
pirmās elektrolīzes teorijas un fotoķīmijas pa
matlicējs (šīs biedrības sēdē pirmoreiz ziņots 
par fotoķīmijas pamatlikumu 1818. gadā),8 
biologs Eduards Eihvalds, latviešu etnosa pēt
nieks un latviešu izglītošanas veicinātājs dzim
tajā valodā Karls Vatsons u.c. Vēlāk par Kurze
mes biedrības goda biedru kļuva izcilākais 
latviešu etnosa pētnieks mācītājs Augusts 
Bīlen šteins (arī Pēterburgas ZA korespondētāj
loceklis), kura ieguldījums latviešu valodas un 
tās gramatikas, folkloras, etnogrāfijas, vēsturis
kās ģeogrāfijas izpētē ir nepārvērtējams. Bīlen
šteina atziņas izmantotas jaundibināmās Latvi
jas Republikas ģeogrāfisko robežu nospraušanā 
1918.–1920. gadā (pēc etniskā principa).9 

7 Schlau W. Die Kurländische Gesellschaft für Literatur und Kunst und das Kurländische Provinzialmuseum 
zu Mitau. Baltische Hefte, Bd. 14. Hannover – Döhren, 1968, S. 5–107; Stradiņš J. Latvijas Zinātņu akadēmi-
jai 50 gadi. 1. daļa: Latvijas Zinātņu akadēmija: izcelsme, vēsture, pārvērtības. Rīga: Zinātne, 1998, 2. nodaļa; 
Stradiņš J. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā, 6. nodaļa; Jahresverhandlungen der Kurländischen Gesell-
schaft für Literatur und Kunst, Bd. 1–2. Mitau: J. F. Steffenhagen und Sohn, 1819–1822; Stradiņš J. Kurzemes 
Literatūras un mākslas biedrība (1815–1939) – zinātņu akadēmijas aizsākums Latvijā. Latvijas Zinātņu 
Akadēmijas Vēstis. A daļa, Nr. 1/2, 2006, 4.–18. lpp.; Stradiņš J. Courland Society of Letters and Arts – the 
first point of reference for the Academies of Sciences in the Baltic. Academies of Sciences for Research and 
 Innovation: Past and Future: proceedings of the 14th Baltic Conference on Intellectual Cooperation. Ed. by 
I. Šteinbuka. Riga: Latvian Academy of Sciences, 2016, pp. 100–107.

8 Grothuss T. Abhandlungen über Elektrizität und Licht. Leipzig: W. Engelmann, 1906 (Ostwald`s Klassiker 
der exacten Wissenschaften, Nr. 152); Страдынь Я. Теодор Гротгус, 1785–1822. Москва: Наука, 1966; 
Stradiņš J. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā, 377.–382. lpp.

9 Starptautiskā zinātniskā konference “Dr. Augusts Bīlenšteins par latviešu kultūras pamatvērtībām – arī  Eiropā”: 
referātu krājums. Rīga, 2007. gada 6. jūlijā. Sast. I. Korsaka. Rīga: Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, 2007; Stra
diņš J. Augusta Bīlenšteina devumu un likteni latvieša acīm XX gadsimta nogalē pārlūkojot. – Bīlenšteins A. 
Kāda laimīga dzīve: Dobeles mācītāja Dr. A. Bīlenšteina autobiogrāfija. Rīga: Rīgas Multimediju centrs, 
1995, 372.–387. lpp.; Stradiņš J. Atskats uz letonistikas sākumiem. – Stradiņš J. Zinātnes un augstskolu sā-
kotne Latvijā, 8. nodaļa, 471.–524. lpp.; Bielenstein A. Lettische Grammatik. Mitau: F. Lucas Buchhandlung, 
1863; Bielenstein A. Die lettische Sprache nach ihren Lauten und Formen erklärend und vergleichend. Th. 1: 
Die Laute. Die Wortbildung. Berlin: F. Dümmler, 1863; Turpat, Th. 2: Die Wortbeugung. Berlin: F. Dümm
ler, 1864; Kļaviņa S. Latviešu valodas pētnieki: no klaušu laikiem līdz savai valstij: darbu izlase. Rīga: RaKa, 
2008, 25.–51. lpp.; A. Bīlenšteina pamatgrāmatas par latviešu valodu, gramatiku, latviešu cilšu robežām 
2011. gadā tika pārdrukātas “Nabi Press” apgādā Indijā un joprojām ir nozīmīgi letonistikas avoti.

1. att. Kurzemes Literatūras un mākslas biedrībai – 
pirmajai zinātņu akadēmijai Baltijas provincēs – 
200 gadu dibināšanas atcerei veltītās pastmarkas attēls: 
Jelgavas Academia Petrina ēka, biedrības emblēma 
un ar KLMB darbību saistīto personību portreti 
(G. M. Paukers, G. Merķelis, K. Vatsons, J. F. Reke, 
T. Grothuss, A. Bīlenšteins u.c.). Mākslinieces 
 Elitas  Viliamas zīmējums, 2015
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Veikuma nozīmības ziņā Augusts 
Bīlenšteins salīdzināms ar Kurzemes 
hercogistē mītošo 18. gs. latviešu apgais
motāju – literātu, teologu, valodnieku 
Gothardu Frīdrihu Stenderu, kurš iedi
bināja latviešu valodniecību un laicīgo 
literatūru, neparasti vērienīgi populari
zēja tālaika zinātnes atziņas latviešu lasī
tājiem, pārsvarā dzimtcilvēkiem (“Aug
stas gudrības grāmata no pasaules un 
dabas”, 1774. g., 1776. g. un īpaši 1796. g. 
papildinātais izdevums; šādai “zemnieku 
enciklopēdijai” nebija analogu tā laika 
Eiropā).10 G. F. Stenderu, K. Vatsonu un 
A. Bīlenšteinu – luterāņu lauku mācītā
jus – var uzlūkot par letonistikas tālī
niem aizsācējiem laikmetā, kad lietu
viešu un latviešu valodu senatnīgā un 
būtiskā loma indoeiropiešu valodu izcel
smes un radniecības izprašanai pasaules 
mērogā tika parādīta līdz ar salīdzinā
mās valodniecības tapšanu un baltu va
lodu grupas jēdziena izveidošanos.

Nākamais posms arī pētniecības at
tīstībā sākas ar Latvijas teritorijā pirmās 
augstskolas – Rīgas Politehnikuma (RP) 
dibināšanu 1862. gadā, kas vēlāk trans
formējās par Rīgas Politehnisko institūtu 
(RPI, 1896) un 1919. gadā kļuva par bāzi 
Latvijas Universitātei.11 

Kā praktiski un tehnoloģiski orien
tēta augstskola RPI būtiski sekmēja Rīgas 

10 Frīde Z. Latvis. Gothards Frīdrihs Stenders. Rīga: Zinātne, 2003; Stenders G. F. Augstas gudrības grāmata no 
pasaules un dabas. Jelgava; Aizpute: J. F. Hinc, 1774 (2. izd., 1776; 3. izd., 1796); Gothards Frīdrihs Stenders. 
Augstas gudrības grāmata no pasaules un dabas: 1796. gada izdevuma teksts ar ievadrakstiem un komentā-
riem. Rīga: Liesma, 1988; Stradiņš J. Atskats uz letonistikas sākumiem, 471.–524. lpp.

11 1958. gadā Rīgas Politehniskais institūts tika atjaunots un kopš 1990. gada saucas Rīgas Tehniskā universitāte.

2. att. Augusta Bīlenšteina klasisko 19. gs. izdoto latviešu 
etnogrāfijai un valodai veltīto grāmatu jaunizdevumi Indijā 
(Nabi Press, 2011)

3. att. Rīgas Politehnikuma ēka (uzcelta 
1869. gadā), kopš 1919. gada Latvijas 
Univer sitātes galvenā (vecā) ēka, kas 
kļuvusi par Latvijas zinātnes un augstākās 
izglītības simbolu. Pēc celtnes autora prof. 
Gustava Hilbiga oriģinālzīmējuma reproducējis 
A. Bērmanis (Rigaer Almanach, 1869)

Jānis Stradiņš    ZINĀTNE LATVIJĀ
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un Baltijas guberņu mo
dernizāciju un industriali
zāciju pirms Pirmā pasau
les kara. Līdzās Tērbatas 
Universitātei tā veidojās 
par otru pētniecības centru 
toreizējā Bal tijā, kur veikti 
fundamentāli pētījumi ar 
paliekamu rezonansi pa
saules zinātnē, īpaši ķīmijā 
un inženierzinātnēs.12 

Atzīmējami ir pētījumi 
fizikālajā un organiskajā ķī
mijā, ko veica Rīgā dzimu
šais Vilhelms Ostvalds (RP 
profesors 1881–1887) un 
Vidzemes latviešu zem
nieka dēls, RP absolvents 
Pauls Valdens (docētājs un 
profesors Rīgā 1889–1919). 
Par Rīgā aizsāktajiem ķī
miskā līdzsvara un katalīzes 
pētījumiem V. Ostvalds vie

nīgais no Rīgā strādājušiem zinātniekiem 1909. gadā ir saņēmis Nobela prēmiju. Ost
valda Rīgas posma veikumu dēļ ķīmijas vēsturē 1887. gadu atzīst par fizikālās ķīmijas 
tapšanas gadu pasaulē.13 Kā vieszinātnieks 1886. gadā Ostvalda Rīgas laboratorijā vēlāk 
slavenais zviedru zinātnieks Svante Arrēniuss izstrādāja elektrolītiskās disociācijas (brīvo 
jonu) teorijas un ķīmisko reakciju ātruma teorijas (kinētikas) zinātniskos pamatus.14

V. Ostvalda skolnieks Pauls Valdens savukārt Rīgā atklāja optiskās inversijas parā
dību (Valdena inversija), pamatoja naftas izcelšanās biogēno teoriju, deva fundamentā
las atziņas šķīdumu teorijā. Viņu atzīst par neūdens šķīdumu elektroķīmijas pamat
licēju. Līdz pat mūsdienām Valdenu uzskata par izcilāko latviešu izcelsmes zinātnieku, 
kura sasniegumi joprojām tiek minēti enciklopēdijās, citēti mācību grāmatās un anali

12 Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā. 1. daļa: Rīgas Politehnikums. Rīgas Politehniskais institūts. 
1862–1919. J. Brieža u.c. red. Rīga: RTU, 2002; Stradiņš J., Grosvalds I. Rīgas Politehniskais institūts (1862–
1919) – zinātnes un Latvijas progresa virzītājs. Rīgas Tehniskās universitātes vēstures lappuses: rakstu krājums. 
Rīga: RTU, 1992, 9.–51. lpp. (Acta Historiae Scientiarum Baltica, Vol. 9).

13 Walden P. Wilhelm Ostwald. Leipzig: W. Engelmann, 1904; Ostwald W. Lebenslinien – eine Selbstbio graphie. 
Nach der Ausgabe von 1926/27 überarb. und komment. von K. Hansel. Leipzig: Sächsische Akademie 
Wissen schaften zu Leipzig, 2003 (Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu  Leipzig. 
Naturwissenschafliche Klasse, Bd. 61); Страдынь Я. П. Рижский период деятельности Вильгельма Ост
вальда и становление классической физической химии. Известия Академии наук Латвийс кой ССР, 
№ 7, 1979, c. 33–44.

14 Crawford E. Arrhenius. From Ionic Theory to the Greenhouse Effect. Canton: Science History Publications, 
1996. (Par Arēniusa darbību Rīgas Politehnikumā: Chapter IV–V.)

4. att. Nobela prēmijas laureāta – 
ķīmiķa Vilhelma Ostvalda 
piemineklis viņa dzimtajā pilsētā 
Rīgā – veltījums pilsētas 800 gadu 
jubilejai. Tēlnieks Andris Vārpa, 
2001 (no J. Stradiņa personiskā 
arhīva)

5. att. RPI ievērojamākā profesora 
un rektora ķīmiķa Paula Valdena 
portrets ar viņa autogrāfu, ap 
1913. gadu (Stradiņš J. Cilvēki, 
eksperimenti, idejas. Rīga: Zinātne, 
1965)
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zēti nozaru literatūrā; kopš 1913. gada viņš 
septiņas reizes nominēts Nobela prēmijai 
 ķīmijā, kuru tomēr nav saņēmis.15 Ostvaldam 
un Valdenam Rīgā uzstādītas piemiņas zīmes, 
kopš 1998. gada Rīgā regulāri tiek rīkoti 
P.  Valdena simpoziji organiskajā  ķīmijā.

No citiem “vecajā” RPI (1862–1919) strā
dājošiem zinātniekiem minami fiziķis Augusts 
Teplers (atklājis šlīru metodi – teplerogrāfiju, ar 
ko pirmoreiz vizuāli novērota skaņa), matemā
tiķis Pīrss Bols (nekustīgā punkta teorēma, 
kvaziperiodiskās funkcijas), elektromašīnbūves 
speciālists Engelbrehts Arnolds, fotogrammet
rijas celmlauzis Alvils Buholcs, cementa tehno
loģiju izstrādātājs Maksimiliāns Glāzenaps, 
kvartārģeoloģijas speciālists Karls Bruno Doss, 
vairāki izcili inženierzinātnieki, arī viens no 
astronautikas un raķešu būves pamatlicējiem 
Frīdrihs Canders, kurš pētījumus šajā jomā 
aizsācis vēl studenta gados RPI (1905–1914). Vilhelms Ostvalds, Augusts  Teplers, 
Svante Arrēniuss, Nikolajs Žukovskis, Sergejs Vinogradskis un jau mūsdienās sakarā 
ar RPI dibināšanas 150. gadskārtu (2012) post mortem, arī Pauls Valdens, Frīdrihs 
Canders, Mihails DoļivoDobrovoļskis, Ignācijs Moscickis un vairāki citi godināti, pie
šķirot tiem RPI goda biedra nosaukumu.16

Vairums pieminēto zinātnieku ir vācu izcelsmes (vai nu vācbaltieši, vai no ārval
stīm ieceļojuši). Pēdējā laikā Latvija tiecas šos zinātniekus iekļaut savā nacionālajā kul
tūras mantojumā. Baltijas vācu loma vietējās zinātnes un akadēmisko tradīciju tapšanā, 
vēstures avotu edīcijā grūti pārvērtējama. UNESCO starptautiski atzīmējamo jubileju 
sarakstā ticis ierakstīts G. F. Stendera 300. dzimšanas gads (2014), Kurzemes Lite ratūras 
un mākslas biedrības dibināšanas 200. gadskārta (2015), arī P. Valdena 150. dzimšanas 
gads (2013). Tiesa, jāatzīst, ka Baltijas vācu politiskā, administratīvā un intelektuālā 
elite līdz pat Latvijas neatkarības pasludināšanai kavēja latviešu izvirzīšanos akadēmis
kajā dzīvē. Pirmie latviešu vai latviskas izcelsmes zinātnieki (kā D. H. Grin delis, P. Val
dens) izvirzījās, integrēdamies vācu vidē vai neuzsverot savu tautību.

15 Cтрадынь Я. П., Соловьев Ю. И. Павел Иванович (Паул) Вальден, 1863–1957. Москва: Наука, 1988; 
Walden P. Wege und Herbergen: mein Leben. Wiesbaden: Steiner, 1974; Akadēmiķis Pauls Valdens = 
Академик П. И. Вальден: biobibliogrāfiskais rādītājs. Sast. I. Andersone. Rīga: Zinātne, 1983; Stradiņš J. 
Pauls Valdens – latviešu tautas pazudušais dēls. Trešā atmoda: raksti un runas 1988.–1990. gadā Latvijā un 
par Latviju. Rīga: Zinātne, 1992, 316.–331. lpp.; Stradiņš J. Izcilais zinātnieks Pauls Valdens un viņa 150 gadu 
jubileja – UNESCO pasaules gadskārtu sarakstā. Zinātnes un kultūras mijiedarbība Latvijā un pasaulē: Jāņa 
Stradiņa gada grāmata. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2015, 146.–156. lpp. 2011. gadā Amerikas Ķīmijas 
biedrība piešķīrusi RTU savu memoriālplaketi par 1896. gada Valdena publikācijas rekordilgo citējamību.

16 Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā. 5. daļa: Rīgas Tehniskā universitāte. J. Brieža u.c. red. Rīga: RTU, 
2016.

6. att. Zviedru zinātniekam Svantem Arrēniusam 
piešķirtais RPI goda biedra diploms Rīgas Politehniskā 
institūta 50 gadu jubilejā, 1912. gadā (no RTU 
Vēstures muzeja krājuma)

Jānis Stradiņš    ZINĀTNE LATVIJĀ
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Pirmie latviešu zinātnieki – dzimtenē un ārpus tās

Pirmie akadēmiski izglītotie cilvēki, kas identificējās kā latvieši un piedalījās topo
šās latviešu nācijas sabiedriskajā dzīvē, 19. gs. vidū nāca no jaunlatviešu aprindām. 
Krišjānis Valdemārs, Krišjānis Barons (pēc izglītības astronoms), Fricis Brīvzemnieks, 
Jānis Krodznieks (Krīgers) u.c. darbojās kā amatierzinātnieki, zināšanu un izglītības 
popularizētāji, folkloras kārtotāji, vietējās vēstures iztirzātāji no latviešu viedokļa, šajā 
vidē tapa pirmie profesionālie zinātnieki. Šie cilvēki pakāpeniski pārņēma no vācbal
tiešu mācītājiem latviešu valodniecību (K.  Mīlenbahs, J. Endzelīns), ļoti bagātās lat
viešu folk loras vākšanu un kārtošanu (K. Barons, F. Brīvzemnieks), zinību popularizē
šanu latviešu tautā (K. Valdemārs, K. Barons), sludinot, ka latviešu nācijas pārstāvji 
savas tautas valodu un tās vērtības vislabāk spēj izkopt paši (J. Alunāns, A.  Kron
valds).17 Nemirstīgs ir Krišjāņa Barona devums, savācot, akadēmiski sakārtojot un iz
dodot (ar Pēter burgas ZA atbalstu) monumentālās “Latvju dainas” (1894–1915). 6 sē
jumu izdevums aptvēra 217 996 tradicionālās latviešu tautasdziesmas – četrrindes, ko 
daudzu gadu gaitā bija savākuši K. Barons, F. Brīvzemnieks u.c.18

19. gs. nogalē – 20. gs. sākumā latvieši zinātnē ienāca visbiežāk Iekškrievijas centros 
(Pēterburgā, Maskavā, arī Ukrainas universitātēs),19 tādēļ nosacīti varam runāt par lat
viešu pirmo intelektuālo trimdu. K. Valdemārs strādāja Pēterburgā un Maskavā (veica 
arī tautsaimnieciska rakstura pētījumus). F. Brīvzemnieks un K. Barons dainu izpēti un 
izdošanu uzsāka Krievijā. 

Arī latviešu veterinārārsts un mikrobiologs Kristaps Helmanis maleinu (preparātu 
zirgu ļaundabīgo ienāšu diagnosticēšanai) atklāja Pēterburgā (1891),20 ķīmiķis Jūlijs 
Auškāps turpat pirmoreiz spektroskopiski noteica krāsvielas uz tekstilšķiedru virsmas 
(1910), fiziologs un bioķīmiķis Roberts Krimbergs karnitīnu – mūsdienu bioķīmijai 
ļoti nozīmīgu vielu – izdalīja Maskavā (1905), turpat fiziķis Vilis Altbergs, Pjotra Ļebe
deva skolnieks, pirmoreiz izmērīja skaņas spiedienu (1902). Tautsaimnieks Kārlis 
 Balodis savus pētījumus tautsaimniecībā un statistikā veica Vācijā un Krievijā. Pat di
žākais latviešu valodnieks Jānis Endzelīns līdz 1920. gadam strādāja kā profesors Har
kovas Universitātē, kur tapa viņa monumentālā “Latviešu gramatika” (grāmata 
 iespiesta Heidelbergā 1922).21 Arī sinologs Pēteris Šmits, arheologs Francis Balodis, 
mediķis Mārtiņš Zīle un jauno mediķu plejāde no Pēterburgas Kara medicīnas akadē
mijas ( Pēteris Sniķers, Jēkabs Alksnis, Pauls Stradiņš u.c.) 19. gs. beigās un 20. gs. sā
kumā profesionālo karjeru aizsāka Krievijā vai Ukrainā. 

17 Latvija 19. gadsimtā: vēstures apceres. J. Bērziņa red. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2000.
18 Latvju dainas = Латышскія народныя песни = Chansons populaires lataviennes. 1.–6. sēj. Kr. Barona un 

H. Visendorfa sast. Jelgava; Pēterburga, 1894–1915.
19 [Mīlenbahs F.] Latvieši un latvietes Krievijas augstskolās. Jelgava: H. Alunāna drukātava, 1908.
20 Dārziņš E. Zemmers, Kalniņš, Helmanis. Dzīve un darbi. Rīga: A. Gulbis, 1934 (2. izd. ar A. Vīksnas komen

tāriem. Rīga: Zinātne, 1993). Maleina atklāšana uzskatāma par pirmo ievērību guvušo latviešu veikumu 
mikro bioloģijas zinātnē. K. Helmanis uzturēja zinātniskos kontaktus ar L. Pastēru, dibināja 1886. gadā 
pirmo Pastēra institūtu Krievijā (Pēterburgā).

21 Endzelin J. Lettische Grammatik. Riga: A. Gulbis, 1922. 
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Protams, jauno latviešu inteliģentu un potenciālo zinātnieku šūpulis vēl lielākā 
mērā bija arī Tērbatas Universitāte un Rīgas Latviešu biedrība (RLB), kuras Zinību ko
misiju (RLB ZK, 1869) var uzskatīt par pirmo neoficiālo latviešu zinību akadēmiju.22 
Latviešu amatierzinātnieki starptautiskā auditorijā pirmoreiz uzstājās 1896. gadā 
X Krievijas Arheoloģijas kongresā Rīgā (Luda Bērziņa, Jāņa Krodznieka referāti, pār
skati par latviešu etnogrāfisko izstādi, kas tika sarīkota kongresa ietvaros). RLB kopš 
1876. gada izdeva periodisku zinātnisku rakstu krājumu latviešu valodā, izstrādāja lat
viešu jauno ortogrāfiju uz latīņu raksta bāzes (1908).23 K. Mīlenbahs ar RLB ZK atbal
stu Rīgā sāka veidot savu ievērojamo skaidrojoši etimoloģisko “Latviešu valodas vārd
nīcu”, kuru pabeidza un jau neatkarīgās Latvijas laikā izdeva viņa līdzgaitnieks 
J. Endzelīns.24 Zinību komisijā latviešu problēmas pētīja amatierzinātnieki ārpus augst
skolu un oficiālu pētniecības institūciju ietvariem (vēlāk, jau 1932. gadā, minētā komi
sija P. Šmita un J. Endzelīna vadībā tika pārveidota par privātu zinātņu akadēmiju – 
Academia Scientiarum Latviensis SRL, kas pastāvēja līdz 1940. gadam).25 Arī šīs 
institūcijas tagadējā LZA atzīst par savām priekštecēm.

A. Kronvalds un J. Alunāns jau 1856.–1874. gadā sāka veidot zinātnisku termino
loģiju latviešu valodā, ko pilnveidoja RLB ZK izdotās “Konversācijas vārdnīcas” 
(1903–1921) un vēlāk monumentālās “Latviešu konversācijas vārdnīcas” (1927–1940) 
sastādītāji.26 Pirmā pasaules kara bēgļu gaitās dzima nodoms organizēt latviešu univer
sitāti un arī latviešu zinību akadēmiju (Maskavā un Tartu, 1916–1917). Ideju par vie
notu latviešu universitāti, kas ietvertu sevī arī zinātņu akadēmiju, 1916. gadā izvirzīja 
Maskavas Universitātes maģistrants Pauls Dāle, vēlākais LU organizators un filozofijas 
profesors.27

Pētniecība Latvijas Universitātē un citās pētniecības institūcijās  
Latvijas Republikā (1919–1940) 

Ar Latvijas valstiskuma iedibināšanu 1918. gadā un Latvijas Augstskolas (Univer
sitātes) izveidošanu par galveno pētniecības centru Latvijā kļuva Latvijas Universitāte 
(LU). 

22 Stradiņš J. Latvijas Zinātņu akadēmija: izcelsme, vēsture, pārvērtības, 3. nodaļa.
23 Kļaviņa S. Latviešu valodas pētnieki: no klaušu laikiem līdz savai valstij: darbu izlase, 116.–165. lpp.; Jan

sone  I. Pareizrakstības reformas simtgade. Letonikas otrais kongress: plenārsēžu materiāli. Rīga: Latvijas 
Zinātņu akadēmija, 2008, 36.–56. lpp.; Stradiņš J. Par ortogrāfiju un tautas kultūras identitāti. Latvijas Vēst-
nesis, Nr. 120, 2008, 6. aug.

24 Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. I–IV sēj. Red., papildin., turp. J. Endzelīns. Rīga: Kultūras fonds, 
1923–1932.

25 Adamovičs L. Latviešu zinātnes šūpulis Rīgas Latviešu biedrībā: Zinību komisija un Zinātņu komiteja. Rīgas 
Latviešu biedrības Zinātņu komitejas rakstu krājums. A. Humanitāri raksti, 23. krāj. Rīga, 1940, 14.–23. lpp.; 
Stradiņš  J., Cēbere Dz. Rīgas Latviešu biedrības Zinātņu komitejas darbība: sasniegtais un nepaveiktais. 
1932–1940. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 3, 1993, 88.–111. lpp.

26 Latviešu konversācijas vārdnīca. 1.–21. sēj. Rīga: A. Gulbis, 1927–1940.
27 Dāle P. Latviešu augstskola. Dzimtenes Atbalss (Maskava), Nr. 24, 1916, 26. marts, 1. lpp.; Nr. 25, 1916, 

30. marts, 1.–2. lpp.; Nr. 26, 1916, 2. apr., 1.–2. lpp.; Dāle P. Vēsturisks pārskats par Latvijas Augstskolas nodi-
bināšanu un viņas darbību pirmā (1919./20.) mācības gadā. Rīga: Latvijas Augstskola, 1921.
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Latvijas Republikas Saeimas 1923. gada 16. martā pieņemtā 
Latvijas Universitātes Satversme noteica, ka tā ir “augstākā zināt
nes un izglītības iestāde valstī. Viņas uzdevumos ietilpst: veicināt 
zinātnisko pētīšanu un zinātnes izplatīšanu tautā un gatavot Lat
vijas vajadzībām darbiniekus ar augstāko izglītību.”28 LU sasnie
gumi pētniecībā 20 gados rezumēti LU jubilejas grāmatās,29 krā
jumā “Zinātne tēvzemei divdesmit gados, 1918–1938”,30 daudzos 
jaunāka laika izdevumos.31 Lai gan mūsdienās Latvijā pastāv sešas 
universitātes, augstskolas un daudzi pētnieciski institūti, taču arī 
šodien LU ar savu pētniecības centru struktūru joprojām ir zināt
nisko pētījumu galvenā veicēja, tās starptautiskie reitingi starp 
vietējām universitātēm (līdz 2017. g.) ir augstākie, tā ir pietuvoju
sies zinātnes universitātes statusam.32

Latvijas Universitāte lielā mērā veidojusies uz “vecā” RPI 
bāzes, saņemot mantojumā ēkas, daudzu fakultāšu profesūru, in
ventāru, arī tradīcijas. Atšķirībā no RPI LU bija pilna profila uni
versitāte, turklāt pirmā nacionālā universitāte Latvijā, kur mācī
bas notika latviešu valodā un kura veidojās atbilstoši nelielas 
valsts (nevis Krievijas impērijas) vajadzībām.

Daudzas nozares kā akadēmiskas disciplīnas Latvijā aizsākās līdz ar universitātes 
dibināšanu, proti, humanitārās zinātnes – filozofija, filoloģija, vēstures zinātne, litera
tūrzinātne, arī medicīna un veterinārmedicīna, reliģijas zinātne, daļēji – fizika, mate
mātika, dabaszinātnes, tiesību zinātnes un tautsaimniecības zinātnes (kuras nelielā 
mērā bija jau pārstāvētas “vecajā” RPI). Citām nozarēm – ķīmijai, mehānikai, inženier
zinātnēm, arī lauksaimniecības zinātnei bija jau agrāk RPI ieveidotas tradīcijas un 
zināt niskas skolas. Ar LU dibināšanu reāli mainījās docētāju (un arī pētnieku) perso
nālijas, zinātnē ienāca daudzi pirms tam Krievijā vai Rietumos strādājuši latvieši no 

28 Latvijas Universitātes Satversme. Valdības Vēstnesis, Nr. 66, 1923, 28. marts, 1.–3. lpp.
29 Latvijas Universitāte, 1919–1929. Rīga: Latvijas Universitāte, 1929; Latvijas Universitāte divdesmit gados, 

1919–1939. 1.–2. sēj. Rīga: Latvijas Universitāte, 1939.
30 Zinātne tēvzemei divdesmit gados, 1918–1938. L. Adamoviča red. Rīga: Latvijas Universitāte, 1938.
31 Vilciņš T. Zinātne Latvijas Republikā (1918–1940). Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, Nr. 6, 1991, 

97.–112. lpp.; Stradiņš J. Latvijas Universitātes veidošanās, tās devums Latvijai un pasaules zinātnei. Latvijas 
Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 2, 1995, 108.–131. lpp.; Latvijas Universitāte – 75. A. Varslavāna, E. Jansona, 
J. Stradiņa u.c. red. Rīga: Latvijas Universitāte, 1994; Latvijas Valsts universitātes vēsture, 1940–1990. Sast., 
red. H. Strods. Rīga: Latvijas Universitātes žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 1999.

32 2016. gadā pasaules labāko universitāšu reitingā jau trešo gadu iekļuvusi arī Latvijas Universitāte grupā 
650–700+ (salīdzinājumam – Tartu Universitāte ir 347. vietā, Viļņas Universitāte 481.–490. vietā, Tallinas 
Tehnoloģijas institūts 600.–650. vietā). Citas Latvijas universitātes līdz 2017. g. šajā reitingā nav iekļautas, 
taču arī to situā cija nav peļama (2017. g. RTU pārspējusi LU). 2014. gada beigās publicēts šīs pašas organi
zācijas Quacquarelli Symonds (QS) pētījums, kas veikts Eiropas Komisijas uzdevumā un aptver reģionu, kas 
nosaukts par jauno Eiropu un Centrālo Āziju (Emerging Europe and Central Asia) un aptver visā Austrum
eiropā, Turcijā un bij. PSRS teritorijā funkcionējošās universitātes. Simts labāko universitāšu skaitā ierindo
jusies LU (41. vieta), RTU (grupā no 60. līdz 70. vietai), kā arī nelielā un specializētā Rīgas Stradiņa univer
sitāte (RSU, bij. Rīgas Medicīnas institūts, kas izdalīts no LVU 1950. gadā) ieskaitīta grupā 90.–100. vietā, 
turklāt RSU pašreiz ir lielākais ārvalstu studentu procents. Auziņš M. Nacionālās universitātes loma mazā 
valstī. Zinātnes un kultūras mijiedarbība Latvijā un pasaulē: Jāņa Stradiņa gada grāmata, 29.–43. lpp.

7. att. Latvijas Universitātes 
(dib. 1919) emblēma – sazarots 
ozols ar zariem – 12 fakultātēm 
un devīzi “Scientiae et Patriae” 
(Latvijas Universitāte – 75. Rīga: 
Latvijas Universitāte, 1994)
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citām augstskolām. Bija jāveido jauna bāze pēt
niecībai, jāpilnveido zinātniskā terminoloģija lat
viešu valodā.

Humanitārās zinātnes uzskatīja par nacionā
lās un valstiskās identitātes uzturēšanas nozīmī
gāko faktoru. Atšķirībā no iepriekšējiem laikme
tiem, kad latviešu valodu lielā mērā pētīja cittautu 
pētnieki, bet vietējo vēsturi interpretēja galveno
kārt no Baltijas vācu viedokļa, pētniecībā iesaistī
jās latviešu zinātnieki, kuri prioritāri akcentēja 
pamattautības  – latviešu īpatnības, to devumu 
Latvijas vietējā kultūrā un vēsturē. Atzīts latviešu 
valodniecības līderis bija profesors Jānis Endze
līns, kurš jau 20. gados izdeva savus lieldarbus un 
izvērsa pētījumus par baltu valodām kopumā (arī 
par senprūšu valodu), kļūdams par atzītu pasau
les mēroga autoritāti baltoloģijā un Eiropā pazīs
tamāko LU profesoru.33

Pēteris Šmits veica pētījumus valodniecībā, 
folkloristikā, mitoloģijā (par latviešu pasakām un 
ticējumiem), turpināja pētīt eksotiskās Tālo Aus
trumu valodas (mandžūru, tungusu u.c.). Nozī
mīga figūra bija filozofijas profesors Teodors 
Celms, kura sniegtā Huserla mācības analīze izpel
nījās starptautisku ievērību kā šīs filozofijas per
fekts izklāsts (1928. gadā vācu valodā, tad spāņu 
valodā 1931. gadā, vēlāk tā izdota arī ASV).34 

Ievērojamākais latviešu tautsaimniecības teorētiķis bija kādreizējais Berlīnes 
 Universitātes profesors Kārlis Balodis, kura savulaik ļoti populārā, ar pseidonīmu 
 Atlanticus publicētā grāmata “Der Zukunftsstaat” izdota Berlīnē 1927. gadā 4. izde
vumā. Viņš izveidoja t.s. valsts kapitālisma teoriju, iniciēja vēlāk populārās Vasilija 
Ļeontjeva starpnozaru bilances metodes input – output koncepcijas būtiskus ele
mentus. Vēriena un jaunu atziņu ģenerēšanas ziņā viņš bija starptautiska mēroga 
 cilvēks, taču Baloža pārstāvētie uzskati mūsdienu ekonomikas zinātnē nav kļuvuši 
par do minē jošiem.35

Nozīmīgi pētījumi veikti arī dabaszinātnēs, īpaši ķīmijā. Starptautisku ievērību iz
pelnījās Alfrēds Vītols ar saviem pētījumiem hidraulikā, arī kā Ķeguma HES būves, 

33 Endzelīns J. Darbu izlase. 1.–4. sēj. Rīga: Zinātne, 1971–1982; Akadēmiķis Jānis Endzelīns: bibliogrāfija. 
Rīga: Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 1958; Jānis Endzelīns atmiņās, pārdomās, vēstulēs. Red. 
V. Skujiņa. Rīga: Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, 1999.

34 Kūle M., Muižniece L., Vēgners U. Teodors Celms: fenomenoloģiskie meklējumi. Rīga: LU FSI, 2009.
35 Balabkins N., Šneps M. Kad Latvija būs labklājības valsts. Tautsaimnieks Kārlis Balodis. Rīga: Zinātne, 1993; 

Balodis K. Ievads tautsaimniecībā un ekonomiskā politika [Galveno K. Baloža darbu jaunizdevums I. Brīvera 
sakārtojumā]. Ogre: I. Prūsis, 2013.

8. att. Izcilākā latviešu valodnieka – baltologa, LU 
profesora un akadēmiķa Jāņa Endzelīna portrets 
(autors Uldis Zemzaris, 1996) Latvijas Zinātņu 
akadēmijas Senāta sēžu zālē (no J. Stradiņa 
personiskā arhīva
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Dancigas brīvpilsētas ostas izbūves un vairāku Latīņamerikas (Peru) problēmu zināt
niskais konsultants, tāpat ģeodēzijas profesors Alvils Buholcs ar novatoriskiem risinā
jumiem fotogrammetrijā.36 Vilhelma Ostvalda, Paula Valdena, Mečislava Centneršvēra, 
Valdemāra Fišera, Oskara Luca iedibinātās tradīcijas ķīmijā turpinājās Bruno Jirgen
sona pētījumos (likumība par aminoskābju konfigurāciju, 1932), Edvīna Iegrīves un 
Gustava Vanaga jaunu organisku krāsu reaģentu meklējumos neorganisko un orga
nisko savienojumu mikroanalīzei, izstrādājot ļoti jutīgas, pasaules praksē plaši ieviestas 
metodes. Mārtiņš Eduards Straumanis radīja jaunas pieejas korozijas pētniecībā, kuru 
dēļ speciālisti – laikabiedri runāja par “Baltijas korozionistu skolu”. Mārtiņš Eduards 
Straumanis sadarbībā ar Alfrēdu Ieviņu 1935.–1937. gadā izstrādāja jaunu precīzijas 
metodi kristālu elementāršūnu parametru noteikšanai (asimetriskā metode), ko savu
laik plaši lietoja rentgena laboratorijās.37 Medicīnā Mārtiņš Zīle centās izstrādāt jaunu 
sintētisku pieeju slimībai un pacientam, izveidojot starptautisku mediķu zinātnisku 
kustību tās īstenošanai un organizējot starptautiskus kongresus arī Rīgā (1930, 1932, 
1934, 1936). Viņa grāmata “Über das Weltbild des Arztes und den Sinn der Krankheit” 
(1934) rosināja diskusijas. Zviedru profesors Gastons Bakmanis un viņa skolnieks 
 Jēkabs Prīmanis pētīja latviešu un lībiešu antropoloģiju, Pauls Stradiņš deva jaunas at
ziņas par perifēro nervu ārstēšanu un obliterējošā endarterīta (spontānās gangrēnas) 
izcelsmi, lika pamatus organizētai pretvēža cīņai (onkoloģijai) Latvijā, sāka veidot Me
dicīnas vēstures muzeju, kas izvērtās par vienu no plašākajām šāda veida institūcijām 
pasaulē.38

No LU strādājošiem profesoriem cittautiešiem minami šveiciešu farmakologs Cē
zars Amslers, norvēģu zoologs Embriks Strands, austriešu tiesu mediķis Ferdinands 
Neireiters, ģeologs Ernsts Krauss, patologs Romāns Adelheims (visi minētie bija Vācu 
dabaspētnieku akadēmijas Leopoldina locekļi), izcilie vēsturnieki Roberts Vipers un 
Leonīds Arbuzovs, mineralogs Boriss Popovs, ekonomists Vladimirs Kosinskis, slāvu 
literatūras speciālisti Julians Kžižanovskis un Staņislavs Kolbuševskis, mākslas vēstur
nieks Boriss Vipers, tiesībzinātnieki Vasilijs Sinaiskis un Augusts Lēbers, mežsaimnie
cības ekonomists Eižens Ostvalds, kuriem netika liegts lasīt lekcijas svešvalodās. Taču 
īpaši jāizceļ jaunajā LU izaugušie zinātnieki, kuri ap 1940. gadu jau dominēja visās no
zarēs, t.sk. arī jau starptautiski atzīti dažādu zinātņu jomu lietpratēji, kā, piemēram, 
M. E. Straumanis. 

20 gados LU bija izveidojusies par pietiekami ievērotu Eiropas universitāti un re
ģionālu pētniecības centru. To sekmēja arī autoritārā prezidenta Kārļa Ulmaņa zināt
nes politika, īpaši dinamiskā un patriotiski noskaņotā LU rektora Jūlija Auškāpa ieros
mes (Zinātniskās pētniecības fonds, sabatiskie atvaļinājumi pētnieciskajam darbam, 

36 Klētnieks J. Ģeodēzijas izglītība un zinātne Latvijā, 1862–1990. Rīga: RTU Izdevniecība, 2012. Latvijas Zi
nātņu akadēmijas goda doktors J. Klētnieks ir A. Buholca idejiskais skolnieks, kurš veiksmīgi attīstījis viņa 
idejas Ēģiptes piramīdu pētījumos.

37 Zinātne tēvzemei divdesmit gados, 1918–1938. Red. L. Adamovičs. Rīga: Latvijas Universitāte, 1938, 143.–
174. lpp. (nodaļas autors – M. E. Straumanis).

38 Vīksna A. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte 1919–1950. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011.
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modernu pētniecisko iekārtu 
iegāde).39 Agrārajai Latvijai bū
tiski bija pētījumi lauksaimnie
cības un mežzinātnēs, 1939. 
gadā Jelgavā tika dibināta īpaša 
Lauksaimniecības akadēmija 
(tagadējā Latvijas Lauksaimnie
cības universitāte, LLU), ko or
ganizēja uz LU Lauksaimniecī
bas fakultātes bāzes.

Ārpus LU darbojās Latvijas 
vēstures institūts, ko 1936. gadā 
dibināja Latvijas Republikas 
Ministru prezidents Kārlis 
 Ulmanis, lai pētītu Latvijas vēs
turi “patiesības un nacionā
lisma” garā, to vadīja profesori 
Augusts Tentelis, Arveds Švābe 
un Francis Balodis. Institūts aiz
sāka nozīmīgu darbu vēstures 
avotu apzināšanā un izdošanā, 
rosināja pētīt latviešu etnisko 
vēsturi, tautas vēsturi, pretēji vācbaltiešu izveidotajai “Landesgeschichte”. Objektīva 
vēstures pētniecība te gan savijās ar senatnes idealizēšanu, pārspīlētām emocijām, 
K.   Ulmaņa slavināšanu, taču pozitīvais devums bija pārsvarā, arī avotu edīcijas. Šis 
institūts turpināja pastāvēt dažādu režīmu laikos ar kardināli mainītām ideoloģiskām 
nostādnēm un nosaukumiem. Latvijas vēstures institūts tagad darbojas kā LU zināt
niska institūcija ar atzītiem pētījumiem Latvijas vēsturē un arheoloģijā, pašreiz tam 
uzticēta arī totalitāro režīmu dokumentu (VDK arhīvu) un kolaborācijas vēstures iz
pēte.40 1936.  gada 14. janvāra likumā par Latvijas vēstures insti tūtu ir uzsvērts, ka, 
“dibinoties Latvijas Zinātņu akadēmijai, Vēstures institūts ieies tajā kā viņas pirmā 
sastāv daļa”.41 

No citām pētnieciskām institūcijām ārpus universitātes minami Zemes bagātību 
pētīšanas institūts (dib. 1936), Latviešu folkloras krātuve (1924) un Latviešu valodas 

39 Auškāps J. Zinātnei un tēvijai. 3., papildin. izd. Rīga: Artava, 1993, 80.–81. lpp.; Stradiņš J. Prezidenta Kārļa 
Ulmaņa zinātnes politika. Zinātnes Vēstnesis, Nr. 13, 1993, sept., 3. lpp.

40 Graudonis J. Latvijas vēstures institūts Latvijas Republikas laikā 1936.–1940. gads. Latvijas Vēstures Institūta 
Žurnāls, Nr.  4, 1995, 9.–18. lpp.; Ronis I. Latvijas vēstures institūts laikmeta kontekstā. Latvijas Vēstures 
Institūta Žurnāls, Nr. 4, 1995, 19.–36. lpp.; Zemītis G. Nacionālā identitāte un valstiskums Latvijas vēsturē 
(Sakarā ar Latvijas vēstures institūta 75 gadiem). Zinātnes Vēstnesis, Nr. 6, 2011, 9. maijs, 3. lpp.; Nr. 7, 2011, 
23. maijs, 3. lpp.; Stradiņš J. Latvijas PSR ZA Vēstures institūta pārtapšana par Latvijas vēstures institūtu: 
1988.–1993. gads. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 3, 2011, 9.–33. lpp.

41 Likums par Latvijas vēstures institūtu. Valdības Vēstnesis, Nr. 13, 1936, 17. janv., 1. lpp.

9. att. Academia Scientiarum Latviensis SRL dibināšanas akts 
1932. gada 23. maijā Rīgas Latviešu biedrības namā, piedaloties 
Latvijas Republikas prezidentam un diplomātiskajam korpusam. 
Šī privātā akadēmija funkcionēja līdz 1940. gadam, un LZA to 
uzlūko par vienu no savām priekštecēm (Stradiņš J. Latvijas Zinātņu 
akadēmija: izcelsme, vēsture, pārvērtības. Rīga: Zinātne, 1998)
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krātuve (1935), bija iecerēta arī Dabzinātņu in
stitūta dibināšana. Šķiet uz to bāzes, kombinā
cijā ar pēc K. Ulmaņa norādījuma reorganizēto 
RLB Zinātņu komiteju (Academia Scientiarum 
Latviensis SRL) bija iecerēts dibināt Zinātņu 
akadēmiju, par kuras nepieciešamību diskutēja 
visā Latvijas Republikas pastāvēšanas laikā 
(Kārlis Kasparsons, Pauls Dāle, Kārlis Balodis, 
Jānis Endzelīns, Pēteris Zālīte, Jānis Rainis, 
Kārlis Ulmanis), taču atšķirībā no Igaunijas 
līdz 1940.  gadam ZA Latvijā oficiāli dibināta 
netika.42

Ar Latvijas zinātnieku līdzdalību pirms
kara neatkarīgajā Latvijā veidojās vairākas ino
vatīvas ražošanas nozares (piem., serumu, vak
cīnu, insulīna ražošana Augusta Kirhenšteina 
un Egona Dārziņa vadībā), radiouztvērēju, te
lefonu, pat oriģinālu lidmašīnu izlaide valsts 

rūpnīcā VEF. Par Latvijas veiksmes stāstu tiek atzīta pasaulē mazākā fotoaparāta 
“VEF  Minox” pilnveidošana un izlaide šajā rūpnīcā 1938.–1942. gadā pēc Rīgā dzi
mušā izgudrotāja autodidakta Valtera Capa ierosmes, ko VEF konstruktori izstrādāja 
līdz lietojamai konstrukcijai.43 

30. gadu beigās Latvija, kaut embrionālā veidā, sāka nostāties uz inovatīvas, zi
nātnē balstītas industrijas ceļa, kāds raksturīgs, piemēram, Somijai. Diemžēl šo virzību 
aprāva Otrais pasaules karš un Latvijas aneksija.

Latvijas zinātne laikmetu griežos, “otra trimda” un Latvijas PSR  
ZA dibināšana

1939.–1945. gads iezīmēja dramatisku pavērsienu arī Latvijas zinātnē – Baltijas 
vācu zinātnieku izceļošanas, staļinisko represiju un holokausta, latviešu inteliģences 
masveida emigrēšanas dēļ uz Rietumiem (1944–1945) Latvija zaudēja 60–65% akadē
misko mācībspēku. Zināma daļa emigrējušo zinātnieku (eksakto un dabaszinātņu pār
stāvji, arī neliels skaits mediķu un humanitāri sociālo zinātņu pārstāvju) varēja turpināt 
un pat izvērst akadēmisku karjeru ārzemēs kā profesori Rietumeiropas, Amerikas, 
Austrālijas universitātēs (Leons Āboliņš, Oto Mellis, Heinrihs Skuja, Staņislavs 
 Vasiļevskis, Alfrēds Tauriņš, Aleksis Dreimanis, Leonīds Slaucītājs, Sergejs Slaucītājs, 

42 Stradiņš J., Cēbere Dz. Latvijas Zinātņu akadēmijas veidošanās: zinātniskie un sabiedriski politiskie aspekti. 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 3, 2006, 90.–114. lpp.

43 Deģis A. Valters Caps – Minox fotoaparāta tēvs. Latvijas leģendas, II. Rīga: Jumava, 2012, 52.–63. lpp.

10. att. Rīdzinieka Valtera Capa konstruētais un 
 rūpnīcas VEF izlaistais (1938–1942) mini fotoaparāts 
“VEF Minox”– pirmskara Latvijas Republikas 
inovatīvās veiksmes stāsts. V. Capam 2001. gadā 
tika piešķirts LZA goda doktora nosaukums. LZA 
kopš 2004. gada piešķir Valtera Capa balvu par 
sasniegumiem  izgudrotājdarbībā (no VEF vēstures 
muzeja)
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 Jēkabs Prīmanis, Eduards Dunsdorfs, Ha
ralds Biezais, Mārtiņš Eduards Strauma
nis u.c.).44 

Ļoti daudzi latviešu jaunieši no trimdi
nieku ģimenēm izvēlējās par dzīves aicinā
jumu akadēmisku darbu jaunajās mītnes 
zemēs (otra  – intelektuālā trimda), 20. gs. 
60.–70. gados latviešus Amerikā dažkārt pat 
dēvēja par “profesoru tautu”. Fiziķis Kon
stantīns Počs piedalījās raķešu aizsardzības 
sistēmas AWACS izstrādē, bet Juris Upat
nieks (arī ASV) bija  iekļauts Nobela prēmijas 
laureātu kandidātu – finālistu “īsajā sarakstā” 
(1971) kā viens no hologrāfijas atklājējiem.45 

Taču ne mazāku atzinību pelnījuši tie 
latviešu zinātnieki, kuri 1944.–1945.  gadā 
palika dzimtenē ar nedrošām un neskaidrām 
nākotnes izredzēm. Tieši viņi lielā mērā ļāva 
saglabāt Latvijā pētniecību, pamazām iz
audzināt jaunu zinātnieku paaudzi, neļaujot, 
ka zinātni Latvijā pilnībā pārņem iebraucēji no citām PSRS republikām, kuru skaitā 
bija arī sava tiesa labu zinātnieku, tostarp daudzi Krievijas latvieši (Lidija Liepiņa, Jānis 
Peive, Aleksandrs Šmits, Jānis Zutis, Jānis Lūsis u.c.).46

Vērtējot komunistiskā režīma attieksmi pret zinātni Padomju Latvijā, jāievēro, ka 
zinātne attīstījās lielvalsts – PSRS ietvaros, Maskava bija ieinteresēta izvērst zinātni ne 
tikai savos lielajos centros, bet arī savienotajās republikās, t.sk. anektētajā Baltijā, kurai 
pēc 1953. gada bija iecerēta tāda kā PSRS “rietumnieciskās vitrīnas” loma.47 Pēc Otrā 
pasaules kara būtiski palielinājās zinātnes – īpaši tehnisko un eksakto zinātņu prestižs 
un nozīmība gan saistībā ar militāro tehnoloģiju izstrādi (kodolieroči un kosmiskās 
raķetes), gan ar impērijas varenības nodrošināšanu “aukstā kara” apstākļos. Lai gan 
tika gādāts par zinātniski tehniska profila lietišķajiem institūtiem (tādi pēc 1956. gada 
sāka veidoties arī Latvijā), tomēr zinātni traktēja pietiekami plaši, attīstot teorētiskās 
zinātnes, medicīnu, arī humanitārās zinātnes, tiesa, stingri ideoloģizētos un politizētos 
ietvaros (kas sākotnēji skāra pat, piem., bioloģiju).

44 Stradiņš J. Latvian science in exile and its reintegration with science in Latvia. Proceedings of the Estonian 
Academy of Sciences. Humanities and Social Sciences, Vol. 44, No. 2, 1995, pp. 129–137.

45 Ozols A. Hologrāfijas celmlauzis Juris Upatnieks. Akadēmiskā Dzīve, Nr. 45, 2008, 101.–108. lpp.
46 Stradiņš J. Totalitāro okupācijas režīmu represijas pret Latvijas zinātni un akadēmiskajām aprindām (1940–

1945). Totalitārie okupācijas režīmi Latvijā 1940.–1964. gadā: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2003. gada 
pētījumi. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004, 130.–164. lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 
13. sēj.).

47 Stradiņš J. Staļina režīma attieksme pret Latvijas zinātniekiem un akadēmiskajām aprindām. Okupētā Latvija, 
1940–1990: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2005. gada pētījumi = Occupied Latvia, 1940–1990: research of the 
Commission of the Historians of Latvia 2005. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007, 408.–448.  lpp. 
(Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 19. sēj.).

11. att. Izcilais latviešu fizikālķīmiķis, vēlāk Misūri 
Universitātes profesors Mārtiņš Eduards Straumanis 
(viņa vārdā Misūri Universitātē nosaukts Metālu 
pētniecības institūts). M. E. Straumanis (pa labi) kopā 
ar bijušajiem kolēģiem – akadēmiķiem Alfrēdu Ieviņu 
un Arvīdu Kalniņu, viesojoties Latvijā 1966. gadā (no 
Jāņa Stradiņa personiskā arhīva) 
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Vairumam dzimtenē palikušo latviešu 
zināt nieku Josifa Staļina laikā bija jāpieredz pa
zemojošas represijas, daudzi zaudēja darbu un 
veselību, iespējas netraucēti veikt pētījumus. 
Bija iecerēta tālejoša Baltijas sovetizācija, arī 
zinātnes jomā. Pētniecību šķīra no augstākās 
izglītības, koncentrējot to jaundibinātās Latvi
jas PSR Zinātņu akadēmijas institūtos vai Lat
vijā dislocētos vissavienības institūtos lietišķo 
pētījumu attīstībai un industrializācijas forsē
šanai. No “buržuāziskajiem nacionālistiem” at
tīrītajai Latvijas Valsts universitātei bija jākļūst 
par “ideoloģisku kadru kalvi” vai arī par profi
lētu speciālistu sagatavošanas vietu, lai gan, 
protams, arī tur sašaurinātā veidā turpinājās 
pētniecība.48

Latvijas PSR Zinātņu akadēmija tika dibināta ar LPSR Tautas komisāru (Ministru) 
padomes 1946. gada 7. februāra lēmumu. Pirmie Padomju Latvijas valdības ieceltie ZA 
īstenie locekļi bija valodnieks Jānis Endzelīns, ģeogrāfs Matvejs Kadeks, mežķīmiķis 
Arvīds Kalniņš, mikrobiologs un veterinārmediķis Augusts Kirhenšteins, arhitekts 
 Artūrs Krūmiņš, agrārzinātnieks Paulis Lejiņš, purvu pētnieks Pēteris Nomals, agrār
ķīmiķis Jānis Peive, mediķis Pauls Stradiņš, bioķīmiķis Aleksandrs Šmits, arhitekts 
 Ernests Štālbergs, rakstnieks un literatūrzinātnieks Andrejs Upīts, filozofs un padomju 
nomenklatūras darbinieks Pēteris Valeskalns, vairums no tiem bija pirmskara LU pro
fesori (8 no 13), vien četri – iebraucēji no PSRS, Krievijas latvieši.49 

Pirmā Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas pilnsapulce notika 1946. gada 14. februārī 
(to uzskata par LZA dibināšanas datumu), par akadēmijas pirmo prezidentu ievēlēja 
agrārzinātnieku (liellopu selekcijas un ganību speciālistu) Pauli Lejiņu, kurš baudīja 
cieņu un uzticību Latvijas sabiedrībā.50

Turpmākajās akadēmiķu vēlēšanu reizēs (līdz 1990. gadam) tika ievēlēti citi zināt
nieki, zinātnisku skolu veidotāji, piem., ķīmiķi Solomons Hillers, Edmunds Lukevics, 
Gunārs Čipēns, Lidija Liepiņa, Gustavs Vanags, Afrēds Ieviņš, Marģers Līdaka, Emīlija 
Gudriniece, Ojārs Neilands, biologi Rita Kukaine, Mārtiņš Beķers, Elmārs Grēns, Uldis 
Viesturs, fiziķi Igors Kirko, Jānis Lielpēteris, Kurts Švarcs, mehānikas un inženierzi
nātņu pārstāvji Aleksandrs Mālmeisters, Kārlis Plaude, Alfons Kroģeris, Egons Laven
delis, humanitāro zinātņu pārstāvji Jānis Zutis, Aleksandrs Drīzulis, Vilis  Samsons, 
Valentīns Šteinbergs u.c. 

48 Stradiņš J. Staļina režīma attieksme pret Latvijas zinātniekiem un akadēmiskajām aprindām. Okupētā Lat-
vija, 1940–1990, 408.–448. lpp.

49 Stradiņš J. Latvijas Zinātņu akadēmija: izcelsme, vēsture, pārvērtības, 6.–7. nod.; Stradiņš J., Cēbere Dz. Lat
vijas Zinātņu akadēmijas veidošanās: zinātniskie un sabiedriski politiskie aspekti, 90.–114. lpp.; Karulis K. 
Pirmie akadēmiķi. Atmiņu ieskicējums. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Nr. 1, 1996, 41.–55. lpp.

50 Paulis Lejiņš dzīvē un darbā. Rīga: Zinātne, 1983. 

12. att. Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas prezidija sēde 
1947. gadā. Galda galā – ZA prezidents Paulis Lejiņš 
(no LZA arhīva)
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Tomēr būtiskāk bija tas, ka Latvijas PSR ZA veidoja ne tikai individuāli zinātnieki, 
bet vienlaikus tā bija prāvu pētniecisku institūtu (līdz pat 500–800 darbinieku) kopa. 
1985. gadā ZA institūtos strādāja 7623 cilvēki, t.sk. 1598 zinātniskie darbinieki (aptu
veni 11,5% republikas zinātnieku), taču te bija koncentrēti nozīmīgākie fundamentālie 
pētījumi un pētniecībai atvēlētie resursi.51 Formāli Latvijas PSR ZA skaitījās neatkarīga 
no PSRS ZA, taču pēdējā koordinēja visu savienoto republiku zinātņu akadēmiju dar
bību, pārraudzīja un būtībā reglamentēja arī Latvijas PSR ZA darbību.

Modernu virzienu veidošanās Latvijas zinātnē 20. gs. otrajā pusē 

Veidošanās sākumā Latvijas PSR ZA galvenokārt pētīja ar republikas pēckara at
jaunošanu saistītās problēmas, Latvijas dabas bagātības un enerģētiskos resursus, mež
saimniecību, vietējās tautsaimniecības attīstību. Vērtējot šos darbus, PSRS ZA prezi
dents ievērojamais fiziķis Sergejs Vavilovs 1948. gadā atzina, ka, “šķiet, 90% darbu ir ar 
gluži praktisku raksturu [..], taču nav jāaizmirst arī tas, ko saucam par lielo, princi
piālo zinātni.” Divus gadus vēlāk Vavilovs jau pozitīvi vērtēja arī šajā ziņā Latvijā pa
veikto.52

Pirmajos Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas pastāvēšanas gados Arvīds Kalniņš 
veiksmīgi attīstīja paša dibināto Mežsaimniecības problēmu (tagadējo Koksnes ķīmi
jas) institūtu.53 Tur enerģiskais ķīmiķis Solomons Hillers izstrādāja pirmos medicīnis
kos preparātus (PASS un furacilīnu) un samērā drīz, 1957. gadā, lika pamatus Latvijas 
Organiskās sintēzes institūtam (OSI). Šis institūts uzreiz guva ievērību PSRS mērogos 
un joprojām ir vērienīgākais un pētnieku skaita ziņā lielākais zinātniskais institūts arī 
mūsdienu Latvijā. Tur sintezēti oriģinālie un efektīvie medicīnas preparāti ftorafūrs 
(tegafurs), furagīns (furamags), solafūrs (furasols), remantadīns, mildronāts (ražošanā 
kopš 1984. gada) u.c., kurus turpina ražot arī šodien. Institūtā savulaik tapuši 25% no 
visiem PSRS radītajiem medikamentiem, ap to izveidotas ražošanas bāzes Rīgā un 
Olainē, kas turpina strādāt arī mūsdienu Latvijā (Grindeks, Olainfarm). Pēc ZA ieros
mes tika radīta ķīmiski farmaceitiskā industrija, kas ir būtiska Latvijas vērtība arī mūs
dienās.54

Fizikas institūtā izvērsās pētījumi magnētiskajā hidrodinamikā, kas vēlāk ļāva no
nākt pie būtiska atklājuma (dinamo efekta radīts magnētiskais lauks, ar ko tika 

51 Latvijas Padomju enciklopēdija, 5.2 sēj. Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1984, 450. lpp.
52 Стенограммы заседаний сессии Совета по kоординации научной деятельности АН союзных рес

публик (май 1948 г.). LZA Centrālais arhīvs, 1. f., 1. apr., 77. l., 253. lp.
53 Arvīds Kalniņš dzīvē un darbā. Rīga: Zinātne, 1992; Pormale M. Zaļais patvērums: akadēmiķis Arvīds Kalniņš 

viņa arhīva materiālos un manās atmiņās: akadēmiķa Arvīda Kalniņa dzīvesstāsts. [Ķeipene]: Divpadsmit, 
2012.

54 С. А. Гиллер. Жизнь и научная деятельность. Рига: Зинатне, 1982; Latvijas Organiskās sintēzes institūts 
50. Pirmais pusgadsimts un nākotnes meti. Sast., red. J. Stradiņš, O. Pugovičs. Rīga: Zinātne, 2007 (ar plašu 
lit. sarakstu); No Grindeļa līdz mūsdienām: apceres par farmācijas tradīcijām un jaunu ārstniecības preparātu 
meklējumiem Latvijā, 165.–272. lpp.; Шиманская М. В., Страдынь Я. П. Академия наук Латвийской ССР 
и становление химического научнопроизводственного комплекса в Олайне. Известия Академии 
наук Латвийской ССР, № 11, 1986, с. 36–44.
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 pierādīta hipotēze par kosmisko objektu un 
kosmiskās telpas magnētiskā lauka izcelšanās 
mehānismu).55 Attīstījās Augusta Kirhenšteina 
iedibinātais Mikrobioloģijas institūts (dibināts 
1946. gadā uz LU Serumstacijas bāzes), kur 
Rita Kukaine, Aina Muceniece u.c. izvērsa pētī
jumus virusoloģijā, poliomielīta un leikožu 
pētniecībā, bet Mārtiņš Beķers – par lizīna u.c. 
biotehnoloģisko ieguvi. Atzīstams ir Neorga
niskās ķīmijas institūta devums grūti kūstošu 
savienojumu plazmas sintēzē (Tālis Millers), 
metālu korozijas mehānismu un elektroķīmis
kās ekstrakcijas pētījumos (Lidija Liepiņa, 
Bruno Puriņš).

1961. gadā tika atklāts Salaspils kodol
reaktors, pirmais un vienīgais pētniecības reak
tors Baltijas republikās, kur attīstījās kodolfi
zika un radiācijas fizika (slēgts 1998), Baldonē 
1958.  gadā izveidota Astrofizikas laboratorija 

(vēlāk – ZA Radioastrofizikas observatorija), gūti svarīgi rezultāti sarkano milžu 
zvaigžņu pētniecībā.56

Ar militāri rūpniecisko kompleksu cieši saistījās Polimēru mehānikas institūts 
(dib. 1963. gadā Aleksandra Mālmeistera vadībā) un Elektronikas un skaitļošanas teh
nikas institūts (dib. 1960). PSRS mērogos nozīmīgs bija ZA ieguldījums padomju kos
monautikas attīstībā – siltumizolācijas materiāli un to uzklāšana uz raķešu un Buran 
tipa kosmisko retūrkuģu korpusu virsmas (Arnolds Alksnis u.c.), termoregulējošo 
pārklājumu sastāvs un uznešana uz kosmosā sūtāmā objekta ārējās čaulas (“baltie pār
klājumi”) vai liekā siltuma novadīšanai no satelīta apkārtējā vidē (“melnie pārklājumi”), 
grūti kūstošu karbīdu, nitrīdu, borīdu u.c. plazmas ķīmiskās sintēzes Buran kosmosa 
kuģiem (Tālis Millers), arī kompozītie materiāli raķetēm. Šīs lietišķās izstrādes skaitī
jās stingri slepenas.57

1958. gadā Latvijas PSR ZA rīcībā tika nodota ZA augstceltne, kur izvietojās aka
dēmijas vadība, izdevniecība “Zinātne”, vairāki pētnieciskie institūti u.c.

Ārpus Rīgas centra un pilsētas pievārtē – Salaspilī, Baldonē izveidojās akadēmiskās 
pilsētiņas ar plašu institūtu un konstruktoru biroju tīklu. ZA rīcībā bija vairākas ekspe

55 Latvijas Zinātņu akadēmijas gadagrāmata, 2000. Rīga: Zinātne, 2000, 123. lpp.
56 Академия наук Латвийской ССР, 1946–1970 гг. Сост. Т. О. Вилциньш, С. Р. Зариня; под ред. 

В.  П.  Самсона. Рига: Зинатне, 1971; Latvijas PSR Zinātņu akadēmija. Sast. L. Kalinka; V. Samsona red. 
Rīga: Zinātne, 1977; Latvijas PSR Zinātņu akadēmija, 1946–1981. Sast. un teksta autore L. Kalinka. Rīga: 
Zinātne, 1981; Поиски и oткрытия: Популярные очерки об Академии наук Латвийской ССР. Рига: 
Зинатне, 1970; Salaspils zinātniskā kodolreaktora 50 gadi, 1961–2011: atmiņas, pētījumi, sasniegumi. Sast. 
V. Gavars. Rīga: Zinātne, 2010.

57 Millers T. Neorganiskās ķīmijas institūta zinātnieku ieguldījums kosmosa tehnoloģiju un materiālu izpētē. 
Zvaigžņotā Debess, 2011, vasara, 11.–13. lpp.

13. att. Skats uz Akadēmijas pilsētiņas jaunuzcelto 
institūtu ēkām Rīgā. Priekšplānā – Organiskās 
sintēzes institūta ēka (celta 1962. gadā), aiz tās 
Polimēru mehānikas un Elektronikas un skaitļošanas 
tehnikas institūtu ēkas (Academy of Sciences of the 
Latvian SSR Institute of Organic Synthesis. Moscow: 
Vneshtorgreklama, 1980)
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rimentālas rūpnīcas, no kurām OSI Eksperimentālā rūpnīca 
vēlāk pārtapa par firmu Grindeks (nosaukums no pirmā lat
viešu farmaceita D. H. Grindeļa uzvārda).

Mūsdienīgi pētniecības virzieni veidojās ne tikai ZA in
stitūtos, bet arī Latvijas vadošajās universitātēs. LVU sastāvā 
dibinātajā Cietvielu fizikas institūtā (1978) izvērsās jonu 
kristālu, stiklveida materiālu, segnetoelektrisku un amorfu 
pusvadītāju pētījumi un radās savas zinātniskās skolas seg
netoelektriķu un pusvadītāju fizikā (Voldemārs Fricbergs, 
Juris Zaķis, Andrejs Siliņš, Andris Šternbergs, Linards Skuja 
u.c.).58 Tagadējais LU Matemātikas un informātikas institūts 
(dib. 1959. gadā kā LVU Skaitļošanas centrs; Eižens Āriņš, 
Jānis Bārzdiņš, Rūsiņš Mārtiņš Freivalds u.c.) izveidojis Lat
vijā modernās datorzinātnes un informāciju tehnoloģijas, 
radījis jaunas pieejas varbūtisko algoritmu matricu reizinā
juma pārbaudei (R. M. Freivalds). Atzīmējami LVU sasnie
gumi mākslīgo Zemes satelītu novērošanas sistēmas izveidē, 
mazo planētu orbītu aprēķināšanā, skaitļu teorijas veido
šanā u.c. 

Atjaunotajā Rīgas Politehniskajā institūtā, izvēršot 
 Gustava Vanaga pētījumus ciklisko diketonu ķīmijā, Ojārs 
Neilands ieguvis jaunus organiskos materiālus molekulārajai 
elektronikai un optikai (sadarbībā ar fiziķi Edgaru Imantu 
Siliņu un ķīmiķi Valdi Kamparu), Raimonds Valters pētījis 
virknes – cikla izomēriju. 1950. gadā izveidotajā Rīgas Me
dicīnas institūtā (uz tā bāzes 1998.  gadā tapusi Rīgas Stra
diņa universitāte) šai laikposmā atzīmējami Makša Beļenkija 
pētījumi farmakoloģijā un Anatolija Bļugera pētījumi 
hepato loģijā.

Atgriežoties pie Organiskās sintēzes institūta, jāakcentē 
oriģinālie pētījumi heterociklu, nukleozīdu un nukleotīdu 
ķīmijā (Gunārs Duburs, Ivars Kalviņš, Marģers Līdaka), bioloģi aktīvo silīcij un ger
mānijorganisko savienojumu ķīmijā (Edmunds Lukevics, Mihails Voronkovs), peptīdu 
ķīmijā un farmakoloģijā (Gunārs Čipēns, Vija Kluša), molekulārajā elektroķīmijā 
(Jānis Stradiņš), kodolmagnētiskās rezonanses pētījumos (Edvards Liepiņš, Ēriks 
Kupče) u.c. Starptautisku rezonansi guva Latvijā veiktie pētījumi molekulārajā biolo
ģijā un gēnu inženierijā, kuras pamatlicējs Latvijā ir Elmārs Grēns (kopā ar Paulu 
Pumpēnu). Arī šie darbi aizsākti 1969. gadā OSI ietvaros, bet kopš 1991. gada nozare 

58 Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts. Rīga: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, 2013; 
Jansons J. No Latvijas Universitātes Fizikas institūta (1919) līdz Cietvielu fizikas institūtam (1978). Rīga: LU 
Akadēmiskais apgāds, 2016. 

14. att. Latvijas Zinātņu akadēmijas 
augstceltne (arh. O. Tīlmanis u.c., 
1950–1958), kurā kopš 1958. gada 
izvietojas gan ZA, gan citas ar Latvijas 
zinātni saistītas institūcijas (kopš 
1990. gada arī Latvijas Zinātnes 
padome). Līdz 2014. gadam šai 
ēkā darbojās pētniecības institūti 
humanitārajās zinātnēs, te atradās arī 
leģendārais Krišjāņa Barona Dainu 
skapis. Te veikti un apspriesti daudzi 
ievērojami pētījumi humanitārajās 
zinātnēs gan Padomju Latvijā, gan 
neatkarību atjaunojušā valstī (no LZA 
arhīva, 1960)
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koncentrēta jaunizveidotajā Latvijas Biomedi
cīnas pētījumu un studiju centrā.59 LZA attīstī
jās arī hidrobioloģija un hidroekoloģija, tika 
izveidota “Latvijas Sarkanā grāmata” par ap
draudētām augu, sēņu un dzīvnieku sugām 
(1.  izd. 1985, 2.  izd. 1996–2003; Gunārs An
dru šaitis u.c.).

Latvijā agrāk netradicionāli zinātnes vir
zieni veidojās savam laikam pietiekami moder
nā līmenī, finansiāli tika atbalstīti pētnieciskie 
projekti, īpaši tie, kuri bija saistīti ar PSRS mi
litāri rūpniecisko kompleksu. Pētniecība Pa
domju Latvijā bija daudz vē rienīgāka nekā 
pirmskara Latvijā, strauji pieauga zinātnisko 
darbinieku skaits (1913. gadā – 50, 1940. gadā – 
1129, 1980. gadā – 12 585, 1990. gadā – 17 733), 
tāpat pieauga zinātnes prestižs sabiedrībā, īpaši 
jaunatnes  vidū.60 Lai gan kopš 60. gadu vidus 
tika īstenota Latvijas zinātnes integrēšanās 
“vienotā padomju zinātnē”, taču zinātnieku 

emigrācija uz Maskavu, Ļeņingradu, Sibīrijas centriem bija niecīga, latviešu zinātnieku 
mentalitātē bija izteikts vietējais patriotisms, zināma norobežošanās no Krievijas (“re-
gional identity under Soviet rule”, kā to trāpīgi formulēja Dītrihs Andrejs Lēbers). Starp 
citu, Rīga pati bija kļuvusi par vērienīgu starptautisku konferenču rīkošanas vietu ar 
plašu ārzemnieku līdzdalību. Īpaši nozīmīgs bija 7. IUPAC simpozijs par dabasvielu 
ķīmiju ar 1800 dalībniekiem, kur Nobela prēmijas laureāts Hars Gobinds Korana 
pirmo reiz pasaulē ziņoja par mākslīgā gēna sintēzi (Rīga, 1970).61 

Bez “Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstīm” LPSR ZA izdeva arī piecus “vissa
vienības” zinātniskos žurnālus, no kuriem četri tika tulkoti angļu valodā un izdoti ASV 
“from cover to cover”. To skaitā “Chemistry of Heterocyclic Compounds” bija vienīgais 
Jūdžina Gārfilda “Science Citation Index” avotu bāzē iekļautais Baltijas republikās izdo
tais žurnāls.62 Zinātnē dominēja krievu valoda, lai gan daudzas Latvijas ķīmiķu un 
 fiziķu monogrāfijas izdotas ārzemēs arī angļu valodā. Sakari ar Rietumvalstīm bija 

59 Grēns E. Ab initio jeb kā mēs Latvijā izveidojām molekulāro bioloģiju. Rīga: Zinātne, 2015.
60 Vilciņš T. Profesiju prestižs un profesiju izvēle mūsdienās. Rīga: Zinātne, 1968; Вилциньш Т. О. Наука и 

ученые в представлениях молодежи: престиж профессии ученых. Известия Академии наук Лат-
вийской ССР, № 8, 1987, с. 49–62; Вилциньш Т. О. Личность ученого в представлениях выпускников 
средних школ Латвийской ССР. Известия Академии наук Латвийской ССР, № 1, 1988, с. 70–80.

61 The Chemistry of Natural Products, 7: plenary lectures presented at the 7th International Symposium on the 
Chemistry of Natural Products held at Riga, USSR, 22–27 June 1970. London: Butterworths, 1971 (Pure and 
Applied Chemistry, Vol. 25, No. 1, 1971).

62 Stradiņš J. Latvijas Zinātņu akadēmija: izcelsme, vēsture, pārvērtības, 9. nod.; Страдынь Я. У истоков 
журнала “Химия гетероциклических соединений”. Химия гетероциклических соединений, №1, 2005, 
с. 15–20.

15. att. Organiskās sintēzes institūta direktors 
akadēmiķis Solomons Hillers un Nobela prēmijas 
laureāts Hars Gobinds Korana Rīgā, VII Starptautiskā 
IUPAC Dabasvielu ķīmijas simpozija laikā (1970. gada 
jūnijā), kurā Korana pirmoreiz pasaulē ziņoja par 
paša veikto mākslīga gēna sintēzi (no J. Stradiņa 
personiskā arhīva)
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iero bežoti un stingri pārraudzīti, nozīmīgākās pētījumu un izstrādņu programmās 
valdīja slepenība, daudziem autoritatīviem zinātniekiem bija liegts piedalīties konfe
rencēs ārpus PSRS. Institūtiem bija grūti iegādāties modernu pētniecisku aparatūru, 
ko ZA sistēmā gan daļēji novērsa, izmantojot “cieto valūtu” (OSI visai ZA pelnīja ar 
S. Hillera izgudrotā pretvēža preparāta tegafūra eksportu uz Japānu).

Humanitārās un sociālās zinātnes Padomju Latvijā

Humanitārajās un sociālajās zinātnēs iespējas bija daudz ierobežotākas nekā ek
saktajās zinātnēs ideoloģisku un politisku spaidu, dogmatisku aizspriedumu dēļ (cīņa 
pret “buržuāziskā nacionālisma” izpausmēm, diskusiju brīvības trūkums, “buržuāzisko 
teoriju” kritika). ZA sistēmā kopš 1946. gada darbojās Valodas un literatūras institūts, 
Vēstures institūts, Ekonomikas institūts, vēlāk arī Filozofijas un tiesību institūts (dib. 
1981). Pēc padzīšanas no darba LVU (1950) akadēmijā darbību turpināja valodnieks 
J.  Endzelīns, kuru gan asi kritizēja (īpaši LKP CK sekretārs Arvīds Pelše), bet kurš 
tomēr spēja laist klajā fundamentālās “Latviešu gramatikas” pirmizdevumu latviešu 
valodā (1951) un saņemt par to Ļeņina prēmiju (1959), bet pēc Endzelīna nāves iznāca 
reprezentatīva viņa darbu izlase (4 sējumi 6 grāmatās, 1971–1982). Daudziem Endze
līna skolnieku veiktiem pētījumiem par dialektoloģiju, toponīmiku, valodas vēsturi utt. 
ir paliekoša vērtība (Arturs Ozols, Marta Rudzīte, Vallija Dambe, Daina  Zemzare, 
 Antons Breidaks, Aina Blinkena, Rasma Grīsle u.c.).63

Literatūrzinātnē īpaši atzīmējams ir Raiņa Kopotu rakstu lielizdevums 30 sējumos 
(1977–1986), kur pirmoreiz akadēmiski sakopota un zinātniski komentēta šī latviešu 
dzejnieka un domātāja vispusīgā radošā darbība.64 Latviešu literatūras, teātra un māk
slas vēstures jomā šajā laikā izvirzījās Jānis Kalniņš, Kārlis Kundziņš, Viktors Haus
manis, Lilija Dzene, Vera Vāvere, Arnolds Klotiņš u.c. 

Latvijas historiogrāfijā nozīmīgākā personība bija Jānis Zutis, kurš pēc ierašanās 
no Maskavas spēja pulcēt ap sevi nedaudzos gan pirms kara strādājušos vēsturniekus 
(Marģers Stepermanis, Teodors Zeids), gan izaudzināt jaunu vēsturnieku paaudzi 
(Heinrihs Strods, Maksims Duhanovs, Vasilijs Dorošenko). Jaunāko laiku vēsture gan 
bija pārmērīgi politizēta laikmeta koncepciju garā (Aleksandrs Drīzulis u.c.), kas no
skaņoja latviešu sabiedrisko domu kritiski pret vēstures zinātni vispār.65

Nozīmīgākie sasniegumi tika gūti arheoloģijā, ko veicināja lielo hidroelektro staciju 
būve. Lai nomierinātu sabiedrisko domu, tika finansēta arheoloģiskā izpēte Daugavas 

63 Endzelīns J. Latviešu gramatika. Rīga: LVI, 1951; Endzelīns J. Darbu izlase, 1.–4. sēj. Rīga: Zinātne, 1971–
1982; Bankavs A., Jansone I. Valodniecība Latvijā: fakti un biogrāfijas: Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 

64 Rainis J. Kopoti raksti 30 sējumos. Atb. red. V. Samsons. Rīga: Zinātne, 1977–1986; Rainis J. Runas un intervi-
jas. Rīga: Zinātne, 1993.

65 Akadēmiķis Jānis Zutis. A. Drīzuļa, T. Zeida red. Rīga: LPSR ZA izdevniecība, 1964; Зутис Я. Очерки по 
историографии Латвии, ч. 1. Рига: Латгосиздат, 1949; Бирон А. К., Дорошенко В. В. Советская ис-
т ориография Латвии. Рига: Зинатне, 1970; Историческая наука Советской Латвии на современном 
этапе. Рига: Зинатне, 1983; Sk. arī: Misāns I. Klio Latvijā: raksti par historiogrāfijas problēmām. Rīga: LU 
Akadēmiskais apgāds, 2012.
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senlejā pie Salaspils, Ikšķiles, Sēlpils u.c. Izpēti veica arī Vecrīgā, Turaidā, pie Burt
nieku ezera, Lubāna klānos un citur. Tas ļāva izaugt augsti kvalificētu arheologu pa
audzei (Ēvalds Mugurēvičs, Jānis Graudonis, Elvīra Šnore, Andris Caune, kuru pētī
jumi guva speciālistu ievērību arī ārpus Latvijas). Jau pēc Latvijas neatkarības 
atgūšanas iedzīvināti vērienīgi piļu rekonstrukcijas projekti, kas kļuva par šo darbu ro
sinātāju un veicēju mūža pieminekli (Turaidas pils komplekss Jānim Graudonim un 
Āraišu pils  rekonstrukcija Jānim Apalam).66 Nepārvērtējams ir Imanta Lancmaņa vei
kums Rundāles pils un parka izpētē un atjaunošanā, kas aizsākās jau 60. gados.

Pēc trīssējumu “Rīgas vēstures” izdošanas (1978–1980) tika iesākta Johana Kristofa 
Broces Rīgas un Vidzemes 18. gs. zīmējumu un aprakstu izpēte un sagatavošana izdo
šanai (Teodors Zeids, Meta Taube, piesaistot jaunos vēsturniekus). J. K. Broces krājuma 
4 sējumi gan izdoti tikai neatkarības gados ilgākā laika posmā (1992–2007).67

Filozofijas un tiesību institūtā veidojās jauna pētnieku paaudze, kas jau padomju 
režīma apstākļos spēja pētīt filozofijas problēmas modernā līmenī, izdot filozofijas kla
siķu darbus latviešu valodā, sniegt objektīvu pārskatu par sabiedriskās domas un reli
ģijas vēsturi Latvijā (Vilnis Zariņš, Maija Kūle, Ella Buceniece u.c.).

Tādējādi šajā nelabvēlīgajā laikmetā Latvijā arī humanitārajās zinātnēs pamazām 
veidojās rietumnieciski domājošu cilvēku paaudze, kas atjaunotās Latvijas apstākļos 
bija gatava veikt pētījumus par latviešu valodu, Latvijas vēsturi, kultūras, mākslas, te
ātra un literatūras attīstību. 

Zinātne Latvijā pēc neatkarības atgūšanas

Ar valstiskās neatkarības atgūšanu 1990.–1991. gadā būtiski mainījās situācija arī 
Latvijas zinātnē. Beidzās tās funkcionēšana lielvalstī (bij. PSRS), bija jāsāk darboties 
nelielā valstī ar gluži citām finanšu iespējām un prioritātēm. Turklāt totalitāru plān
veida ekonomiku (arī “plānojamu” zinātni) nomainīja demokrātiska iekārta ar garan
tētu pētniecisku brīvību. Mainījās pētniecības finansēšanas sistēma. Pēc Latvijas Zināt
nes padomes (LZP) izveidošanas jau no 1991. gada sāka atbalstīt labākos zinātniskos 
projektus neliela apjoma finansējumu (grantu) formā.68 Kompleksas pētījumu pro
grammas, vismaz līdz 1996. gadam, vispār netika finansētas, un tikai kopš 2005. gada 

66 Latvijas PSR arheoloģija. Rīga: Zinātne, 1974; Mugurēvičs Ē. Latvijas vēstures institūta arheologu darbs 
piecdesmit gados. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 4, 1995, 48.–91. lpp.; Caune A. Latvijas vēstures 
institūta ieguldījums Rīgas arheoloģijas izpētē 1938.–1996. gadā. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 4, 
1995, 92.–102.  lpp.; Graudonis J. Turaidas pils, 2 sēj. I: Arheoloģiskā izpēte. II: Atradumi. Rīga: Turaidas 
muzej rezervāts, 2003; Graudonis J. Mana dzīve atmiņu gaismā: arheologa dzīvesstāsts. Rīga: Zinātne, 2008; 
Apals J. Āraišu ezerpils: rakstu izlase un draugu atmiņas. Sast. A. Caune, Z. Apala. Rīga: Latvijas vēstures 
insti tūta apgāds, 2012.

67 Broce J. K. Zīmējumi un apraksti, 1.–4. sēj. Rīga: Zinātne; Latvijas vēstures institūta apgāds, 1992–2007. 
68 Stradiņš J. Zinātne lielvalstī un mazā valstī: Latvijas piemērs. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, 

Nr. 1, 1996, 18.–24. lpp.; salīdzinājumam sk.: Martinson H. The Reform of R&D System in Estonia. Tallinn: 
Estonian Science Foundation, 1995; Latvijas Zinātnes padome. Pārskats par zinātnisko darbību 1991.–
1993. gadā. Nozaru zinātniskie pētījumi. Tirgus orientētie pētījumi. Dānijas zinātņu padomju stipendijas Lat-
vijas zinātniekiem. Rīga, 1994.
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pakāpeniski konkursa kārtā sāka atdzīvināt Latvijai aktuālas valsts nozīmes pētniecī
bas programmas (kas pašreiz saņem no Latvijas valsts zināmu pētniecībai atvēlētā na
cionālā budžeta daļu).

Radās daudz plašākas iespējas iesaistīties starptautiskā zinātnieku kopībā, intensī
vāki kļuva kontakti ar Rietumeiropas un Ziemeļeiropas valstīm, ASV, pat Taivānu, tapa 
kopēji projekti ar šo valstu zinātniekiem, pieauga publikāciju skaits starptautiskajos iz
devumos angļu valodā. 1992. gadā Dānijas Zinātnes padomes organizētā starptautiskā 
ekspertīze 30% izvērtēto projektu atzina par teicamiem (īpaši fizikā, informātikā, inže
nierzinātnēs, ķīmijā) un ieteica Latvijas zinātni turpmāk veidot pēc Ziemeļvalstu mo
deļa, pētniecību tuvināt augstākajai izglītībai un vietējai tautsaimniecībai, iesaistīt 
starptautiskā apritē.69

1992. gadā notika Latvijas Zinātņu akadēmijas pārveide, jaunajā Hartā pasludinot 
to par nacionālas nozīmes zinātnes institūciju, kura sastāv no ievēlētiem Zinātņu aka
dēmijas locekļiem un kuru subsidē valsts. 

1997. gadā Hartu (nedaudz modificētā veidā) vienbalsīgi apstiprināja Saeima.70 
Pārveidotajai ZA vairs nebija administratīvu funkciju, tās sastāvā vairs neietilpa pēt
nieciskie institūti. Tie tika iekļauti lielajās Rīgas universitātēs (galvenokārt LU) vai arī 
turpināja darbību kā neatkarīgi zinātniskie institūti (piem., Latvijas Organiskās sintē
zes institūts, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Elektronikas un datorzinātņu 

69 Latvian Research: an International Evaluation. Copenhagen: The Danish Research Councils, 1992; Ekmanis J. 
Latvijas zinātnes starptautiskā ekspertīze. Latvijas Zinātņu Akadēijas Vēstis. A daļa, Nr. 3, 1993, 39.–40. lpp.

70 Latvijas Zinātņu akadēmijas Harta. Latvijas Zinātņu akadēmijas gadagrāmata, 1999. Rīga: Zinātne, 1999, 
11.–14. lpp.; Stradiņš J. Latvijas Zinātņu akadēmija: izcelsme, vēsture, pārvērtības, 576.–579. lpp.

16. att. Latvijas Zinātņu akadēmijas karogs ar tajā 
izšūdinātajiem gadu skaitļiem, kas iezīmē LZA 
veidošanās ceļu: 1815–1869–1932–1936–1946–1992, un 
LZA emblēmu (iesvētīts 1993. gada februārī) 
(no J. Stradiņa personiskā arhīva)
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 institūts, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs u.c.). 
 Zinātņu akadēmijas un tās locekļu pienākumos ietilpa ekspertu 
funkcijas pētniecībā un zinātnes stratēģijā, promocijas darbu izvēr
tēšana, valsts emeritēto zinātnieku aprūpe, latviešu zinātniskās ter
minoloģijas pilnveide un sakārtošana (arvien vairāk publikāciju lat
viešu valodā, īpaši humanitārajās zinātnēs), zinātniskās izcilības 
novērtēšana, ievēlot jaunus ZA locekļus, piešķirot LZA Lielās me
daļas (kopš 1993), zinātnieku vārdā nosauktās vārdbalvas. Strauji 
pieauga LZA ievēlēto īsteno locekļu, korespondētājlocekļu, goda 
 locekļu un ārzemju locekļu skaits (2016. gadā LZA aptver 400 locek
ļus un 82 goda doktorus, t.sk. 122 īstenos locekļus – akadēmiķus; 
locekļu skaita ziņā tā ir lielākā ZA Baltijas valstīs). LZA ir kļuvusi 
par prominentu zinātnieku kopu, kas pārstāv Latviju starptautiskajā 
zinātnieku pasaulē, dažādās zinātnieku organizācijās.71 

Kopš 1990. gada iezīmējās reāla integrācija ar latviešu diasporā 
(trimdā) strādājošiem zinātniekiem, kuri tika ievēlēti par LZA ār
zemju vai goda locekļiem (piem., Edgars Dunsdorfs, Aleksis Drei
manis, Nikolajs Balabkins, Juris Hartmanis, Dainis Draviņš, Vaira 
VīķeFreiberga, Imants Freibergs, Andrievs Ezergailis, Edvīns 
 Vedējs, Andris Padegs, Jānis Krēsliņš, Juris Upatnieks, Jānis Kļaviņš, 
Bertrams un Kristaps Zariņi, Kristaps Juris Keggi, Magda Štaudin
gereVoita, Pēteris Lejiņš, Haralds Biezais, Velta RūķeDraviņa, 
 Valters Nollendorfs, Gunārs Birkerts, Dītrihs Andrejs Lēbers un 
daudzi citi) vai Latvijas universitāšu goda doktoriem. Viņi sniedza 

lielu palīdzību zinātnei Latvijā, īpaši pirmajos, grūtajos atjaunotās neatkarības gados, 
veicināja jauno latviešu zinātnieku, arī mediķu studijas ārzemēs.72 Vienojoša nozīme 
bija pasaules latviešu zinātnieku kongresiem, īpaši pirmajam, kuru organizēja jau 
1991. gada jūlijā (2. un 3. kongress notika attiecīgi 2001. un 2011. gadā, bet 4. kongress 
iecerēts 2018. gada jūnijā).73

Šie momenti, protams, deva pozitīvus impulsus Latvijas zinātnes transformācijai, 
reorientācijai no Eirāzijas zinātniskās telpas uz Eiropas telpu. Diemžēl darbošanās ne
lielas un samērā trūcīgas valsts sastāvā, īpaši pirmajā neatkarības desmitgadē, lika bū
tiski samazināt pētniecības apjomu un fundamentālo pētījumu īpatsvaru.

 90. gados ļoti daudzās zinātnes un izstrāžu jomās valdīja īsts sabrukums. Līdzīgi 
tam, kā beidza darbību industrijas milzeņi, t.sk. slavenā rūpnīca VEF, beidza pastāvēt 
arī Latvijā funkcionējošie lielie PSRS pakļautības lietišķie institūti: Jūras ģeoloģijas 

71 Latvijas Zinātņu akadēmijas gadagrāmatas, 1992–2016. Pieejams: www.lza.lv (skatīts 13.09.2016.).
72 Stradiņš J. Latvian science in exile and its reintegration with science in Latvia. Proceedings of the Estonian 

Academy of Sciences. Humanities and Social Sciences, Vol. 44, No. 2, 1995, pp. 129–137.
73 Vispasaules latviešu zinātņu kongress, Rīga, 1991. gada 12.–17. jūlijā: dalībnieku referāti, biogrāfijas, adreses, 

1.–8. sēj. Rīga, 1991. Par Pasaules latviešu zinātnieku 2. kongresu sk.: Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. 
A daļa, Nr. 3/4, 2001; par 3. kongresu: Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. un Letonikas 4. kongress 
“Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte”. Rīga 2011. gada 24.–27. oktobris. Plenārsēžu materiāli. Rīga: 
Latvijas Zinātņu akadēmija, 2012. 

17. att. I Vispasaules latviešu 
zinātnes kongresa emblēma. 
Kongress ar 1000 dalībniekiem 
(t.sk. 200 ārzemju latviešiem) 
notika 1991. gada 
12.–17. jūlijā, mēnesi pirms 
“augusta puča” un Latvijas 
Republikas neatkarības reālas 
atgūšanas. Šis vēsturiskais 
saiets iezīmēja trimdas latviešu 
zinātnieku reintegrāciju 
Latvijas zinātnē 
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 institūts VNIMORGEO, Vagonbūves institūts, 
Bioķīmisko reaģentu institūts Olainē u.c. Biju
šie ZA institūti, kā minēts iepriekš, 1993.–
1998.  gadā iekļāvās Rīgas universitāšu (galve
nokārt LU) sastāvā ar ievērojami samazinātu 
darbinieku skaitu. Sākās zinātnieku aizplūde 
no pētniecības institūcijām, sākumā kā iekšējā 
emigrācija (pāreja uz privātstruktūrām, valsts 
un pašvaldību iestādēm), taču drīz vien iezī
mējās arī Latvijas zinātnieku t.s. trešā emigrā-
cija (uz Zviedriju, Vāciju, Lielbritāniju, ASV, 
Franciju, Izraēlu u.c.).

Zinātnē nodarbināto kopskaits Latvijā sa
mazinājās no 17  733 (1990) līdz 3072 (1995) 
(tiesa, dati nav gluži salīdzināmi, jo Latvijas 
Republikas likumi par zinātnieku uzskata per
sonu ar doktora grādu, kamēr agrāk tādi skai
tījās visi pētniecībā iesaistītie darbinieki). 
1990. gadā Latvijā strādāja 3710 graduētu pēt
nieku, bet 1995. gadā – 1510 (zinātņu doktoru 
gan bija vairāk, taču prāva to daļa bija pensijā 
vai pētniecībā vairs nedarbojās).74 Zinātnieki pamazām kļuva par mazāk prestižu sa
biedrības daļu ar zemu atalgojumu.75 

Dramatiskās pārmaiņas Latvijas un arī abu pārējo Baltijas valstu zinātnē un tehno
loģiju izstrādēs 1989.–2003. gadā izanalizētas Jāņa Kristapsona un līdzautoru grāmatā 
“Baltic R&D Systems in Transition”.76 

Šīs pārmaiņas izraisīja apstāklis, ka zinātne pārgāja no darbības lielvalstī uz funk
cionēšanu mazā valstī ar atbilstošu finansējumu, kur tradicionāli dominē reģionālās un 
nacionālās identitātes uzturēšanai pievērstās disciplīnas. Arī Latvijā demokratizāciju 
zinātnē diemžēl pavadīja zinātnes finansējuma kritums gan kopējā valsts budžetā, gan 
absolūtos skaitļos, tematiku revīzija, eksakto un dabzinātņu prestiža un fundamentālo 

74 BIRTI Zinātnes, tehnoloģiju un inovācijas stratēģija lietpratīgai specializācijai 2014.–2020. gadam (prezen
tēta 2013. gada 28. augustā). Rīga, 2013, 35. lpp. Piejams: http://www.birti.eu/lv/ jaunumi/item/138birti
projekts (skatīts 16.09.2016.); Stradiņš J. Latviešu zinātnieki Latvijā un ārzemēs. Apvienotais Pasaules latviešu 
zinātnieku 3. un Letonikas 4. kongress “Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte”, 54. lpp.; Latvijas zinātne 
skaitļos (apkop. J. Kristapsons). Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. un Letonikas 4. kongress “Zinātne, 
sabiedrība un nacionālā identitāte”, 490.–492. lpp.; Kristapsons J., Tjunina E. Changes in the Latvian Rese
arch System. Science and Public Policy, Vol. 22, No. 5, 1995, pp. 305–312; Академические институты в 
усло виях трансформации: результаты сравнительного исследования по 12 странам Центральной и 
Вос точной Европы. Москва: Центр исследований и статистики науки, 1997, с. 121–144.

75 Koroļeva I., Mieriņa I., Rungule R. Profesiju prestižs un izvēle jauniešu vidū: divu paaudžu salīdzinājums. 
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014.

76 Kristapsons J., Martinson H., Dagyte J. Baltic R&D Systems in Transition. Experiences and Future Prospects. 
Riga: Zinatne, 2003.

18. att. Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenti 
laika posmā no 1984. gada līdz 2004. gadam. No 
labās: Tālis Millers, Bruno Puriņš, Jānis Lielpēteris, 
Jānis Stradiņš. 2001. gads. Ievērojamā latviešu ķīmiķa, 
pretvīrusu preparāta (remantadīna) izgudrotāja 
Dr. h. c. Jāņa Poļa foto (Latvieši un Latvija: akadēmiskie 
raksti. IV sēj.: Latvijas kultūra, izglītība, zinātne. Rīga: 
Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013, 193. lpp.)
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zinātņu krass sarukums. Līdzīgi procesi bija vērojami arī citās Austrumeiropas valstīs, 
īpaši Krievijā un bijušajās PSRS republikās, beidzoties plānveida ekonomikai.77 

Zinātne Latvijā vairs nebaudīja politiskās elites un arī plašākas sabiedrības atbalstu. 
Kopš 90. gadu vidus valsts budžeta zinātnei atvēlētā daļa ir krasi samazinājusies – šajā 
ziņā Latvijas zinātne hroniski ieņēma viszemākās pozīcijas Eiropas valstu (resp. vēlāko 
ES dalībvalstu) vidū, jo valstij tika iezīmētas citas prioritātes (īpaši pakal pojumu un 
tranzītbiznesa jomā), bet privātais sektors zinātnei pievērsa maz vērī bas. Ja 1990. gadā 
triju Baltijas republiku skaitā Latvijas zinātne daudzos aspektos vēl bija  līdere, tad pa
mazām tā sāka atpalikt no dinamiskās Igaunijas un apsviedīgās  Lietuvas. 

Tiesa, par spīti finansējuma trūkumam un zinātnieku skaita samazinājumam, Lat
vijas zinātnisko publikāciju iekļāvums citējamo publikāciju datubāzēs nav krities, tas 
palicis stabils (taču Igaunijai un Lietuvai pieaugums ir bijis straujāks),78 un daudzu 
publikāciju zinātniskais līmenis starptautiski tiek vērtēts visai augstu. 

Zinātnes sasniegumi atgūtās neatkarības gados un integrēšanās  
Eiropas zinātnes telpā

Zinātnes attīstību Latvijā 21. gadsimtā būtiski ir ietekmējusi integrēšanās ES vie
notajā zinātnes telpā vēl pirms Latvijas oficiālās iestāšanās Eiropas Savienībā 
2004.  gadā. Jau kopš 1998. gada Latvijas zinātnieki sāka sekmīgi līdzdarboties ES 
5. ietvar programmā, vēlāk – arī turpmākajās. Iestāšanās Eiropas Savienībā un Eiropas 
struktūrfondu pieejamība iezīmēja pozitīvu pavērsienu zinātnes infrastruktūras, apa
ratūras un iekārtu atjaunināšanā, zinātnes un tehnoloģijas parku veidošanā. Iestājoties 
ES, Latvijai bija pamazām jāakceptē ES noteiktie kritēriji zinātnes finansēšanai. Cerī
bas, kā vēlāk izrādījās – priekšlaicīgas, radīja 2005. gadā Latvijas Republikas Zinātnis
kās darbības likumā iekļautā norma, ka Latvijai jānodrošina ikgadējs valsts finansē
juma pieaugums zinātniskajai darbībai, ne mazāks par 0,15% no IKP gadā, līdz tas 
sasniedz 1% no IKP.79 Diemžēl šī norma kopš 2008. gada ekonomiskās krīzes nav tikusi 
ievērota, finansējuma apjoms no nacionālā (valsts) budžeta zinātnei ir būtiski samazi
nāts un 2016. gadā veidoja 38 miljoni eiro (0,15% no IKP). Situāciju pašreiz kaut cik 
glābj ES struktūrfondu finansējums, kura nonākšana pie zinātniekiem gan stipri kavē
jas, bet kas tomēr ceļ Latvijas zinātnes budžetu līdz 0,65% IKP.80

77 Latvijas zinātne skaitļos (apkop. J. Kristapsons). Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. un Letonikas 
4.  kongress “Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte”, 490.–492. lpp.; R&D in Latvia: research and de-
velopment in the Republic of Latvia. Ed. by J. Balodis. 3rd, rev. ed. Riga: Latvian Technological Center, 2005; 
Kristapsons J., AdamsoneFiskoviča A., Dravniece A. ERAWATCH Country Reports 2010: Latvia. Pieejams: 
https://www.researchgate.net/publication/268035783_ERAWATCH_COUNTRY_REPORTS_2010_Latvia 
(skatīts 16.09.2016.).

78 Turpat.
79 Zinātniskās darbības likums. 33. pants, 2. daļa. Latvijas Zinātņu akadēmijas gadagrāmata, 2006. Rīga: Zi

nātne, 2006, 235. lpp. 
80 Research and Innovation Performance in the EU. Innovation Union Progress at country level, 2014. Luxem

bourg: Publications Office of the European Union, 2014, p. 169.
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2014. gadā Ziemeļvalstu ministru padomes organizētā Latvijas zinātnes ekspertīze 
(nākamā pēc 1992. gadā veiktās) uzrādīja samērā neiepriecinošu ainu – no 150 izvērtē
tajām zinātniskajām institūcijām apmierinošu vērtējumu saņēma 67, kā ļoti vājas tika 
atzītas 23 institūcijas, bet par izcilām un ļoti labām tikai 15 institūcijas. No tām vis
augstāko vērtējumu “5” (“izcili”) izpelnījās vienīgi Latvijas Organiskās sintēzes insti
tūts, atzīmes “ļoti labi” LU Cietvielu fizikas institūts, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas 
institūts, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Elektronikas un dator
zinātņu institūts, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Pārtikas drošības, 
dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”, Transporta un sakaru insti
tūts, LU Fizikas, optometrijas un optisko zinību centrs, LU Datorikas fakultāte, LU 
Lite ratūras, folkloras un mākslas institūts (vienīgais no humanitāro zinātņu vides), 
Atomfizikas un spektroskopijas institūts, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, 
Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs, Daugavpils Universitātes Gunta 
 Liberta Inovatīvās mikroskopijas centrs. Ārzemju eksperti secināja, ka pētniecisko 
grupu un institūciju skaits Latvijā ir pārāk liels un sadrumstalots, cilvēku potenciāls 
tajās ir nepietiekams, taču kā galvenais neveiksmju cēlonis tika atzīts “absolūti zemais 
pētījumu finansējums visā [zinātnes] sistēmā. Katrai attīstītai valstij ir jāfinansē pētī
jumi pastāvīgi un ilgtermiņā. Īslaicīgi finansējumi ir noderīgi pārveidojumu atbalstam, 
bet nevar būt pamats normālai funkcionēšanai (business as usual).”81

Uz šo vērtējumu pamata, kurš gan daudzos Latvijas pētniekos izraisīja neapmieri
nātību, 2014.–2017. gadā jau slēgti vai pārveidoti (apvienoti) daudzi pētniecības centri. 
Noris zinātnisko institūciju pārskatīšana (konsolidēšana) saistībā ar valdības iecerēto 
augstākās izglītības un zinātnes reformu, kura gan pati rit pretrunīgi.82

Šīs pārmaiņas saistītas arī ar krasu paaudžu nomaiņu zinātnē, jo nākamajos gados 
pēc neatkarības atjaunošanas ir notikusi zinātnieku pakāpeniska novecošanās, kas īpaši 
skārusi arī LZA ievēlētos zinātniekus. Gadsimtu mijā jau bija izveidojies bīstams pa
audžu pārrāvums.

Pēc iestāšanās ES kopš 2005. gada šī tendence daļēji tika apturēta, zinātnē sāka 
 ienākt jauni un visai spējīgi cilvēki. Tiesa, kontaktu pastiprināšana ar zinātni un augst
skolām citās ES valstīs ir veicinājusi arī trešo emigrāciju. 

Pašreiz ārzemēs strādājošo Latvijas izcelsmes zinātnieku skaits pēc aptuveniem 
vērtējumiem ir vairāk nekā 1000 cilvēku, taču daudzi nevis emigrē, bet migrē (strādājot 
gan ārzemēs, gan Latvijā), iesaistoties doktora un īpaši postdoktorālajās studijās, dau
dzos sadarbības projektos ar ārvalstu zinātniekiem. Šai parādībai ir pozitīvā puse, jo, 
strādādami ārzemēs, latviešu pētnieki gūst starptautiskus kontaktus, pieredzi, ieiet 
 pasaules apritē, daudzi ar atzīstamiem panākumiem. Minami piemēri, kad pēc 

81 Technopolis group. Latvia. Research Assessment Exercise: summary report. [E. Arnold et al.] Riga, 2014. 
Pieejams: http://www.izm.gov.lv/images/zinatne/ZISI/zisi_03.pdf (skatīts 16.09.2016.).

82 Informatīvais ziņojums “Par pētniecības un inovācijas infrastruktūras un pētnieciskās darbības koncentrā
cijas teritoriālo kartējumu”. Pieejams: http://www.izm.gov.lv/lv/zinatne/zinatniskoinstitucijuteritorialais
kartejums (skatīts 16.09.2016.). Pateicos Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājam akadēmiķim Andrejam 
Siliņam par auglīgo diskusiju šo un citu Latvijas zinātnes aktuālo problēmu apskatā, kuras secinājumi daļēji 
iekļauti raksta nobeiguma sadaļā.
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10–15  gadu prombūtnes dzimtenē atgriežas 
augstas klases pētnieki (kodolmagnētiskās re
zonanses speciālists, Nobela prēmijas laureāta 
Kurta Vītriha skolnieks akadēmiķis Edvards 
Liepiņš un biologs Kaspars Tārs), kamēr cits 
kodolmagnētiskās rezonanses speciālists Ēriks 
Kupče turpina sekmīgi darboties Oksfordā.83 
Sāk iezīmēties jaunu moderni domājošu zināt
nieku paaudze ar starptautisku pieredzi, kas 
spēj sekmīgi iesaistīties Eiropas projektos, gūst 
ievērību savā nozarē. Vadošā vieta Latvijas 
zināt niekiem pašreiz gan ierādīta tikai vienā – 
datorzinātnieka Andra Ambaiņa vadītajā pro
jektā – par kvantu skaitļotāju izveides teorētis
kajiem pamatiem. 

Iestāšanās ES un iesaiste Eiropas zinātnis
kajā telpā daudziem Latvijas zinātniekiem 
tātad ļauj strādāt “vienotas lielvalsts” zinātnē 
un līdzdarboties arī “lielās zinātnes” veidošanā, 
taču nav skaidrs, cik veiksmīga būs Latvijas 
konkurētspēja Eiropas projektos nākotnē, vai 
ES ar struktūrfondiem spēs līdzfinansēt pētnie

cību Latvijā, kas pagaidām ir tās gal venais “dzīvības avots”. Vērojama valdības neno
teiktība pārdomātu zinātnes reformu veikšanā, nereti arī nevērība pret vietējiem zināt
niekiem un to iespējām, viņu ietei kumiem valsts ilgtspējīgas attīstības veicināšanai un 
Nacionālās attīstības plāna īste nošanā.

Pieticīgais finansējums un neizteiksmīgā zinātnes stratēģija Latvijas sabiedrībā un 
plašsaziņas līdzekļos palaikam uzjunda pārsteidzīgus spriedumus par zinātnes krīzi 
neatkarīgās Latvijas apstākļos. Tā īsti nav – Latvijā joprojām darbojas kvalitatīvi zināt
nes centri, pētniecība rit sešās Latvijas universitātēs, daudzās akadēmijās un augstsko
lās, neatkarīgos pētniecības institūtos, arī reģionos. Bez kvalitatīvas augstākās izglītības 
nav domājama kvalitatīva pētniecība un otrādi, un augstākā izglītība Latvijā visumā ir 
pietiekami kvalitatīva, atbilstoša starptautiskiem kritērijiem. 2014. gadā pētniecības 
jomā Latvijā strādāja 4138 zinātņu doktori, no tiem 3812 bija zinātnieku kategorijā 
(83,5% bija nodarbināti augstākās izglītības sektorā).84

Vairāki atjaunotās Latvijas zinātnieku veikumi guvuši starptautisku rezonansi. Kā 
zīmīgākie piemēri minami magnētiskā lauka dinamo efekta eksperimentāls pierādī
jums (Agris Gailītis, Oļģerts Lielausis, 1999),85 360 miljonus gadu vecas pārejas formas 

83 Stradiņš J. Latviešu zinātnieki Latvijā un ārzemēs. Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. un Letonikas 
4. kongress “Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte”, 59.–60. lpp. 

84 Pētniecības statistika. Informatīvais apskats. Rīga, 2015. Pieejams: http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/
nr_36_petniecibas_statistika_15_00_lv.pdf%20 (skatīts 13.09.2016.).

85 Latvijas Zinātņu akadēmijas gadagrāmata, 2000. Rīga: Zinātne, 2000, 114., 123. lpp.

19. att. Jaunievēlētā Latvijas Republikas Valsts 
prezidente akadēmiķe Vaira VīķeFreiberga 7. Baltijas 
intelektuālās sadarbības konferences atklāšanā kopā 
ar triju Baltijas valstu Zinātņu akadēmiju vadītājiem 
1999. gada septembrī Rīgā. Šī atjaunotā konferenču 
tradīcija, kas bija iedibināta 1935. gadā un varmācīgi 
pārtraukta 1940. gadā, kļuvusi par regulāru forumu, 
kurā Baltijas valstu un Somijas Zinātņu akadēmiju 
pārstāvji tiekas, lai apspriestu savstarpējo sadarbību 
un noklausītos zinātniskos referātus (no J. Stradiņa 
personiskā arhīva)
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no zivīm uz abiniekiem – Ventastega curonica 
atklāšana paleontoloģijā (Ervīns Lukševičs sa
darbībā ar zviedru un krievu partneriem),86 
oriģinālas pieejas datorzinātnēs (Rūsiņš Mār
tiņš Freivalds, Andris Ambainis).87 

Turpinot S. Hillera aizsāktās tradīcijas, 
Latvijas Organiskās sintēzes institūtā izstrādā
tais oriģinālais kardioprotektors un citopro
tektors mildronāts (meldonijs) kļuvis par nozī
mīgāko Latvijas intelektuālo eksportpreci 
(Ivars Kalviņš), sintezēts tā vēl iedarbīgāks 
analogs, kam paredzama nākotne medicīnā; šo 
vielu darbības bioķīmiskie mehānismi pētīti 
saistībā ar karnitīna un γbutirobetaīna dar
bību (Maija Dambrova u.c.). 2016. gadā sakarā 
ar meldonija strīdīgo iekļaušanu sportistiem 
aizliegto vielu sarakstā interese par preparāta 
efekti vitāti kardioloģijā strauji augusi starp
tautiskā līmenī. Ivars Kalviņš guvis starptautisku ievērību kā jaunu zāļu vielu sintezē
tājs Eiropas mērogā.88

Sadarbībā ar ārzemju firmām OSI izgudrojis un ieviesis arī vairākus principiāli 
jaunus medikamentus ļaundabīgo audzēju, diabēta un Alcheimera slimības ārstēšanai 
(piem., pretvēža aģents Belinostats, 2014. gadā reģistrēts ASV). Ar Ivara Kalviņa gādību 
2004. gadā oficiāli reģistrēts un atļauts lietošanai Ainas Mucenieces, kādreizējās 
 Augusta Kirhenšteina līdzstrādnieces, jau pasen izgudrotais89 dzīvo onkovīrusu prepa
rāts Rigvir, kas izrādījies iedarbīgs pret melanomu. Arī šī preparāta darbības mehā
nisma pētījumi turpinās. 

Materiālzinātnes, datorzinātnes un medicīnas zinātne ir tās nozares, kas mūsdienu 
Latvijā attīstās visai sekmīgi.90

Andra Šternberga vadītais LU Cietvielu fizikas institūts nodarbojas ar jaunu funk
cionālo materiālu un nanotehnoloģiju pētniecību (segnetoelektriskie materiāli, funk
cionālie materiāli elektronikai, fotonikai un enerģētikai, radiācijas izturības materiālu 

86 Latvijas Zinātņu akadēmijas gadagrāmata, 2012. Rīga: Zinātne, 2012, 17.–18. lpp.
87 Ambainis A. Rūsiņš Mārtiņš Freivalds (10.11.1942.– 04.01.2016.). In memoriam. Zinātnes Vēstnesis, Nr. 2, 

2016, 25. janv.; Zirnis E., Zvaigzne V. Latvietis pasaules melnajā kastē [par A. Ambaini]. SestDiena, 2013, 
1./7. febr., 18.–22. lpp.

88 Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis profesors Ivars Kalviņš: biobibliogrāfija. Rīga: Latvijas Akadēmiskā 
bibliotēka, 2007; Kalviņš I. Vīruss kā dresēts medību suns. Pierakst. Z. Eniņa. 36,6 C: Veselīgāk. Saskanīgāk. 
Gudrāk, Nr. 6, 2016, 8.–13. lpp.

89 Муцениеце А. Я. Онкотропизм вирусов и проблема виротерапии злокачественных опухолей. Рига: 
Зинатне, 1972.

90 Kurzemniece I., Bažbauers G. Zinātniskās darbības rezultātu izvērtējums specializāciju noteikšanai pētnie-
cībā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014.

20. att. Latvijas ZA Lielās medaļas laureāti –  Latvijas 
un ārzemju zinātnieki 1999. gadā. No kreisās: 
 Dītrihs  Andrejs Lēbers (VFR), Jānis Graudonis, 
Elmārs Grēns, Jānis Stradiņš, Juris Upatnieks (ASV), 
Edmunds  Lukevics, Oļģerts Lielausis, Jānis Krastiņš. 
Jāņa  Kristapsona foto 
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izstrāde Starptautiskā kodoltermiskās sintēzes 
eksperimentālā reaktora ITER vajadzībām u.c.). 
Šis institūts guvis Eiropas komisijas ekselences 
centra statusu materiālzinātnēs.91 LU  fiziķi 
 izpelnījušies ievērību ar saviem pētījumiem 
atom fizikas un lāzerspektroskopijas jomā, Mār
cis Auziņš un Ruvims Ferbers publicējuši grā
matas prestižās starptautiskās izdevniecībās. 

Medicīnā, īpaši invazīvajā kardioloģijā un 
kardioķirurģijā gūti ievērojami panākumi mo
derno metožu recepcijā un pilnveidošanā, šī 
joma Latvijā ir labi nostādīta. Latvija izceļas arī 
ar vairāku inovatīvu pārtikas produktu ražo
šanu eksportam un pašmāju vajadzībām, ar 
agro bioloģijas, mežizstrādes un koksnes iz
mantošanas problēmu praktiskiem risināju
miem. Daugavpilī enerģiskā DU rektora Ar
vīda Barševska vadībā izvēršas starptautiski 
atzīti vaboļu (to skaitā pat Filipīnu arhipelāgā 
mītošās Doliops ģints vaboļu) pētījumi, iznāk 
starptautisks koleopteroloģijas žurnāls.92 

Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā 
izveidota Latvijas iedzīvotāju gēnu datu banka, 
ir labas iestrādes vēža biomarķieru meklēju
mos, tāpat ir atzītas novitātes gēnu inženierijas, 
biofarmācijas, farmakoloģijas, organiskās ķī
mijas jomās. Šo pozitīvo piemēru virkni varētu 
vēl turpināt.

Uz kādreizējā īpaši slepenā PSRS kosmis
kās izlūkošanas objekta Zvjozdočka bāzes 
1996.–1999.  gadā izveidots lielākais Latvijas 
pētniecības infrastruktūras objekts – Ventspils 

Starptautiskais radioastronomijas centrs (VIRAC) Ventspils tuvumā, kas pēc rekon
strukcijas 2015. gadā iesaistās garās bāzes interferometrijas tīklā kopā ar teleskopiem 
Polijā, Zviedrijā, Vācijā, Krievijā, Somijā, Nīderlandē.93 2015. gadā Latvija kļuva par 
Eiropas Kosmosa aģentūras sadarbības valsti, kas ļauj tai piedalīties EKA rīkotajos 
konkursos par jaunu kosmosa tehnoloģiju iz strādi Eiropas Savienībai.

91 Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts: pētniecības aktualitātes. Rīga: Latvijas Universitātes Cietvielu 
fizikas institūts, 2013.

92 Latvijas Zinātņu akadēmijas gadagrāmata, 2016. Rīga: Zinātne, 2016, 66.–70. lpp.
93 Stradiņš J. Latvijas Zinātņu akadēmija: izcelsme, vēsture, pārvērtības, 11. nod., 530.–532. lpp.; Balklavs 

A. Dramatiska cīņa par Ventspils antenām un VSRC. Zvaigžņotā Debess, 1995, pavasaris, 60.–63. lpp.; 
Draviņš  D. Par Ventspils radioantenām un to nākotnes perspektīvām. Zvaigžņotā Debess, 1995, vasara, 
52.–57. lpp.

21. att. Akadēmiķis Ivars Kalviņš darba kabinetā. Viņš 
ir veiksmīgākais Latvijas zinātnieks, kurš sintezējis 
populāro kardioprotektoru mildronātu un daudzus 
medikamentus pret ļaundabīgajiem audzējiem, 
Alcheimera slimību u.c. Saņēmis Valtera Capa balvu 
(2015) un WIPO zelta medaļu (2009) (no OSI arhīva)

22. att. LU profesors Mārcis Auziņš veic pēdējos eks
perimentus Rīgā pirms došanās ilgstošā komandējumā 
uz ASV. 2016. gads (no M. Auziņa personiskā arhīva)
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Kopš 2002. gada Latvijas Zinātņu akadē
mija katra gada nogalē definē gada 10–12 no
zīmīgākos sasniegumus zinātnē, lai pievērstu 
sabiedrības uzmanību zinātnes novitātēm Lat
vijā.94

Latvijas zinātnē varētu iezīmēties arī jauns 
modelis – zinātnieku izceļošana uz ES valstīm 
un ASV, tiem tomēr saglabājot saistību ar 
dzimteni, vai (kas būtu labāk!) – pētniecības 
darbs Latvijā kopēju starptautisku projektu ie
tvaros, kas ir iespējams moderno tehnoloģiju 
laikmetā. Taču mērķtiecīgāk būtu veidot 
mazas valsts zinātni lielajā Eiropas un pasaules 
zinātnē, ar nozīmīgiem pētniecības centriem 
(vismaz atsevišķās nozarēs) Baltijā un ar ga
rantētu pašu valsts finansējumu kaut vai nacio
nālajās un reģionālajās zinātnēs. Latvijā jāsa
glabā vismaz vairāki augsta līmeņa pētnieciski 
institūti, lai tā nekļūtu par Eiropas nomali, kur 
pētniecībā nekas būtisks vairs netiek veikts.95 

Pēdējos gados pēc finanšu krīzes seku daļējas pārvarēšanas, no 2012. gada ar Eiro
pas Savienības fondu palīdzību un pašu valsts līdzfinansējumu iezīmējas pozitīvi pro
cesi – zinātniskās infrastruktūras modernizēšana un atjaunošana. Var minēt LU jauno 
akadēmisko Dabaszinātņu centru Torņakalnā (2015), LU Humanitāro zinātņu centru 
(2014), RTU, RSU, LLU, Daugavpils Universitātes, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas 
u.c. augstskolu jaunceltnes, renovēto OSI ēku un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un 
studiju centra jauno korpusu (2016), tāpat par Eiropas līdzekļiem iegādātos modernos 
aparātus, piem., 900 MHz kodolmagnētiskās rezonanses spektrometru u.c. 

Ar Eiropas Sociālā fonda palīdzību sagatavoti jaunie zinātņu doktori (pēdējā laikā 
ik gadus Latvijā aizstāvēti 250–300 promocijas darbi, kuriem bieži seko post doktorālās 
studijas ārzemēs) – līdz 2015. gadam šis process ritējis paralēli zinātniskās infrastruk
tūras attīstībai. Programma “Horizon – 2020” ļauj cerēt uz pozitīvo tendenču turpinā
šanos, lai gan šajā ceļā iezīmējušās grūtības un neskaidrības.

Diemžēl vairāku apstākļu dēļ Latvija pašreiz atpaliek no attīstītajām ES valstīm 
inovatīvu izgudrojumu komercializācijas ziņā. Par spīti niecīgajam valsts atbalstam un 
vājām privātām iniciatīvām, Latvijā joprojām darbojas inovatīvi zinātnieki, izgudrotāji, 
ir izstrādāts inovatīvo zinātnes un tehnoloģiju stratēģiju projekts Latvijas konkurētspē
jas paaugstināšanai, inovatīvo un perspektīvo nozaru identificēšanai un stimulēšanai. 
Pēdējā laikā iezīmējas vēlme uzsvērt praktiskos, utilitāros aspektus zinātnē, augstskolās 

94 Latvijas Zinātņu akadēmijas gadagrāmatas, 2004–2016. Pieejams: www.lza.lv (skatīts 13.09.2016.).
95 Stradiņš J. Vai Latvijas Republikai vajadzīgi zinātnieki? Zinātnes un kultūras mijiedarbība Latvijā un pasaulē: 

Jāņa Stradiņa gada grāmata, 18.–28. lpp.

23. att. Renovētā Latvijas Organiskās sintēzes 
institūta ēka un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un 
studiju centra jaunais korpuss (2016) – moderni 
aprīkots  pētniecības centrs, kur intensīvi norit jaunu 
medikamentu meklējumi un to bioķīmisko mehānismu 
pētījumi (no OSI arhīva)
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prioritāri atbalstīt dabaszinātņu un inženierzinātņu studijas, mēģināt audzināt uz uz
ņēmējdarbību orientētus speciālistus, attīstīt tēmas, kas būtu saistītas ar produktu ko
mercializēšanu lielajos Latvijas uzņēmumos, ar inovatīvu mazo un vidējo uzņēmumu 
veidošanu. 

ES fondi prioritāri tiek virzīti Latvijas industrijas potenciālai specializācijai viedās 
specializācijas jomās: 1) zināšanu ietilpīga bioekonomika (inovatīva meža audzēšana, 
koksnes izmantošana, augu un dzīvnieku audzēšana un pārstrāde, pārtikas drošība); 
2) biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas; 3) viedie ma
teriāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas; 4) viedā enerģētika; 5) informācijas un komu
nikāciju tehnoloģijas.96

Tuvākā nākotne rādīs, vai līdztekus iecerētajam “ekonomikas uzrāvienam” Latvijā 
izdosies īstenot arī “inovatīvās zinātnes uzrāvienu”, vai vietējā vidē tam atradīsies ne
pieciešamie resursi, intelektuālā kapacitāte un uzņēmēju iniciatīva.

Vienlaikus arvien spēcīgāk izskan humanitārās nozares pārstāvošo pētnieku vie
doklis, kas akcentē zināšanu un vērtību nozīmību Latvijā ne tikai utilitārā, bet arī 
ētiskā, morālā aspektā, uzsver nacionālās identitātes svarīgumu un Latvijas kultūras 
eiropeisko raksturu. Šajā sakarā simptomātiska ir filozofes Maijas Kūles grāmata “Jā
būtības vārdā” (2016), tāpat viņas kritiskas ievirzes grāmata “Eirodzīve: formas, prin
cipi, izjūtas” (2006), daudzi Latvijas filozofu un sociologu pētījumi. Rezonansi izpelnī
jušās arī politologa un Latvijas neatkarības atgūšanas aktīva dalībnieka un norišu 
vērtētāja Tālava Jundža grāmatas un dokumentālo avotu izdevumi par nevardarbīgo 
pretošanos Latvijā (1987–1991).97 Vispārzinātniska nozīme, ne tikai Latvijā, ir fiziķa 
Edgara Imanta Siliņa lieliskajai un Latvijā populārajai grāmatai par zinātnes filozofiju 
“Lielo patiesību meklējumi” (1. izd. 1999, 2. izd. 2006, 3. izd. 2017).98

Visspilgtāk nacionālās identitātes un vēsturiskā mantojuma problēmas atjaunotās 
neatkarības gados izvērtēja Letonikas programmas ietvaros (un arī ārpus tās) veiktie 
starpdisciplinārie pētījumi, kas apvienojuši dažādu nozaru pētniekus no daudzām Lat
vijas augstskolām un pētniecības institūcijām.99 Šīs programmas pirmās vadlīnijas tika 
iezīmētas 1995. gadā, taču valsts finansētu pētījumu cikli sākās ar 2005. gadu program
mas “Letonika” un programmas “Nacionālā identitāte: valoda, Latvijas vēsture, kultūra 
un cilvēkdrošība” ietvaros. Kopš 2005. gada tiek regulāri rīkoti Letonikas kongresi (līdz 
2015. gadam tādi ir bijuši 6), izdoti attiecīgi rakstu krājumi un 4 sējumu izdevums lat

96 Ministru kabineta 2013. gada 28. decembra rīkojums Nr. 685. Par Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un 
inovāciju pamatnostādnēm 2014.–2020. gadam. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=263464 (skatīts 
13.09.2016.).

97 Regaining Independence: Non-Violent Resistence in Latvia, 1945–1991. Ed. by T. Jundzis. Riga: Latvian Aca
demy of Sciences, 2009.

98 Siliņš E. Lielo patiesību meklējumi. Rīga: Jumava, 1995; 2. izd. Rīga: Jumava, 2006.
99 Stradiņš J., Cimermanis S. Par letonikas jēdzienu un saturu. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, 

Nr. 5/6, 1995, 1.–7. lpp.; Jansone I. Valsts pētījumu programma “Letonika: pētījumi par vēsturi, valodu un 
kultūru”. Letonikas Pirmais kongress. Plenārsēžu materiāli. Rīga, 2005. 24.–25. oktobris. Rīga: Latvijas Zinātņu 
akadēmija, 2006; Stradiņš J. Letonikas sākotne un nākotne. Latvijas Vēsture: jaunie un jaunākie laiki, Nr. 1, 
2008, 57.–66. lpp.
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viešu valodā “Latvieši un Latvija” (2013), 
kas jau guvis rezonansi sabiedrībā un ir 
apbalvots ar Latvijas Republikas Ministru 
kabineta balvu.100 

Būtisks ir apstāklis, ka atjaunotajā Lat
vijā stabilizējusies letonistika (letonika) kā 
humanitāro un sociālo zinātņu starpno
zaru kopums, kas pētī latviešus un Latviju. 
 Pētījumi par latviešu valodu aptver valodas 
un valodniecības vēsturi, dialektoloģiju, 
onomastiku, gramatikas jautājumus, socio
lingvistiskos aspektus (Marta Rudzīte, 
Aina Blinkena, Ilga Jansone, Ina Druviete, 
Anna Stafecka u.c.). Latvijas vēsturē ak
cents likts uz Latvijas 20. gadsimta ļoti sa
režģīto politisko vēsturi (Inesis Feldmanis, 
Aivars Stranga, Jānis Bērziņš, Valdis Bēr
ziņš, Indulis Ronis, Daina Bleiere, Vita 
Zelče u.c.). Starptautiski atzīti darbi veikti 
arheoloģijā (Ēvalds Mugurēvičs, Jānis Grau
donis,  Andris Caune, Ilze Loze, Andrejs 
Vasks, Juris Urtāns, Ieva Ose, Guntis Ze
mītis u.c.). Īpaši atzīmējamas daudzās seno 
hroniku edīcijas (Ē.  Mugurēvičs) un jauns 
skatījums uz Rīgas pilsētas izcelsmi un ag
rīno vēsturi (A. Caune).101 

Ļoti nozīmīgi ir pētījumi folkloristikā 
(Kārlis Arājs, Vaira VīķeFreiberga un 
Imants Freibergs, Beatrise Reidzāne, Ja
nīna KursītePakule, Dace Bula u.c.), jo 
šajā jomā latviešu nācijai ir unikāls un bagāts mantojums. Krišjāņa Barona Dainu ska
pis un Latviešu folkloras krātuve, kas kopš 2014. gada atrodas Latvijas Nacionālās bib
liotēkas jaunceltnē, kļuvuši par nācijas relikviju un guvuši bezmaz sakrālu vērtību. 

Saules traktējums latviešu mutvārdu daiļradē – folklorā kļuvis par ievērojamās lat
viešu zinātnieces, Latvijas Republikas Valsts prezidentes (1999–2007) Vairas Vīķes
Freibergas folkloristes mūža misiju. Kopā ar dzīvesbiedru Imantu Freibergu viņi savu
laik ne tikai pirmie izveidojuši latviešu tautasdziesmu datu bāzi (jau Monreālā, Kanādā 
1982, ap 71 000 dainu), bet īpaši arī to tautasdziesmu datu bāzi, kurās pieminēta saule. 

100 Latvieši un Latvija: akadēmiskie raksti. I–IV. Galv. red. J. Stradiņš. I sēj.: Latvieši. II sēj.: Valstiskums Latvijā 
un Latvijas valsts – izcīnītā un zaudētā. III sēj.: Atjaunotā Latvijas valsts. IV sēj.: Latvijas kultūra, izglītība, 
zinātne. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013. 

101 Latvijas vēsturnieku darbības izvērtējumu pēdējos gados sk. arī krājumā: Latvijas vēsture krustcelēs un jaunu 
pieeju meklējumos (Latvijas vēsturnieku I kongresa materiāli). Red. I. Feldmanis, J. Taurēns. Rīga: LU Akadē
miskais apgāds, 2014.

24. att. Letonikas pētnieki – akadēmisko rakstu “Latvieši 
un Latvija” veidotāji (redakcijas padome) pēc darba 
pabeigšanas Latvijas Zinātņu akadēmijā 2013. gada 
septembrī. Krājums novērtēts ar Latvijas Republikas 
Ministru kabineta balvu (2014). Gunāra Janaiša foto
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2016. gadā ar piecu sējumu monogrāfiju kopu noslēdzies V. VīķesFreibergas analītis
kais pētījums “Trejādas saules” par Saules dainām, aplūkojot tajā saules dažādus trak
tējumus dainās: kosmoloģiskā, hronoloģiskā, meteoroloģiskā, fiziskā un mitoloģiskā 
aspektā, kas ir jauna pieeja tradicionālo folkloras vērtību padziļinātai izpratnei.102 

Sabiedrībā novērtēti arī pētījumi par latviešu literatūras, teātra, kino vēsturi 
( Viktors Hausmanis, Jānis Kalniņš, Vera Vāvere, Benedikts Kalnačs, Māra Grudule, 
Lilija Dzene, Guna Zeltiņa, Silvija Radzobe u.c.). Mākslas un arhitektūras vēsturē izce
ļami Jāņa Krastiņa, Jāņa Zilgalvja, Imanta Lancmaņa, Ojāra Spārīša, Elitas Grosmanes, 
Eduarda Kļaviņa u.c. veiktie pētījumi, kas aptver plašu laikmetu diapazonu, iekļaujot 
tajā arī cittautu, pirmām kārtām vācbaltiešu kultūras mantojumu. Pētnieki nav aprobe
žojušies ar latviešu devumu vien, bet centušies uzsvērt arī Latvijas un īpaši tās pilsētu 
un muižu multikulturālo raksturu, kas mūsdienās devis vielu arī politizētām diskusi
jām. Atzīmējami ir Saulveža Cimermaņa un Heinriha Stroda pētījumi etnogrāfijā un 
agrārajā vēsturē, Pētera Zvidriņa, Ilmāra Meža u.c. pētījumi un spriedumi par latvie
šiem visai sāpīgu tēmu – demogrāfiju. Tāpat minama EKOSOC Valsts pētījumu pro
gramma, ko vada LZA (Baiba Rivža).

Latviešu humanitāro zinātņu kontā, bez šaubām, ir veiksmes stāsti, daudzi zināt
nieki un viņu darbi guvuši pietiekamu atpazīstamību vietējā sabiedrībā, taču šie pētī
jumi ne vienmēr ir pietiekami koordinēti ar kaimiņvalstu zinātniekiem (pozitīvs pie
mērs ir līdzdalība Eiropas valodu atlantā), ne visi ir pieejami svešvalodās. Arī interese 
par Latvijas problēmām pasaulē diemžēl vēl nav pietiekama (patīkami izņēmumi šajā 
ziņā bija krievu valodnieki Vladimirs Toporovs, Oļegs Trubačovs, itāļu valodnieks 
Pjetro Umberto Dini, angļu vēsturnieks Džons Haidens u.c.). Latvijas vēstures problē
mas ārzemēs joprojām nereti aplūko Baltijas vācu vai vācu vēsturnieku senāko sacerē
jumu skatījumā, nepamanot latviešu vēsturnieku jaunākos pētījumus. Tiesa, stāvoklis 
pakāpeniski sāk uzlaboties, taču tematikas padziļināšana, letonikas “modernizācija” un 
secinājumu paplašināšana Eiropas kontekstā būtu tuvāko gadu virsuzdevums. Latvija 
un latvieši jāparāda pasaulei, taču letonistika pirmām kārtām nepieciešama latviešiem 
pašiem kā viens no pašapziņas un intelektuāla kultūras patriotisma, arī nacionālās paš
kritikas avotiem.

Jāpiebilst, ka latviešu zinātnieki pētījuši ne tikai letonistiku vien, bet arī cittautu 
problēmas. Šajā aspektā atzīmējami, piemēram, pētījumi par indoloģiju (Viktors 
Ivbulis),103 par Viljama Šekspīra recepciju Baltijā (Guna Zeltiņa, 2015),104 tāpat par 
Ēģiptes piramīdu topoloģiju (Jānis Klētnieks). 

Padomju režīma apstākļos tikai daži Latvijas zinātnieki tika ievēlēti par locekļiem 
PSRS Zinātņu akadēmijā vai PSRS Medicīnas zinātņu akadēmijā (Jānis Peive, Alek
sandrs Mālmeisters, Bruno Puriņš, Aleksandrs Šmits, Pauls Stradiņš, Viktors Kalnbērzs 
u.c.), Solomons Hillers kļuva par Vācu dabaspētnieku akadēmijas Leopoldina locekli. 

102 Scientiae et patriae: veltījums akadēmiķei profesorei Vairai Vīķei-Freibergai 75. dzimšanas dienā = Scientiae 
et Patriae: a Festschrift in honour of Vaira Vīķe-Freiberga on his 75th birthday. Ed. by A. Cimdiņa. Rīga: LU 
Akadēmiskais apgāds, 2012; VīķeFreiberga V. Trejādas saules. I: Kosmoloģiskā saule. II: Hronoloģiskā saule. 
III: Meteoroloģiskā saule. IV: Fiziskā saule. V: Mitoloģiskā saule. Rīga: Karogs; Pētergailis, 1997–2016.

103 Latvijas Zinātņu akadēmijas gadagrāmata, 2015. Rīga: Zinātne, 2015, 71.–76. lpp.
104 Zeltiņa G. Šekspīrs. Ar Baltijas akcentu. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2015.
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Neatkarīgajā Latvijā starptautisku atzinību guvis lielāks skaits Latvijas zinātnieku. Aca-
demia Europae locekļu skaitā minami Mārcis Auziņš, Andrejs Cēbers, Elmārs Grēns, 
Aija Linē, Rūsiņš Mārtiņš Freivalds, Vitauts Tamužs. Vācijas Nacionālās zinātņu aka
dēmijas Leopoldina īstenais loceklis ir Jānis Stradiņš, Krievijas ZA korespondētājlocek
lis – Elmārs Grēns. Vaira VīķeFreiberga ir Kanādas Karaliskās biedrības īstenā locekle 
un savulaik bijusi tās Humanitāro un sociālo zinātņu akadēmijas prezidente. Vairāki 
LZA locekļi ir arī Igaunijas, Lietuvas, Gruzijas nacionālo ZA ārzemju locekļi, Zviedri
jas Karaliskās inženierzinātņu akadēmijas un Zviedrijas Karaliskās lauksaimniecības 
un meža zinātņu akadēmijas ārzemju locekļi.105 Plaša Latvijas zinātnieku pārstāvnie
cība ir austrieša Feliksa Ungera dibinātajā Academia Scientiarum et Artium Europae 
Zalcburgā, kura aktīvi sadarbojas ar Latviju, regulāri rīko te savas izbraukuma sēdes 
un piešķir Latvijas zinātniekiem un māksliniekiem īpašas Feliksa balvas (laureātu 
skaitā bijuši Vaira VīķeFreiberga, Maija Kūle, Ilmārs Blumbergs, Imants Lancmanis 
u.c.).106 Vairāki Latvijas pārstāvji kopš 1994. gada saņēmuši Baltijas Asamblejas balvas 
zinātnē (laureātu skaitā Andris Caune, Jānis Krastiņš, Janīna Kursīte, Ēvalds Mugu
rēvičs, Jānis Stradiņš, Renāte Blumberga, Maija Dambrova u.c.). 1999. gadā pēc Latvi
jas ierosinājuma atjaunota Baltijas intelektuālās sadarbības konferenču tradīcija, kuru 
aizsāka 1935. gadā (tādas pašreiz regulāri rīko Baltijas valstu un Somijas zinātņu aka
dēmijas).107

Liela vērība tikusi veltīta arī vietējo zinātnes tradīciju saglabāšanai un izkopšanai – 
ievērojamāko zinātnieku vārdā nosauktas LZA un universitāšu piešķiramās vārdbalvas 
un medaļas, daudziem no viņiem uzstādītas piemiņas zīmes, kopš 1958. gada regulāri 
notiek Baltijas zinātņu vēstures konferences pamīšus Rīgā, Viļņā, Tartu vai Tallinā 
(27. Baltijas zinātņu vēstures konference notika 2015. gada rudenī Rīgā un Jelgavā sais
tībā ar Academia – 200 gadu un tā bija savienota ar EZMA izbraukuma sēdi).108

Lai gan Eiropas Komisijas 2014. gada rakstu krājumā “Research and Innovation 
Performance in the EU”, kur apkopoti salīdzinoši dati par finansējumu inovācijām dažā
dās valstīs (tostarp trijās Baltijas valstīs), izteikta neticība solījumiem, ka situācija zināt
nes un inovāciju jomā Latvijā varētu būtiski uzlaboties līdz 2020. gadam, kā tas iecerēts 
programmā “Latvija 2020”,109 taču vairākos R&D sektoros vērojamās pozitīvās tenden
ces vieš cerības uz vietējās zinātnes augšupeju.

105 Latvijas Zinātņu akadēmijas gadagrāmata, 2016. Rīga: Zinātne, 2016, 194. lpp.
106 Stradiņš J. Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmija un tās saistība ar Latvijas vēsturi. Zinātņu vēsture un 

mu zej niecība = History of Sciences and Museology. Rīga, 2011, 225.–231. lpp. (Latvijas Universitātes raksti, 
763. sēj.).

107 J. Stradiņš. Beginnings of the Intellectual Entente of the Baltic States (1920–1935–1940). Scientific Proceedings 
of Riga Technical University. Ser. 8. History of Science and Higher Education, Vol. 18, 2011, 11.–18.  lpp. (ar 
Baltijas intelektuālās sadarbības konferenču un Baltijas asamblejas laureātu pilnu sarakstu līdz 2010. gadam). 

108 Kopš 1958. gada tiek regulāri rīkotas Baltijas zinātņu vēstures konferences (2015. gadā Rīgā/Jelgavā notikusi 
jau 27. šāda veida konference). Stradiņš J. Latvijas Zinātņu vēstures asociācijas pirmsākumi un organizētas 
zinātņu vēstures pētniecības 50 gadi Baltijā. Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of Sciences and Mu-
seology, 2008, 197.–215. lpp. (Latvijas Universitātes raksti, 738. sēj.); Stradiņš J. 27. Baltijas zinātņu vēstures 
kon ference. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Nr. 5/6, 2015, 108.–111. lpp.

109 Research and Innovation Performance in the EU: innovation Union progress at country level, 2014. Ed. by 
 Directorate – General for Research and Innovation. Luxembourg: Publications Office of the European 
Union, 2014 (Latvia – pp. 169–178).
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Latviešiem raksturīga spēcīga izglītošanās un pētniecības tieksme, tie joprojām ir 
spējīgi ģenerēt sasniegumus visdažādākās zinātnes jomās, strādādami gan dzimtenē, 
gan ārpus tās, arī starptautisku projektu ietvaros. 

Līdzdalība starptautiskajā zinātnē arvien tiek uzskatīta par vienu no modernās 
identitātes izpausmēm. ES federālisms nedrīkst iznīdēt atsevišķu valstu nacionālās sav
dabības – tas ir viens no zinātnes (un kultūras) pastāvēšanas pamatnoteikumiem mazā 
valstī. Finansiālu nodrošinājumu “nacionālajām zinātnēm” daudzinātie Eiropas Sa
vienības fondi neparedz, taču Latvijai arī turpmāk ES ietvaros jāattīstās kā valstij ar 
 izteiktu nacionālo identitāti līdz ar tradicionālo multikulturālismu (īpaši lielajās pilsē
tās), tādēļ mūsu sabiedrībā tiek mēģināts iesakņot atziņu, ka letonistikas un huma
nitāro/sociālo zinātņu kopums jāatbalsta pašu valstij ar saviem līdzekļiem, lai pētītu 
un pamatotu nacionālās un eiropeiskās identitātes faktorus Latvijā. Zinātnes uzdevums 
vispār ir kritiskas, brīvdomīgas gaisotnes uzturēšana sabiedrībā. Saprotams, īpašas 
rūpes jāveltī lielās zinātnes un inovatīvo tehnoloģiju attīstīšanai mazā valstī, kas būtu 
vietējo zinātnieku sabiedrības pamatuzdevums, risinot to savu iespēju ietvaros globali
zētajā pasaulē.

Kopsavilkums

Ja zinātnes attīstību Latvijas teritorijā traktē kā vienlaidus procesu kopš apgaismī
bas laikmeta, tad te kā galvenās pētniecības institūcijas iezīmējas Jelgavas Academia 
Petrina, daudzās Baltijas vācu profesionālās biedrības 19. gadsimtā, Rīgas Politehni

Ieguldījumi pētniecībā un attīstībā (% no IKP)  “Latvija 2020” stratēģiskie mērķi

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

0
2010

0,6 0,6
0,68

0,8

1,2

1,5

0,7
0,66

2011 2012 2013 2014 2017 2020
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ieguldījumi pētniecībā pēc 2014. g. no valsts nacionālā budžeta nav īstenoti.
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kums (Rīgas Politehniskais institūts), Latvijas Augstskola (Latvijas Universitāte), Latvi
jas Zinātņu akadēmija ar tās sazaroto institūtu tīklu un neatkarīgās Latvijas zinātnes 
sistēma ar institūciju tīklu, kurā dominē vadošās universitātes un vairāki spēcīgi, neat
karīgi institūti. Līdztekus zinātnes attīstībai pašā Latvijā atzīmējama arī latviešu pēt
nieku sekmīgā darbība ārpus dzimtenes jau kopš 19. gs. beigām. Šī mobilitāte un Latvi
jas zinātnes ārzemju komponents veidojušies daudzu politisku, sociālu un zinātnes 
internacionālajam raksturam atbilstošu momentu savīšanās rezultātā.

Visos attīstības posmos Rīgā veikti nozīmīgi, internacionālajiem standartiem at
bilstoši zinātniski atklājumi dažādās nozarēs (īpaši ķīmijā un materiālzinātnēs, medi
cīnā un farmācijā, informātikā u.c.), izaugušas pašmāju zinātnieku skolas, izveidojušās 
stabilas zinātnes tradīcijas. Zinātne Latvijā attīstījusies pasaules zinātnes kontekstā, un 
vietējie zinātnieki (arī vācbaltiešu izcelsmes) izsenis nodrošinājuši latviešu etnosa, tā 
kultūras un vietējās vēstures detalizētu, vispusīgu izpēti.

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 1991. gadā zinātne Latvijā attīstās vienotas 
Eiro pas Savienības zinātniskajā telpā, lielu vērību pievēršot arī lokālo problēmu izpētei, 
īpaši Latvijas identitātes un multikulturālisma aspektu izdibināšanai (humanitārajās 
zinātnēs). Galvenais šķērslis Latvijas zinātnes vērienīgākai attīstībai pašreiz ir hronisks 
finansējuma trūkums pētniecībai no nacionālā budžeta, vietumis nesakārtota pētniecī
bas un augstākās izglītības sistēma un daudzu jauno pētnieku došanās emigrācijā uz 
zinātnei pievilcīgākām valstīm. Neatkarības posmā Latvijas zinātnieki ir uzrādījuši 
vairākus veiksmes stāstus dažādās jomās, taču līdzekļu trūkums bieži kavējis vērienīgu 
ieceru īstenošanu. Par spīti niecīgajam pašu valsts un privāto uzņēmēju atbalstam, Lat
vijā aktīvi ir inovatīvi zinātnieki, izgudrotāji, diemžēl Latvija pagaidām atpaliek no at
tīstītākajām ES valstīm inovatīvo izgudrojumu komercializācijā. Tiek izstrādāta stratē
ģija stāvokļa uzlabošanai.

Pašreiz Latvijas zinātne lielā mērā finansiāli balstās uz dažādu Eiropas Savienības 
fondu izmantošanu, ar kuru palīdzību tiek atjaunināta infrastruktūra, iegādāta mo
derna aparatūra, celti jauni universitāšu un institūtu korpusi. Iezīmējas arī mūsdienu 
attiecību modelis – jauno zinātnieku izceļošana uz ES valstīm, ASV, Lielbritāniju, vien
laikus saglabājot saikni ar dzimteni, t.i., īstenojot kopējus projektus. Latvijas zinātnes 
stratēģijas mērķim vajadzētu būt – mazas valsts zinātnes veidošana lielajā pasaules un 
Eiropas zinātnē, saglabājot un attīstot augstākā līmenī nozīmīgākos pētniecības cen
trus pašu valstī. 

 Ir jāiezīmē noteikti virzieni, nozares, kurās reāli spējam būt konkurētspējīgi Eiro
pas Savienībā un pasaulē, jārod līdzekļi to atbalstam. Latvijā jāveido divu līmeņu zi
nātne – tāda, kas strādā tieši Latvijas vajadzībām (gan ar tehnoloģiski lietišķu, gan na
cionālās identitātes pētīšanas un izkopšanas ievirzi), un tāda, fundamentālā, kas spēj 
pārstāvēt Latviju ES un pasaulē, sadarbībā ar citu valstu pētniekiem. 

Jānis Stradiņš    ZINĀTNE LATVIJĀ
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Par autoru

Jānis Stradiņš (dz. 1933) – Dr. habil. chem. (1968), Dr. h. c. hist. (1992), ķīmiķis 
un zinātņu vēsturnieks, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis (1973), 
LZA prezidents (1998–2004), LZA Senāta priekšsēdētājs (kopš 2004). Absol
vējis LVU Ķīmijas fakultāti (1956), kopš 1957. gada strādā Latvijas Organiskās 
sintēzes institūtā, kur organizējis un līdz 2006. gadam vadījis fizikāli organiskās 
ķīmijas laboratoriju, tagad ir šī institūta vadošais pētnieks. Eiropas Zinātņu un 
mākslu akadēmijas īstenais loceklis (1991) un goda senators (2011), Vācijas Na
cionālās zinātņu akadēmijas Leopoldina īstenais loceklis (1994), vairāku ārvalstu 
ZA ārzemju loceklis. Plaši pētījumi organisko vielu molekulārajā elektroķīmijā, 
fizikāli organiskajā ķīmijā. Starptautiskā žurnāla “Chemistry of Heterocyclic Com-
pounds” galvenais redaktors (1975–1985). Sistemātiski pētījis Baltijas zinātņu un 
augstākās izglītības vēsturi, daudzu grāmatu un publikāciju autors šajā jomā. 
Baltijas valstu Zinātņu vēstures un filozofijas asociācijas prezidents (1990–2015). 
Valsts nozīmes pētījumu programmu “Letonika” un “Nacionālā identitāte” pado
mes priekšsēdētājs (2004–2014), publicējis rakstus par letonistikas problēmām, 
vairāku šī profila grāmatu zinātniskais redaktors. Kā vadošais pētnieks kopš 
1990. gada darbojas arī LU Latvijas vēstures institūtā.



Māra Urtāne, Juris Urtāns 

LATVIJAS KULTŪRAINAVA

Kultūrainavas saturs, pētniecības un identifikācijas iespējas ir daudzveidīgas. Rakstā, vērtējot 
Latvijas kultūrainavu laikposmā no 1995. gada līdz 2015. gadam, izmantotas ainavu arhitektūras 
(Māra Urtāne) un aerālās fotogrāfijas (Juris Urtāns) pieejas. Izvērtētas galvenās Latvijas kultūr
ainavas struktūras: Baltijas jūras piekraste, iekšzemes ūdeņi, meži, lauki un apdzīvojums. Uztveres, 
sajūtu un asociāciju raksturojums dots nozīmīgākajiem kultūrainavas elementiem: viensētām, cie
miem, muižu centru apbūvei, pilsētu vēsturiskajiem centriem, perifērijai un panorāmai. Raksturoti 
galvenie elementi, kas veido kultūrainavu: parki, dīķi, ūdenskrātuves, ceļi, kūrorti, dabas objekti, 
arheoloģiskā ainava un jaunā arhitektūra. Nobeigumā parādīts vienotais un atšķirīgais Latvijas 
kultūrvēsturiskajos novados, Kurzemei tā ir Baltijas jūras ietekme, paugurainais reljefs un ostas, 
Zemgalei – auglīgs līdzenums lauksaimniecības attīstībai, Vidzemei – daudzveidīgas, gleznainas 
dabas ainavas, bet Latgalei ir ezeri, smalka mozaīkveida telpiskā struktūra un kultūras daudzveidība. 
Kā vienojošais elements visur ir lauku viensētas, pilsētu vēsturiskie centri un jaunie apbūves rajoni 
ap tiem, muižu ansambļi un padomju perioda ciemati, gan tradicionālā un bioloģiskā, gan modernā 
lauksaimniecība un to visu aptverošā daudzveidīgo mežu un mitraiņu struktūra. 

Atslēgvārdi: kultūrainava, kultūrainavas struktūra un elementi, viensēta, muižu apbūve, parks, 
 arheoloģiskā ainava.

Ainava un kultūra

Kultūrainavas veidotājs nav izolēts no mūsdienu kultūras,1 tanī pašā laikā viņam 
jāspēj pavērt jaunus apvāršņus, jāspēj atjaunināt kultūru, izveidojot jaunu ainavas 
formu, kas sabiedrībā tiek akceptēta. Tie var kļūt par simboliem, kas piešķir nozīmi 
videi un ietekmē cilvēku prātus.2 

Kultūrainavas valoda interpretējama divos veidos. Pirmais norāda uz fenomeno
loģiskām un mitoloģiskām attiecībām starp cilvēku un vidi. Kultūrainavas elemen
tiem, tāpat kā valodā, katram ir sava asociācija, un tie nav nodalīti cits no cita, bet 

1 Schwartz M. Landscape and common culture since modernism. Modern Landscape Architecture: a Critical 
Review. Ed. by M. Treib. Cambridge: MIT Press, 1993, pp. 260–265.

2 Thompson I. Ecology, Community and Delight: Sources of Values in Landscape Architecture. London: Spon, 
1999, pp. 71–72.
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 kombinēti zīmīgā veidā.3 Otrais veids ir profesionālā valoda, kas parasti definē kultūr
ainavu kā struktūras elementu rakstu, bet skaidrojumos daudz kas tiek pielietots no 
citām zinātnes nozarēm.

Kultūrainavu iespējams raksturot, izmantojot sekojošas četras kategorijas: 
1) struktūra – parāda skatu līnijas, skatus, elementu secību, asimetriju, pauzes un 

fokusa punktus;
2) uztvere un sajūtas – parāda vizuāli noslēgtas telpas robežas, telpu saplūšanu, 

gleznainumu, dinamisku sabalansētību, vai redzams turpinājums, sajūtas attīs
tošs, saistošs sakārtojums;

3) asociācijas – harmonija, dabas burvība kultivētā un nekultivētā vidē, drāma, 
melanholija, literārais attēlojums; 

4) elementi, objekti – ēka, koku grupa, dzīvžogs, upe, strauts, ieleja, paugurs, no
gāze.4

Ar aerālās fiksācijas palīdzību viss vienotais apkārtnes kultūrainavas komplekss, 
kas citādi vizuāli nebūtu ieraugāms, tiek ietverts sintētiskā un integrētā skatījumā, kas 
ir pietiekami zīmīgi un varbūt pat simboliski šā kompleksuma jeb kultūrvēsturiskās 
ainavas rekonstrukcijas iespējamībai.5 Kultūrainavā ir iespēja izzināt, kā cilvēki līdz
darbojas un maina ainavas telpisko sakārtojumu, tai skaitā pilsētas ainavu, atdzīvina 
to, veidojot vietas auru un atmosfēru.6 

Starptautiskie dokumenti, kas pievērš uzmanību kultūrainavai kā vienotajam 
dabas un kultūras mantojumam, ir UNESCO Konvencija par Pasaules kultūras un 
dabas mantojuma aizsardzību,7 kā arī vairāki Eiropas Padomes dokumenti, kas uzska
tāmi par sava veida vadlīnijām gan attiecībā uz izpratni, gan rīcību. Kultūrainavas 
 jēdziens bieži tiek uztverts tikai kā vēsturiskā kultūrainava, saglabājama, aizsargājama 
viena vēstures perioda vai daudzslāņaina cilvēka darbība, vai tās pēdas kādā teritorijā. 
Savukārt Latvijas kultūras mantojuma praksē tiek lietots jēdziens “kultūrvēsturiskā 
 ainava” kā viens no pieminekļu veidiem.8 Praksē izdalāmi trīs kultūrainavu veidi: 

1) kā simboli, kas raksturo atsevišķas vietas vai procesus; 
2) kā kvalitatīva un estētiski augstvērtīga teritorija, bieži – pretstatā dabiskai 

videi;
3) kultūrainava visplašākajā mērogā kā cilvēka dzīves un darbības vide. 
Noteiktas vietas kultūrainavu katrs vērotājs uztvers citādi, jo šī vide ir arī pats cil

vēks, viņa gājums, brauciens, nodarbošanās – arājs, pļāvējs. Viņa zirgs, suns, auto, 

3 Spirn A. Is a leaf like a noun, flowering like a verb? The Language of Landscape. New Haven Conn: Yale 
University Press, 1998, p. 85.

4 Baljon I. Designing Parks. Amsterdam: Architectura & Nature Press, 1992, pp. 158–159; Urtane M. Lands-
cape of Archaeological Sites in Latvia. Alnarp: Swedish University of Agricultural Sciences, 2001.

5 Urtāns J. Augšzemes ezeri: arheoloģija un folklora. Rīga: Nordik, 2008.
6 Bunkše V. E. Sirēnu balsis: ģeogrāfija kā cilvēcīga erudīcija. Rīga: Norden, 1998.
7 UNESCO Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention. Paris: UNESCO 

World Heritage Centre, 2012, p. 14; Eiropas Padomes Vispārējā konvencija par kultūras mantojuma vērtību 
sabiedrībai. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=130436 (skatīts 20.10.2016.).

8 Par kultūras pieminekļu aizsardzību: Likums. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551 (skatīts 
26.10.2016.).
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traktors, lopi, viņa ģimene.9 Dzīves pieredze, zināšanu krājums un intuīcija ļauj uztvert 
kultūrainavu daudzveidībā. Ar jebkuru savu darbību cilvēks atstāj pēdas apkārtējā 
vidē, kuru mēs redzot, dzirdot, sajūtot ar smaržu un tausti, uztveram kā kultūrainavu. 
Eiropas ainavu konvencijas, ko ratificējusi arī Latvija, piedāvātā ainavas definīcija no
saka, ka “ainava nozīmē teritoriju tādā nozīmē, kā to uztver cilvēki, un kas veidojusies 
dabas vai cilvēku un dabas mijiedarbības rezultātā”.10 Šī definīcija uzskatāma par pa
matu turpmākā pētniecībā un praktiskajā darbībā, pievēršot uzmanību tieši cilvēka 
faktoram, ne tikai dabas videi. Cilvēks kultūrainavā vienmēr ir kā tās sastāvdaļa ar savu 
klātbūtni un darbību vai arī attieksmi. Tā ietver dabas pārveides rezultātu cilvēka estē
tisko, funkcionālo un citu vajadzību labā.11 Spriežot pēc dažādu izteikumu un vērtē
jumu kontekstiem, ar jēdzienu “kultūrainava” saprot konkrētas ainavas vai visa ainavu 
klājuma veidošanās un attīstības gaitu. Protams, ar nosacījumu, ka vārds “kultūra” tiek 
saprasts plaši, saistībā ar cilvēka darbības kopumu, ar tās dažādajām izpausmēm  ainavu 
telpiskajā struktūrā, runājot arī par vēsturi.12 

Latvijas kultūrainava raksturojama ar atšķirīgiem fizioģeogrāfiskajiem reģioniem, 
dažādām kultūras, politiskajām un ekonomiskajām ietekmēm, daudzveidīgām tehni
kas un tehnoloģiju progresa iezīmēm. Latvijas teritoriju veido četri vēsturiskie novadi: 
Vidzeme – Latvijas ziemeļaustrumu daļā, Latgale – dienvidaustrumos, Kurzeme – rie
tumdaļā un Zemgale – centrālajā dienviddaļā. 

Kā īpašs reģions mūsdienās tiek izdalīta galvaspilsēta Rīga un tās aglomerācija. 
Dažas nozīmīgākās kultūrvēstures dokumentu kopas, kas raksturo Latvijas kultūr
ainavu un tās attīstību, aplūkotas krājumos “Kultūrvēstures avoti un Latvijas pie
kraste”13 un “Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava”.14 Par apzināti veidotu Latvijas 
kultūr ainavu kopš 13. gs. iespējams spriest, lasot senās hronikas. Par 13.–17. gs. ainavu 
liecības atrodamas kartēs, savukārt zviedru laika (17. gs.) akti un 18.–19. gs. rakstītie 
avoti kopā ar tā laika mākslinieku zīmējumiem un gravīrām, bet vēlāk, izmantojot 
19. gs. Latvijas draudžu aprakstus un fotogrāfijas, sniedz iespēju identificēt kultūraina
vas senākos slāņus. Avotu bāze ir plaša, vispusīga, un līdzšinējos pētījumos tā ne tuvu 
nav izmantota visā pilnībā.15 No 1995. gada līdz 2015. gadam Latvijā kultūrainavas 
struktūras un tās vērtību noteikšana notika atsevišķām teritorijām, izstrādājot kon
krētu teritoriju plānojumus vai dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības plānus. Šie 
pilotprojekti ir radījuši metodisku bāzi vērtēšanai arī citās – līdzīgās teritorijās.16 

9 Niedre U. Latvijas 20. gadsimta 20. gadu agrārā reforma Vidzemes kultūrainavā. Kultūrvēstures avoti un 
Latvijas ainava. Rīga: Apgāds “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis”, 2011, 47.–72. lpp. (Letonikas bibliotēka). 

10 Par Eiropas ainavu konvenciju: Likums. Latvijas Vēstnesis, Nr. 63, 2007, 2.–4. lpp. 
11 Zeltiņa L. Ūdensdzirnavu un mazo HES ainavas Latvijā: promocijas darba kopsavilkums. Jelgava: LLU, LIF, 

2015.
12 Melluma A. Latvijas ainavas: pārdomas par vārdiem, pieejām un praksi. Kultūrvēstures avoti un Latvijas 

ainava, 17. lpp. 
13 Kultūrvēstures avoti un Latvijas piekraste. Rīga: Apgāds “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis”, 2008.
14 Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava. Rīga: Apgāds “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis”, 2011 (Letonikas 

bibliotēka).
15 Cimermanis S. Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava. Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava, 7.–9. lpp.
16 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts. Pieejams: http://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/biosferas_rezervati1/

ziemelvidzemes_biosferas_rezervats/ (skatīts 30.09.2016.); Estonian, Latvian & Lithuanian environment: 
European Environment Agency. Pieejams: www.eea.europa.eu/dataandmaps (skatīts 30.09.2016.).
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Ar jēdzienu “kultūrainava” nereti tiek pausta sabiedrības attieksme pret konkrētu 
gleznainu ainavu, bagātu ar īpašu vēsturisku un kultūras mantojumu. Šādi par kultūr
ainavu nosauktas vietas Latvijā ir nozīmīgas cilvēkiem kā savas piederības tautai un 
vietai apliecinājums un jauna spēka avots.17 Mūsdienu globalizācijas laikā, kad pastāv 
iespēja apmeklēt izslavēti gleznainas un unikālas vietas visā pasaulē, arvien vairāk uz
manības tiek pievērsts cilvēka ikdienas ainavai. Katra cilvēka individuālās ainavas 
vērtības un to saglabāšana ir viens no uzdevumiem arī Eiropas ainavu konvencijā.18 
Par to liecina arī 2015. gada fotoizstāde un grāmata “Latvijas ainava”,19 kurā Latvijas 
fotogrāfi un zinātnieki kopīgi pētīja ainavu kā skatuvi īpatnam vai ikdienišķam noti
kumam, indi vīda tapšanai par to, kas viņš kļūst kādas konkrētas ainavas ieskauts. Tā 
ir novēršanās no konvencionālā skaistuma un pievēršanās ikdienišķajam, perso
nīgajam.

Baltijas jūras Latvijas krasta kultūrainava

Baltijas jūras krasta kultūrainava Latvijā baudāma gandrīz 500 km garumā ar 
platu, dzelteni smilšainu liedagu. Tālāk no krasta vietām tā ir ar lēzenām smilšu kāpām, 
uz kurām veidojas īslaicīga augu sega, vai priežu mežu apaugušām augstām kāpu rin
dām paralēli krastam, starp kurām atrodas mitras ieplakas. Stāvkrasti ar iežu atsegu
miem un nepārtrauktiem erozijas procesiem sastopami Kurzemē Baltijas jūras krastā 
un Vidzemē Rīgas jūras līča austrumu krastā,20 veidojot vietas ar dinamiskām un emo
cionāli dramatiskām ainavām. Vietām pie jūras malas pietuvojas lauki vai mitras pļa
vas, lielākā šo teritoriju daļa ir aizsargājami dabas objekti, kuros pēdējo 10 gadu laikā 
ir ierīkotas izglītojošas dabas takas un izziņas centri. Citviet jūra ir aizskalojusi zemi 
un smilšainās pludmales, to vietā atstājot apaļīgu granīta laukakmeņu laukus, kas ar 
savu neparastumu piesaista apmeklētājus.

Jūras krasta lietojums gadsimtu laikā ir daudzējādi mainījies, tāpat kā krasta kul
tūrainava cilvēku uztverē, asociācijās un sajūtās veidojusies no dramatiskas pagātnē 
līdz harmoniskai mūsdienās. Kultūrainava jūras krastā cieši saistīta ar zveju un zvej
nieku dzīvi aizvējā aiz kāpām (sk. 1. att.), transportu, ostām, cīņu ar kāpu smiltīm. 
Piemēram, lai smiltis neappūstu iekoptās mājas un laukus Kurzemē, Jūrmalciemā ap 
tiem veidoti īpaši zemes vaļņi vēju aizsegam.21 

Padomju periodā Baltijas jūras Kurzemes piekrastē tika izvietoti Padomju 
Savie nības militārie objekti. Piekraste bija slēgtā zona, bet tagad šie objekti lielāko
ties ir  pamestas teritorijas, ko pakāpeniski pārņem mežs (sk. 2. att.). Pēdējo 20 gadu 

17 Melluma A. Latvijas ainavas: pārdomas par vārdiem, pieejām un praksi. Kultūrvēstures avoti un Latvijas 
ainava, 10.–26. lpp.

18 Par Eiropas ainavu konvenciju. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=156001 (skatīts 30.09.2016.).
19 Latvijas ainava=Latvian landscape. Rīga: Mūsdienu kultūras centrs “KultKom”, 2015.
20 Eberhards G., Lapinskis J. Baltijas jūras Latvijas krasta procesi: atlants = Processes on the Latvian coast of the 

Baltic Sea: atlas. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008.
21 Stūre I. Jūrmalciema aizjomu ainavas stāsts: To štrandkrug zvejibas zemnieku landšafts. Rīga: LU Akadēmis

kais apgāds, 2009.
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laikā prioritāte jūras piekrastē ir dabas 
sa glabāšana, rekreācijas slodzes mazi
nāšana un atbilstība dabas aizsardzī
bas prasībām. Militārais mantojums 
kalpo galvenokārt kā tūrisma interešu 
objekts.22 

Visā krasta garumā saistoši ainavas 
elementi ir upju grīvas ar lielākām vai 
mazākām ostām un apdzīvotām vietām. 
Savukārt mazāku upīšu ieteku vietās 
jūras krasts maina savu raksturu, veido
jas gravas, uzskalojumi un noskalojumi, 
savdabīga augu valsts un novērojama 
ne pārtraukta mainība. Jūras krasta 
kultūr ainavas unikalitāte Latvijā ir da
bas vide bez apbūves gandrīz visā tās 
500 km garumā, bet cilvēka veidoti ele
menti – bākas, ostu būves ar moliem un 
atsevišķās ēkas krastā – ir tikai kā ak
centi.23 Piekrastes josla un kāpas tiek 
aizsargātas no turpmākas apbūves.24 

Kopš 20. gs. sākuma jūras krasta 
smilšainajā liedagā dominē atpūta – pa
staigas gar jūru, sauļošanās, peldēša
nās.25 Zvejnieku ciemus laika gaitā pār
ņēmuši atpūtnieki, kā rezultātā pie 
Rīgas jau 19. gs. beigās, saplūstot vairā
kiem zvejnieku ciematiem, izveidojās 
divas kūrortpilsētas – Jūrmala26 un 
Saulkrasti (sk. 3. att.). Mūsdienās piejū
ras ciematus turpina papildināt jaunu 
vasarnīcu apbūve, kas pēc lielā apbūves 
blīvuma, ēku apjoma un arhitektoniskā 
risinājuma daudzviet disharmonē ar 

22 Balodis J., Svane B., Jakunovs M. Military objects impact on the territorial planning aspects: example of Lat-
vian coastal zone. Regional Studies Association Winter conference. United Kingdom, 2012. 

23 Nitavska N., Kanaviņa R. The Visual Elements Forming the Identity of the Baltic Sea and Gulf of Riga 
 Coastal Landscape. Landscape Architecture and Art, Vol. 1, No. 1, 2012, pp. 48–68.

24 Aizsargjoslu likums. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348 (skatīts 30.09.2016.).
25 Bērziņš E., Brinķis J., Strautmanis I. Latvijas piekrastes kultūrvēsturiskā mantojuma telpiskā reģenerācija 

Dundagas novadā. Scientific Journal of Riga Technical University. Architecture and Urban Planning, Vol. 5, 
2011, 154.–157. lpp.; Bērziņš E., Brinķis J., Strautmanis I. Spatial Regeneration of Cultural Heritage of 
Latvia’s Coastal Territories in Dundaga Area. Scientific Journal of Riga Technical University. Architecture and 
Urban Planning, Vol. 5, 2011, pp. 99–104.

26 Jūrmala: daba un kultūras mantojums. Rīga: Neputns, 2004. 

1. att. Kurzeme. Baltijas jūras krasts pie Sīkraga ciema, kurā 
zvej nieku sētas izvietotas izklaidus aizkāpu līdzenumā. Tālāk gar 
krastu paralēli jūrai veidojas meža klātu kāpu rindas, starp kurām 
atrodas mitras ieplakas. 2005. gada aprīlis. Jura Urtāna foto 

2. att. Kurzeme. Bijušais padomju militārais objekts Baltijas 
jūras krastā starp Pāvilostu un Užavu. Teritorija pakāpeniski 
aizaug ar mežu. 1999. gada novembris. Jura Urtāna foto 
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 kultūrvēsturisko telpisko struktūru ciemos, ēku apjomiem 
un materiāliem.27 Pastāv vēl arī citas problēmas, piemē
ram, apstādījumos pie ēkām top modernas kompozīcijas 
ar eksotiskiem augiem. Tādēļ pastāv draudi agresīvu sveš
zemju augu sugu izplatībai ārpus dārziem aizsargājamo 
kāpu zonā. Zemju privātīpašumu dēļ ne visur ir piekļuve 
liedagam un jūrai. Veiksmīgi problēma tiek risināta Slīte
res dabas parkā un citās aizsargājamās teritorijās, kur ar 
koka laipām pāri smilšu kāpām tiek iekārtotas jaunas pie
ejas vietas liedagam un jūrai. Liepājā, Ventspilī, Saulkras
tos, Jūrmalā un Rīgā pilsētu pludmales kļūst arvien lab
iekārtotākas un līdz ar to arī apmeklētākas.

Liedagā no jauna parādās mazas zvejas laivas, jo pa
domju periodā krasta zveja bija aizliegta. Kā tradīciju tur
pinājums tiek atjaunoti zudušie kultūrainavas elementi – 
zivju kūpināšana īpašos namiņos, tīklu žāvēšana, tiek 
būvētas jaunas koka laivas pēc veco laivu paraugiem.28 Kā 
jaunums jūras krasta kultūrainavā ir makšķernieku klātesa
mība, īpaši rudenī, kad tiek ķertas butes. Attīstījušies arī 
dažādi piekrastes burāšanas veidi, kas jūras ainavu veido 
interesantāku arī skatītājam. Atpūtai pie jūras ir izteikti se
zonāls raksturs, kas atkarīgs no laika apstākļiem. Tomēr 
daudziem iedzīvotājiem tā ir tradīcija – doties uz jūras 
malu tieši vētru laikā, redzēt, izbaudīt vēju un viļņu spēku 
vai arī ziemā staigāt pa aizsalušo jūru, bet pavasaros priecā
ties par ledus kalniem, kas sastumti liedagā. Vienmēr palie

košā kultūrainavas vērtība jūras krastā ir saulrieta vērošana un dzintara meklēšana. 
Jūra ir internacionāla, un kuģniecība Baltijas jūrā ir sena. Kultūrainavu jūrā veido 

nogrimuši kuģi, izsviestas (ziedotas) lietas, ar krastu saistītas izbūves jūras dzelmē, 
zvejas lietas. Latvijas piekrastē ir bīstami sēkļi, zemesragi, kur veidojas kuģu kapsētas.29 
Jūras piekrastes kultūrainava attīstījusies no grūtas, bīstamas zvejnieku un jūrā brau
cēju nodarbes līdz aktīvai un skaistai atpūtai. Aplūkotajā periodā no 1995. gada līdz 
2015. gadam piekrastes kultūrainava teritoriju plānojumos tiek minēta galvenokārt kā 
resurss tūrisma nozares un mazo ostu attīstībai. Tūrisma nozares ietvaros izstrādātas 
arī vadlīnijas apbūvei jūras piekrastē.30

27 Bērziņš E., Brinķis J., Strautmanis I. Latvijas piekrastes kultūrvēsturiskā mantojuma telpiskā reģenerācija 
Dundagas novadā. Scientific Journal of Riga Technical University. Architecture and Urban Planning, 154.–
157. lpp.

28 Programma “Lībieši Latvijā 2008.–2012. gads”.
29 Urtāns J. Par Latvijas jūras dibena kultūrainavu. Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava, 200.–209. lpp.
30 Bērziņš E., Brinķis J., Strautmanis I. Latvijas piekrastes kultūrvēsturiskā mantojuma telpiskā reģenerācija 

Dundagas novadā. Scientific Journal of Riga Technical University. Architecture and Urban Planning, 154.–
159. lpp.; Bērziņš E., Brinķis J., Strautmanis I. Spatial Regeneration of Cultural Heritage of Latvia’s Coastal 
Territories in Dundaga Area. Scientific Journal of Riga Technical University. Architecture and Urban Planning, 
pp. 99–104.

3. att. Vidzeme. Rīgas jūras līča piekraste 
pie Saulkrastiem. Kūrortpilsēta izveido
jusies, zvejnieku ciemos ceļot vasaras 
mājas un no meža brīvajās teritorijās 
 ierīkojot dārzkopības sabiedrības. 
Saglabātas kūrortam nozīmīgās mežu 
 teritorijas starp bijušajiem ciemiem. 
Tālumā redzams Skultes ostas mols. 
2015. gada marts. Jura Urtāna foto
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Upes, ezeri, purvi un mitrāji

Upju ieleju kultūrainavu pētījumos būtiska nozīme ir vizuālajai uztverei. Latvijas 
upju krasti ir gleznaini savā dabiskumā, ar retām koptām mājvietām pie krasta. Gal
venie upju ūdens ceļi agrāk kalpoja kuģu un laivu satiksmei, kravu pārvadājumiem, 
koku pludināšanai, zvejai, tagad galvenokārt elektroenerģijas ieguvei, tūrismam un 
atpūtai. 

Latvijas lielākās upes – Daugavas kultūrainavu veido trīs tai paralēlas telpiskās 
struktūras: upe un ceļi katrā krastā.31 Daugavas upes ielejas trīs posmos ir uzpludinā
tas ūdenskrātuves hidroelektrostacijām, tādējādi iznīcinot ievērojamus dabas un kul
tūras pieminekļus, ceturtā dambja būvniecība tika apturēta 1987. gadā, saglabājot 
gleznainās Augšdaugavas loku teritorijas virs Daugavpils.32 Iepriekš minētajā senlejas 
posmā, salīdzinājumā ar citiem posmiem, no daudziem skatu punktiem cilvēkiem ir 
iespēja vērot upes ainavas monumentalitāti, to nosaka ielejas reljefa forma, relatīvo 
augstumu maiņas, kas nelielos attālumos var būt no dažiem metriem virs upes līmeņa 
līdz 40 metriem,33 upes gultnes loki un meža klātbūtne (sk. 4. att.). 

Vidzemē viena no skaistākajām dabas vērtībām ir Gaujas upe ar tai raksturī
gajiem līkumiem, palienēm, smilšu sērēm, nogāzēm un smilšakmens iežu atsegu
miem, kas kopā veido neatkārtojamu ainavu. Vecākie iedzīvotāji atceras, ka ne vien
mēr Gaujas līču malas ir bijušas apaugušas ar mežiem. Senākas kartes, fotogrāfijas un 
gleznas liecina par daudz klajākiem upes līkumiem, kuros pļavās ievākts siens un ga
nīti lopi, redzami izklaidus augoši koki, tas viss atgādina parkveida ainavu. Šī kultūr
ainavas tipa unikalitāte ir novērtēta Eiropā, piešķirot aizsargājama biotopa vērtību. 
Kopš 2011. gada arī Latvijā tiek atjaunotas dabiskās pļavas Gaujas nacionālajā parkā, 
kas ir mūsu kultūrainavas sastāvdaļa ilgtspējības un bioloģiskās daudzveidības as
pektā.34

Lielāks ainavas estētiskais baudījums piemīt vidējā lieluma upēm. Līdzīgi kā Dau
gavā, arī Abavas upes ielejas kultūrvēsturiskajā ainavā Kurzemē dominē krasta tera
sējumi, un to senas apsaimniekošanas liecības ir arheoloģisko pieminekļu koncentrā
cijas vietas.35 Mazo upju ainavas savukārt laikā no 1945. gada līdz 2015. gadam 
pakāpeniski ieguva vienveidīgu raksturu, aizaugot vērtīgajām palieņu pļavām, kuras 
vairs nenoganīja un nepļāva, tikai reta vasaras atpūtnieku māja uzturēja zaļu mauriņu 
upes krastā un laipu ūdens pasmelšanai. Laikam ritot, koki pārauga un krītot aizšķēr
soja upīti, bet bebru ierīkotie dambji izmainīja tās raksturu (sk. 5. att.). Citas mazās 

31 Urtāne M. Daugavas ielejas ainava Austrumlatvijas zemienē (upe un ceļi). Daugavas raksti. No Daugavpils 
līdz Pļaviņām. Rīga: Latvijas Kultūras fonds, 2000, 163.–170. lpp.

32 Западная Двина – Даугава: река и время. Минск: Белорусская наука, 2006.
33 Vilciņš J. Daugavas ainava. Priekšlikumi upju ainavu estētiskai vērtēšanai. Daugavas raksti. No Aizkraukles 

līdz Rīgai. Rīga: Zinātne, 1991, 101.–113.lpp.
34 Meža biotopu atjaunošana Gaujas Nacionālajā parkā. Pieejams: http://natprogramme.daba.gov.lv/upload/

File/Janis%20Andrusaitis_FORREST.pdf (skatīts 30.09.2016.).
35 Urtane M. The Abava valley: archaeological heritage and landscape planning in Latvia. Europe’s Cultural 

Land scape: Archaeologists and Management of Change. Ed. by G. Fairclough, S. Rippon. Brussels: EAC, 2002, 
pp. 157–161.
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upes  meliorācijas rezultātā tika iztaisno
tas un ir ieguvušas taisna grāvja izskatu. 
Jau kādu laiku Ķemeru nacionālajā parkā 
ir atjaunoti Slampes upes meandri kād
reiz meliorācijas iztaisnotās upītes vietā.36 

Līdz 20. gs. 90. gadiem cilvēks it kā 
bija novērsies no upes estētiskajām un 
ekoloģiskajām vērtībām, jo ražošanas 
objekti, fermas upju un ezeru krastos 
bija ievērojami piesārņojuši ūdeņus. Ra
žotņu likvidēšana, tehnoloģiju maiņa, 
ūdens attīrīšanas iekārtu modernizācija, 
kā arī lauksaimniecības piesārņojuma 
ierobežošanas pasākumi un upes paš
attīrīšanās process pakāpeniski ir uzla
bojuši ūdens kvalitāti Latvijas upēs un 
ezeros. Upju kultūrainavu atjaunināšana 
notiek visā Latvijā, turpinot virkni tādu 
pasākumu kā lašveidīgo zivju nārstu 
vietu atjaunošana upēs, zivju resursu 
papildināšana, ūdenstūrisma upju attīrī
šana no koku sagāzumiem, dabas taku, 
skatu vietu un atpūtas laukumu ierīko
šana upju krastos.37

Latvijas austrumdaļā – Latgalē atro
das visvairāk Latvijas ezeru, ne jau velti 
tā tiek saukta par “Zilo ezeru zemi”, jo 
nav iedomājams skats no pauguru vir
sotnēm bez zila ezera spoguļa lejā un 
mājas ezera krastā (sk. 6. att.).38 Ezeru 
kultūrainava ir daudzveidīga, to ietekmē 
ezera attīstības posms, izmēri, apdzīvo
jums un cilvēka darbības tā krastos. 
Savdabīgs ir katra ezera raksturs, piemē
ram, Ķemeru nacionālajā parkā Kaņiera 
ezeru klāj niedrāju labirints, bet gleznai

nie dziļā un upei līdzīgā Valguma ezera augstie krasti apauguši ar mežu. Dabas aizsar
dzības teritorijās arvien biežāk ezeru un upju krastu seno kultūrainavu izskatu atjauno 
un uztur, ierīkojot savvaļas govju un zirgu ganības.

36 Ainavas. Pieejams: www.kemerunacionalaisparks.lv (skatīts 30.09.2016.).
37 Pašreizējā prakse sabiedrības iesaistīšanā upju baseinu apsaimniekošanā. Rīga: Pasaules Dabas fonds, 2003.
38 Rāznas nacionālā parka ainavu ekoloģiskais plāns. Rīga: SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environ

ment, 2009. Pieejams: http://www.daba.gov.lv/upload/File/DAPi_apstiprin/NP_Raznas_AEP.pdf (skatīts 
30.09.2016.).

4. att. Augšzeme. Daugavas loki pie Krāslavas. Daugavas 
upes kultūrainavu veido trīs paralēlas ainavas telpas: upe 
un ceļi katrā krastā. Augšdaugavas posma monumentalitāti 
salīdzinājumā ar citiem upes posmiem nosaka ielejas reljefa 
forma un meža klātbūtne. 1999. gada maijs. Jura Urtāna foto

5. att. Vidzeme. Svētupes meandri ar pļavām un viensētām 
upes krastā. 2014. gada aprīlis. Jura Urtāna foto
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Unikālas ir augsto purvu ainavas ar 
purva priedītēm un izlīkumotu ezeriņu 
labirintu, kas apskatāmas no Lielā Ķe
meru tīreļa (sk. 7. att.) laipām. Ķemeru 
nacionālā parka, kura galvenā vērtība ir 
purvi, ainavu politika ir formulēta kā to 
daudzveidības saglabāšana, aizsargājot 
vērtīgās dabas un kultūrainavas, vien
laikus atjaunojot degradētās ainavas.39 
Kā interesantu piemēru ainavu daudz
veidības demonstrēšanā apmeklētājiem 
var minēt kopšanas cirtēs atklātos ska
tus uz ezeriem un purviem. Daudzviet 
Latvijā var iepazīt mitrāju renovāciju, 
viens no lielākajiem projektiem – Lu
bāna ezera mitrāju atjaunošana.

Mežu kultūrainavas 

Dabiskā procesā bez cilvēka darbī
bas visu Latvijas teritoriju klātu meži. 
Pašreiz tie aizņem ap 60% no valsts teri
torijas. Dominē skuju koki – priežu 
meži mazauglīgajās smilšu augsnēs un 
egles, kuras aug mitrākās un auglīgākās 
augsnēs. Lapu koki vairumā sastopami 
Latvijas dienviddaļā un upju krastos, kā 
ātraudzīgas sugas izplatīti bērzi, alkšņi 
un kārkli. Latvijas kultūrainava nav 
iedo mājama bez meža, ja ne tuvumā, 
tad tālumā mežs būs redzams noteikti 
(sk. 8. att.). Jau viduslaiku rakstu avotos tiek minēta mežu un purvu pārpilnība un to 
draudīgums.40 Tāpat arī mūsdienu ceļotāji piezīmēs par Kurzemi raksta, ka te ir “meža 
klātbūtne, kas visai spēcīgi jūtama”.41

Par meža kā kultūrainavas veidošanas sākumu uzskatāms 18. gs., kad auga piepra
sījums pēc koksnes, kas savukārt radīja pamatu atsevišķu mežu izmantošanas notei
kumu tapšanai. Bet jau pirms tam – 1664. gada 29. augustā tika izdots zviedru valdības 
likums par augļu nesējiem kokiem un krūmiem, kura nolūks bija saglabāt svarīgo 

39 Integrētais piekrastes zonas apsaimniekošanas plāns: Engures/Ķemeru teritorijai, Latvija = Integrated coastal 
zone management plan: Engure/Kemeri demonstration area, Latvia. Rīga: Latvijas Dabas fonds, 2000.

40 Boruks A. Zemnieks, zeme un zemkopība Latvijā. Rīga: Izdevniecība “Grāmatvedis”, 1995.
41 Kofmans Ž. P. Tālā atgriešanās. Rīgas Laiks, Nr. 6, 2010, 56.–63. lpp.

6. att. Latgale. Sekļu ezers ar viensētu tā krastā. 2005. gada 
maijs. Jura Urtāna foto

7. att. Zemgale. Ķemeru purva centrālā daļa ar daudziem 
maziem ezeriņiem. 2002. gada novembris. Jura Urtāna foto
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 lietaskoku sugas – ozolus, brīvā dabā augošus 
skābaržus, ābeles, pīlādžus un ievas.42 Šis doku
ments, iespējams, laika gaitā rosinājis tradīciju 
saglabāt lietaskokus un ābeles. Kopš 19. gs. 
meža apsaimniekošana tika veikta, balstoties 
uz meža plānojumiem, kas paredzēja ilglaicīgu 
kokmateriālu ieguvi.43 Mežu teritorijās, līdzīgi 
kā citviet muižu saimniecībā, ieviesa Rietum
eiropas jauninājumus, stādīja svešzemju kokus, 
piemēram, lapegles un Veimuta priedes. 

Meži šodienas kultūrainavā uztverami trīs 
tipos: pirmajā gadījumā tie veido lielus masīvus 
valsts rietumu daļā un ziemeļaustrumos. No
braucot ap 80 km, skatā no ceļa mainīsies tikai 
meža vecuma struktūra. Otrs tips ir mozaīk
veida pauguraina ainava, kurā vienādās propor
cijās ir mežu nogabali un lauksaimniecības 

zemes ar apdzīvotām vietām. Trešais tips ir augstvērtīgo lauksaimniecības zemju terito
rijas un purvāji, kur mežs ir saskatāms tikai kā tāla horizonta līnija un nelieli mežu pu
duri tuvplānā, kas stādīti pie viensētām kā vērtīgu koku – ozolu un ošu vai ātraudzīgo 
bērzu audzes (birzis), vai arī pārmitrās vietās un upju stāvajos krastos ieaudzis mežs. 

Līdz 20. gs. sākumam koku ciršana notika izlases veidā, kā rezultātā lielas platības 
aizņēma dažāda vecuma koku mežaudzes, kas mijās ar nelielām retainēm. Vēlākā pe
riodā dominēja noteikta platuma kailcirtes, kurās pēc tam tika stādīti jaunie koki. 
20. gs. 90. gados mežaudzes attēloja asu, stūrainu kontūru formā. Pēc 1990. gada pie
auga kailciršu platība un cirsmu platums, bet, mainoties tiesību aktu prasībām, arī 
pirms tam ciršanai ierobežotās vietās parādījās izcirtumi.44 Pēdējās desmitgadēs izmai
ņas mežsaimniecības paņēmienos valsts un privātajos mežos bieži satrauc vietējos 
iedzī votājus un cilvēkus, kuri mežu izmanto atpūtai. Izcirtumi veca un varena meža 
ainavā ir kontrastējoši, ar negatīvu emocionālo ietekmi. Tomēr kvalitatīvo stādu labi 
koptās jaunaudzes raisa ainavas vērotājos pozitīvas emocijas. Latvijas mežus skar arī 
ievērojami vēju un sniega, kā arī ugunsgrēku postījumi, un to seku likvidēšanu min kā 
īpatnēju periodu Latvijas mežizstrādē.45 

Meži ir augstvērtīgs resurss cilvēka garīgās un fiziskās veselības uzturēšanai, tāpat 
izziņas procesā, medībām. Ogu, sēņu lasīšanai vasarā un slēpošanai ziemā pievienoju
šās daudzas labiekārtotas dabas takas aktīvām pastaigām un atpūtai. Arvien aktīvāk 
mežu takas visā Latvijā izmanto skrējēji un riteņbraucēji, bet ziemā – slēpotāji. Relatīvi 

42 Zunde M. Mežainuma un koku sugu sastāva pārmaiņu dinamika un to galvenie ietekmējošie faktori Latvijas 
teritorijā. Latvijas mežu vēsture līdz 1940. gadam. Rīga: [Pasaules Dabas fonds], 163. lpp.; Melluma A., Lei
nerte M. Ainava un cilvēks. Rīga: Avots, 1992.

43 Lūkins M. Par meža kultūrainavu. Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava, 165.–174. lpp.
44 Turpat.
45 Meža izmantošana Latvijā: vēsture, stāvoklis, perspektīvas. Sast. Z. Saliņš. Jelgava: LLU Meža izmantošanas 

katedra, 1999, 60. lpp.

8. att. Vidzeme. Meža struktūra Brīdagsilā. Dominē 
skuju koki: priedes, egles. Kā pioniersuga izplatīti bērzi, 
alkšņi un kārkli. 2015. gada marts. Jura Urtāna foto
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jauna mežsaimnieciskās darbības iz
pausme ir aizsardzības statusa noteik
šana atsevišķiem meža nogabaliem, šim 
procesam īpaši aktualizējoties saistībā 
ar Latvijas apņemšanos ievērot starp
tautisko tiesību aktu prasības.46 Tā re
zultātā meža ainavā parādās kontūras ar 
atšķirīgu iecerēto attīstības scenāriju: ar 
netraucētiem ekosistēmas procesiem 
vai skaidri noteiktu iejaukšanās veidu 
un pakāpi pretstatā līdz šim praktizētai 
ainavas struktūras pārveidošanai.47 

Latvijas kultūrainavas zīmīgi ele
menti ir atsevišķi mežu puduri (birzis), 
kas bieži stādīti nogabalos ar taisnstūra 
formu, un lieli, veci brīvi stāvoši koki 
(soliteri), kas no paaudzes paaudzē tiek 
saglabāti vai iestādīti no jauna gan 
mežu, gan lauku ainavā. Vecie koki, gal
venokārt ozoli un liepas, ir kā krāšņas 
un varenas dominantes kultūrainavā, 
tie ir emocionāli iedvesmojoši un dau
dzi ar simbolisku, kultūrvēsturisku vai 
mitoloģisku nozīmi (sk. 9. att.). Turpi
nās arī gadsimtiem ilgā tradīcija stādīt 
kokus pie mājas. Pagalmā, piemēram, 
stāda ozolu dēlam un liepu meitai. 

Aleju stādīšanas tradīcijas izplatītas 
visā Latvijas teritorijā. Senākā daļa no 
tām saistīta ar muižu kultūrainavām 
(ozolu, liepu, kastaņu, lapegļu, bet mit
rās vietās – vītolu alejas) (sk. 10.  att.). 
Daudzas alejas stādītas ap 1930. gadu 
un ap 1950. gadu ceļu ainavas veidoša
nai. Tad tika stādīti galvenokārt ātr
audzīgie bērzi, arī liepas un ābeles. Kā 
īpašs aleju koncentrācijas areāls kultūr
ainavās ir Ziemeļvidzeme. Atzīstot aleju nozīmīgo vietu Latvijas kultūrainavā, ir apstip
rināts aizsargājamo aleju saraksts.48 Šodien vērojama arī jaunu aleju stādīšana uz lauku 

46 Melluma A. Ainavu politikas veidošana Latvijā: situācija, problēmas, iespējas. Latvijas Zinātņu Akadēmijas 
Vēstis. A daļa, Nr. 5/6, 2009, 52.–74. lpp.

47 Lūkins M. Par meža kultūrainavu. Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava, 170. lpp.
48 Noteikumi par aizsargājamajām alejām. Pieejams: www.likumi.lv/doc.phd?id=123129 (skatīts 30.09.2016.).

9. att. Augšzeme. Kultūrainavas zīmīgi elementi ir atsevišķi 
stāvoši koki, kas no paaudzes paaudzē tiek saglabāti gan 
mežu, gan lauku ainavā. Šie koki, galvenokārt ozoli un liepas, 
ir krāšņas un varenas dominantes. 2007. gada septembris. 
Jura Urtāna foto

10. att. Vidzeme. Skultes muiža. Alejas koki stādīti abpus 
galvenajiem ceļiem uz muižas centru. 2014. gada aprīlis. 
Jura Urtāna foto
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mājām, piemēram, Zemgalē tās veido citu ainavas struktūru, kā rezultātā tiek sadrum
stalota monumentālā un harmoniskā Zemgales līdzenuma aramzemju kultūrainava.

Meliorējot un ierīkojot lielizmēra lauksaimniecības teritorijas, kā ainavas elementi 
gan no ekoloģiskā, gan estētiskā aspekta tika saglabāti lielie koki un nelieli koku pu
duri, kas nereti izrādās nojaukto māju vietas. Mūsdienās – ainavu ekoloģijas skatī
jumā – tie nodrošina ilgtspējīgu vides pastāvēšanu un nodrošina ekoloģisko tīklojumu 
plašās teritorijās.

Lauku kultūrainavas 

Latvijas kultūrvēsturiskajos novados šodien redzamās lauku kultūrainavas ir vei
dojušās atšķirīgi. Vidzemē, Zemgalē un Kurzemē muižu zemes sadalīja jaunsaimnie
cībās. Latgalē, sadalot sādžu zemes, izveidojās blīvs viensētu apdzīvojums, tādējādi 
mazinot sādžas centra nozīmi.49 Šodienas lauku kultūrainavā joprojām rezultējas arī 
20. gadsimta 20. gadu agrārā reforma ar tai laikā celto ēku, ierīkoto ceļu, stādīto koku 
un pārmainīto muižu centru zīmēm. Lielākas izmaiņas lauku kultūrainavas struktūrā 
saistītas ar padomju varas gados veiktām darbībām – ar plašajiem zemju meliorācijas 
darbiem, viensētu apdzīvojuma likvidēšanu un ciematu veidošanu. Vietējo iedzīvotāju 
deportācijas, cittautiešu masveida ieplūšana Latvijā un latviešu zemniekam svešie 
saimniekošanas nosacījumi 20. gs. 40.–50. gados lielā mērā devalvēja darba tikumu, 
attieksmi pret zemes kopšanu un kulturālu saimniekošanas veidu. Arī šis ir iemesls, 
kāpēc būtiski mainījās Latvijas kultūrainava.50 Padomju okupācijas ideoloģiskās aina
vas rezultāts bija vienkāršas, vizuāli un ekoloģiski nabadzīgas ainavas struktūras, kas 
ievērojami samazināja tradicionālo lauku kultūras mantojumu. Standartizētu ēku un 
materiālu ciemati noveda pie kultūrainavas īpašā rakstura un identitātes zaudē šanas.51 

Savukārt daudzviet novados, kurus nav skārusi agrārā reforma un visaptverošā 
zemju meliorācija, saglabājusies tā telpiskā struktūra, kas atspoguļo zemes izpirkšanas 
laiku 19. gs. otrajā pusē.52 Nelielās teritorijās, kur nenorit intensīva lauksaimnieciskā 
darbība, Latvijas kultūrainavā saglabājušās vietas ar īpatnējām lauksaimnieciskās dar
bības ainavām, piemēram, šņoru lauki Latgalē53 un Jūrmalciema aizjomu ainavas jūras 
piekrastē Dienvidkurzemē.54 Meža ainavās vēsturiskās zemkopības elementi – aparas, 
grāvji, no lauka nolasīto akmeņu kaudzes un rindas var saglabāties un parādīties 
iekon servētā, pasargātā veidā.55 Vietās, kur 20. gs. 70.–80. gados netika izveidoti masīv

49 Melluma A., Lūkins M. Dabas parks “Daugavas loki”: ainava un laiki. Kultūrvēstures avoti un Latvijas  ainava, 
81. lpp.

50 Seile A. Zemes reforma – jaunu sociālekonomisko attiecību un kultūrainavas veidošanas pamats. Kultūr-
vēstures avoti un Latvijas ainava, 30. lpp.; National Environmental Policy Plan for Latvia. Riga: Ministry of 
Environmental Protection and Regional Development, 1995.

51 Bell S. Landscape pattern, perception and process. London: Routledge, 2012, p. 276.
52 Melluma A. Latvijas ainavas: pārdomas par vārdiem, pieejām un praksi. Kultūrvēstures avoti un Latvijas 

ainava, 20. lpp.
53 Zariņa A., Liepiņš I. Ainavas lasīšana: pa senās kultūras pēdām Latgalē. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. 

A daļa, Nr. 5/6, 2009, 75.–98. lpp.
54 Stūre I. Jūrmalciema aizjomu ainavas stāsts: To štrandkrug zvejibas zemnieku landšafts, 112. lpp.
55 Lūkins M. Par meža kultūrainavu. Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava, 172. lpp.
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lauki, samanāmas bijušo mājvietu pazī
mes: pamati, augļu koki, ceriņkrūmi, pa 
kādai liepai, kļavai, ozolam, līdzās – 
nātru, gārsu un krūmāju pārņemti 
 tīrumi.56 

Izteiktākās atklātās lauksaimniecī
bas aramzemes ir Zemgalē raksturīgā 
kultūrainava (sk. 11. att.) un plašo me
liorēto lauku areāli citos Latvijas līdze
numos. 20. gs. 90. gados lielās platībās 
lauku ainavas telpiski saruka. To vietā 
daudzviet sāka dominēt krūmu audzes 
un pamestas ēkas. Pēdējos desmit gados 
vērojama aramzemju teritoriju atjauno
šana, līdz ar to atklātās ainavu telpas 
atkal sāk ieņemt savu vietu lauksaim
niecības kultūrainavā. Var teikt, ka laika 
gaitā notiek ainavu telpu aprišu maiņas, 
taču šis process visur nenoris vienādi.57 

Mūsdienu lauku kultūrainavu veido arī padomju perioda kolektīvo saimniecību 
ciemati, lopkopības kompleksi, kaltes, mehāniskās darbnīcas un citas ražošanas ēkas. 
Padomju periodā daudzu saimniecību vadītāji un darba kolektīvi ieguldīja lielu darbu 
un līdzekļus apdzīvoto vietu un ražošanas objektu kultūrainavas veidošanā un uzturē
šanā.58 Daļa no šiem objektiem pēc neatkarības atgūšanas turpina attīstīties, citi ir pa
mesti un divdesmit gadu laikā jau pārvērtušies par drupām un apauguši ar kokiem. 
Laukos ir ievērojams nepabeigtu vai neapdzīvotu daudzdzīvokļu dzīvojamo un sabied
risko ēku skaits. Par padomju perioda kultūrainavas transformācijām interesi izrāda 
ārzemju pētnieki.59 Pēc īpašumu atgūšanas 20. gs. 90. gados atsevišķas teritorijas ir pa
likušas neapsaimniekotas un aizaug ar mežu, lauku ainavas struktūra ir tikpat plaša kā 
kolhozu laikā, bet nav atgriezusies tā pirmspadomju ainava, kad gandrīz visas iespēja
mās teritorijas tika izmantotas lauksaimniecībai.

Latvijas lauku kultūrainavas saglabāšanā liela nozīme ir atklātās ainavas telpas – 
lauksaimniecībā izmantojamo zemju pasargāšanai no aizaugšanas ar krūmiem 
(sk.  12.  att.). To iespējams panākt, gan turpinot tradicionālo apsaimniekošanu – ar
šanu, pļaušanu un ganīšanu, gan arī atvēlot ganības lielajiem savvaļas zālēdājiem. 

56 Niedre U. Latvijas 20. gadsimta 20. gadu agrārā reforma Vidzemes kultūrainavā. Kultūrvēstures avoti un Lat-
vijas ainava, 45.–72. lpp.

57 Melluma A. Metamorphoses of Latvian landscapes during fifty years of soviet rule. GeoJournal, Vol. 33, 
No. 1, 1994, pp. 55–62.; Melluma A., Lūkins M. Dabas parks “Daugavas loki”: ainava un laiki. Kultūrvēstures 
avoti un Latvijas ainava, 81. lpp.

58 Seile A. Zemes reforma – jaunu sociālekonomisko attiecību un kultūrainavas veidošanas pamats. Kultūrvēs-
tures avoti un Latvijas ainava, 27.–44. lpp.

59 Bell S. Landscape pattern, perception and process, p. 277.; New Cultural Landscapes. Ed. by M. Roe, K. Taylot. 
London: Routlege, 2014; Stubbs J. H., Makaš E. G. Architectural Conversation in Europe and the Americas: 
national experiences and practices. New Jersey: Wiley, 2011, pp. 194–198. 

11. att. Zemgale. Mūsdienu taisnstūra lauku struktūra, kurā 
dominē augstvērtīgu aramzemju platības. Viensētas ēkas 
aptver dārzs un vēja aizsargstādījumi. 2008. gada oktobris. 
Jura Urtāna foto
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Lauksaimniecības kultūrainavas ir 
dinamiskas, mainoties līdzi sezonālo 
darbu ritmam no tumši brūnās aram
zemes līdz zaļam zelmenim un tad – 
dzeltenam labības laukam, tāpat arī 
mainoties saimnieciskajai darbībai no 
graudkopības uz augļkopību vai lopko
pību. Latvijas lauku kultūrainavās mai
nās ražošanas prioritātes no graudkopī
bas uz enerģētisko augu audzēšanu, 
tādēļ vizuāli tajā parādās dzeltenie rapšu 
lauki, bet zālāju platībās notiek pāreja 
no piena lopkopības uz gaļas liellopu 
ganāmpulkiem. Lauku kultūrainavā ek
sistē arī daudzveidība. To veido biolo
ģiskās saimniecības, aitu un kazu ga
nāmpulki, stādu audzētavas, augļu un 
ogu dārzi (sk. 13. att.), briežu dārzi un 
lauku tūrisma objekti. Kā nozīmīgas 
jaunas dominantes ainavā parādās lielas 
zemnieku saimniecības ar tehnikas no
vietnēm un angāriem, graudu kaltēm, 
modernām ražošanas ēkām, plašām 
aramzemju vai zālāju platībām. Tomēr, 
turpinot latviskās kultūrainavas tradīci
jas, pie mājas ir gan košuma dārzs, gan 
augļu dārzs, gan zaļa pļava un dīķis, tiek 
stādītas alejas, jauni vēja un trokšņu aiz
sargstādījumi, papildinot tos ar zemes 
vaļņiem. 

Viensētas 

Viensēta, kas ietver dzīvojamo un vairākas saimniecības ēkas, dārzu un vairākus 
hektārus zemes, ir Latvijas lauku raksturīgākais un izplatītākais apbūves veids. Viensē
tas izvietojas atstatu cita no citas vai vairākas kopā veido grupu.60 Viensēta Latvijas 
kultūrainavā ir kā akcents, kā fokusa punkts, atkarībā no aptverošās ainavas mēroga 
un rakstura. Latviešu tradicionālā viensēta ir iekļauta Latvijas kultūras kanonā.61 Visi 

60 Kundziņš P. Latvju sēta. Stokholma: Daugava, 1974; Urtāne M., Eglīte I., Jankevica M., Kiesnere I., Leg zdiņa Z., 
Rusiņa I., Trimalniece A., Tumova I. Lauku sētu ainavu un dārzu veidošanas tradīciju izzināšana Slates sila 
apkārtnē. Slate un Slates sils: folklora un arheoloģija. Rīga: Nordik, 2013, 113.–135.lpp.

61 Latvijas kultūras kanons. Pieejams: http://www.kulturaskanons.lv/lv/1/ (skatīts 27.10.2016.).

12. att. Kurzeme. Durbes upes krastu pļavas aizaugušas ar 
kokiem. 2011. gada maijs. Jura Urtāna foto

13. att. Kurzeme. Kurmale. Jaunie augļu dārzi un viensētas. 
2002. gada aprīlis. Jura Urtāna foto 
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Latvijas teritorijā pastāvošie viensētu 
etno grāfiskie tipi vienkopus šodien ir 
apskatāmi ne tikai Latvijas Etnogrāfis
kajā brīvdabas muzejā Rīgā, bet arī citās 
vietās Latvijā, kur ir izveidotas etnogrā
fiskās brīvdabas muzeju ekspozīcijas ar 
novadam raksturīgiem tradicionālo ēku 
tipiem. 

Nosacīti Latvijas viensētas ir iedalā
mas trīs pamatkategorijās: 

1) vecsaimniecības (sk. 14.  att.), 
kas bija ierīkotas pirms Pirmā 
pasaules kara; 

2) agrārās reformas rezultātā celtās 
jaunsaimniecības; 

3) viensētas, kas tapušas pēc 
1990. gada.62 

Vecsaimniecībām raksturīgas dau
dzas ēkas, kas veido vairākus pagalmus. 
Piemēram, Augšzemē Slates sila apkār
tnē esošās viensētas lielākajā, centrālajā 
pagalmā gar ovālas formas iebraucamo 
ceļu un pie kūtīm rindā iestādīti četri 
bērzi, bet gar pagalma atvērto pusi pie 
ceļa ir kļavu rinda.63 

Jaunsaimniecībai ar 15–20 ha ze
mes būvējot paredzēja dzīvojamo ēku, 
kūti, klēti, labības šķūni ar riju–kalti un 
pirti. Ēkas grupējās ap četrstūrainu pa
galmu, tā malās izvietojās dzīvojamā 
māja, kūts un klēts ar pagrabu blakus. 
Pagalma vidū bija aka ar vai bez piena 
na miņa–dze sētavas. Projektos nepie
mirsa latviešu iecie nītos puķu un augļu 
dārzus ar bišu dravu mājas dienvidu 
pusē64 (sk. 15. att.).

62 Seile A. Zemes reforma – jaunu sociālekonomisko attiecību un kultūrainavas veidošanas pamats. Kultūrvēs-
tures avoti un Latvijas ainava, 27.–44. lpp.

63 Urtāne M., Eglīte I., Jankevica M., Kiesnere I., Legzdiņa Z., Rusiņa I., Trimalniece A., Tumova I. Lauku sētu 
ainavu un dārzu veidošanas tradīciju izzināšana Slates sila apkārtnē. Slate un Slates sils: folklora un arheolo-
ģija, 113.–135.lpp.

64 Niedre U. Latvijas 20. gadsimta 20. gadu agrārā reforma Vidzemes kultūrainavā. Kultūrvēstures avoti un Lat-
vijas ainava, 45.–72. lpp.

14. att. Vidzeme. Vecsaimniecība iekārtota paugura virsotnē, 
un lauksaimniecības zemes aptver mežs. Rakstnieka Rūdolfa 
Blaumaņa mājas – muzejs “Braki”. Padomju periodā blakus 
uzbūvēta atpūtas bāze. 2004. gada aprīlis. Jura Urtāna foto

15. att. Latgale. Viensēta, kas iekārtota 20. gs. 30. gados 
lauksaimniecības zemju vidū Krustpils novadā. 1999. gada 
maijs. Jura Urtāna foto
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Padomju periodā piespiedu kolektivizācijas rezultātā viensētas pasludināja par ka
pitālisma paliekām un to iedzīvotāji tika mudināti pārcelties uz jaunuzceltajiem daudz
dzīvokļu namiem kolhozu ciematos. Tāpat kā toreiz, arī tagad cilvēki tomēr grib dzīvot 
lauku mājā, nevis ciemata dzīvoklī un gan pilsētu, gan lauku iedzīvotājiem ir vēlēšanās 
saglabāt lauku kultūrainavas elementus: viensētu, aleju, lielos kokus, tālos skatus uz 
apkārtni, stārķa ligzdu.65 Latvijas lauku kultūrainavā norit it kā apļveida procesi, pie
mēram, 20. gs. 20. gados muižas meža zemes izkopšana par lauksaimniecībai derīgu 
zemi un ēku celšana, bet 2015. gadā bijušajā lauku sētā ēkas ir sabrukušas, pagalmu, 
dārzu un tīrumus atkal pārņēmis mežs un bijusī kultūrainava ir atšifrējama tikai labam 
pagātnes zinātājam.66 

Vēl dabā saglabājušies senie ciemi un viensētu grupas uzskatāmas par savdabīgu, 
līdz šim neatzītu, bet kultūrvēsturiski ļoti ietilpīgu un daudzveidīgu parādību. Seno 
karšu izpēte un vērojumi mūsdienu ainavā par savrupsētu puduriem, vecsaimniecību 
grupām identificē no 2 līdz 10 sētām, 100–500 metru attālumā citu no citas. Puduri at
rodas upītes krastā, un kontakti starp saimniecībām ir ērti, saskaras pagalmi vai dārzi, 
no vienas mājas redz otru.67

Kultūrainavas veidošanās un izmaiņas tajā ir saistītas arī ar konkrētu radošu per
sonību klātbūtni. Rakstnieku, gleznotāju jaunradē 20. gs., piemēram, ābele iegūst lat
viskā auga statusu, simbolizējot savu māju, neatkarību un pārticību, apliecinot, ka 
zemnieku dārzos aug tas pats, kas kungiem muižā. Latviskie augi kultūrainavā darbo
jas kā dzimtenes, savu māju, dzimtas simboli un, tāpat kā tautasdziesmas, ir īpaši ak
tuāli nācijas veidošanas sākumā.68 Piemēram, raksturīgais košuma dārza apraksts: 
“Loga priekšā zied bāli sārtas rozes, gar sienu pilnās jurģīnes un miķeļnīcas, bet mājas 
galā kupls dievkociņš.” Dārzs nekalpo izdzīvošanai materiālā nozīmē, dārza koki, 
košum krūmi un puķes latvietim simbolizē sociālo neatkarību, patstāvību, vēlmi iegūt 
pašam savu dārzu, kuru varētu kopt, kurš dotu pavasarī ziedus, vasarā ēnu un rudenī 
augļus.69 Gadsimtiem veidoto viensētu kultūrainavu, kurā ir tikai nelieli pievienojumi, 
iespējams skatīt memoriālajās mājās – muzejos. Tajos var vērot tradīcijas, attiecības ar 
dabu, cilvēka mentalitātes veidošanos.70

65 Nikodemus O., Bell S., Grīne I., Liepiņš I. The impact of economic, social and political factors on the land
scape structure of the Vidzeme Uplands in Latvia. Landscape and Urban Planning, Vol. 70, No. 1/2, 2005, 
pp. 56–67; Bell S., Penēze Z., Nikodemus O., Montarzino A., Grīne I. The value of Latvian rural landscape. 
European Landscapes and Lifestyles: the Mediterranian and Beyond. Lisbon: Edições Universitárias Lusófo
nas, 2007, pp. 347–362.

66 Niedre U. Iršu dārzs: vēstījums par vidzemnieka Augusta Pakalna mūža laiku un darbiem. Rīga: Latvijas 
 enc iklopēdija; Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, 1993.

67 Janelis I. M. Par latviešu ciemu laikā un ainavā. Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava, 108.–125. lpp.
68 Roze D. Some Plants as a Sign of the Latvian Identity. Balkan and Baltic States in United Europe: Histories, 

Religions and Cultures. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences Institute of Folklore Studies, 2010, pp. 132–141; 
Roze D. Jānis Jaunsudrabiņš: folklora, daba un dārzs kā latviskās identitātes zīmes. Letonika, Nr. 21, 2011, 
157. lpp.

69 Jaunsudrabiņš J. Mana dzīve. – Jaunsudrabiņš J. Kopoti raksti. 15. sēj. Rīga: Liesma, 1985, 345. lpp.
70 Zilgalvis J. The cultural environment and personalities. Landscape Architecture and Art, Vol. 7, 2015, 

pp. 23–28.
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Muižu centru kultūrainava

Muižu centri, tūlīt pēc pilsētām, savulaik bijuši nozīmīgākās apdzīvotās un ražoša
nas vietas. Kurzemes pusē zemi ap muižu apstrādāja muižas ļaudis, bet attālāk no tās 
atradās vecsaimniecības, kuras zemnieki pakāpeniski izpirka par dzimtu īpašumā. 
Latgales pusē dominēja muižas centrs un tam apkārt atradās sādžas, starp kurām bija 
arī pusmuižas.71 Zemgalē lielie muižu ansambļi ir kā kultūrvēsturiskā mantojuma ne
atņemama sastāvdaļa – dominantes lauksaimniecības zemēs. Muižu kompleksu trans
formācijas laika gaitā bija atkarīgas no politiskās ideoloģijas, vietas ekonomiskās iz
augsmes, to pašreizējās piederības un izmantošanas, kā arī aptverošās ainavas 
rakstura.72 Šie kultūrvēsturiskie objekti ir vizuāli un funkcionāli nozīmīgi mūsdienu 
ainavas elementi, kas saistīti ar dabas pamatni (upes vai ezera ainavu). Piemēram, 
Gaujas krastu muižu kompleksos kultūrvēsturisko kompozīcijas elementu kopsakarī
bas bija veidotas, akcentējot Gaujas upes ieleju, kas tagad krasta koku apauguma dēļ ir 
zudušas, bet to mērķtiecīgi cenšas atjaunot. Muižu dzīvojamās ēkas un baznīcas ir iz
cili arhitektūras un mākslas pieminekļi, kuru mākslinieciskajai kvalitātei piemīt Eiro
pas aristokrātijas augstākajiem slāņiem raksturīgās formas, stila un satura īpašības.73 

Muižu kultūrainava krasi mainījusies vairākkārt – sākumā kā privāta dzīves vieta 
un ražošanas centrs, tad mākslas vērtību krātuve, vēlāk – atpūtas un izklaides vieta, 
kad prestižu nozīmi iegūst arī parks. Būtiskas muižu kultūrainavas izmaiņas notika 
20. gs. 20. gados, agrārās reformas rezultātā sadalot zemi jaunsaimniecībām, kad dažas 
no tām tika ierīkotas, piemēram, parka atklātajās, brīvajās vietās, bet muižu ēkās izvie
tojot izglītības iestādes, parka lielā lauce parasti pārtapa par stadionu. Padomju pe
riodā liela daļa muižu apbūves ansambļu kļuva par kolhoza ciematu sastāvdaļu ar 
jaunu tipveida daudzstāvu un privāto dzīvojamo apbūvi un ražošanas korpusiem gan 
parka teritorijā, gan ap to (sk. 16. att.). Dažos gadījumos muižas un parka ansamblis 
kompozicionāli saglabājās, bet citos vēlākā pārbūve un papildinājumi pilnībā degra
dēja vēsturisko kompozīciju un ainavas vērtības.74 Piemēram, Kurzemē Dzērves mui
žas komplekss ar parku atrodas labu lauksaimniecības zemju centrā, ap to izklaidus at
rodas viensētas – zemnieku saimniecības. Tagad muižas ēkā atrodas skola, saudzīgi 
tiek saglabātas kultūrvēsturiskās vērtības un parks. Ansamblis vēl joprojām dominē 
atklātajā lauku  ainavā. Muižu un parku ansambļi aplūkotajā periodā tiek izmantoti arī 
kā muzeji, viesnīcas, privātmājas. Tāpat ir arī pamestas, neapdzīvotas un brūkošas ēkas 
kopā ar aiz augušu parku un dīķiem. Daudzviet muižas ēkas ir nopostītas, bet palicis 

71 Melluma A., Lūkins M. Dabas parks “Daugavas loki”: ainava un laiki. Kultūrvēstures avoti un Latvijas  ainava, 
73.–107. lpp.

72 Dreija K. Development opportunities of Latvian Historical Parks. Example of Kurzeme. Science – Future 
of Lituania, Vol. 3, No. 3, 2011, pp. 45–52; Ziemeļniece A. Restoration and Preservation of the Identity of 
Historical Cultural Landscape. RTU Zinātniskie raksti. 10. sērija. Arhitektūra un pilsētplānošana. 5. sēj., 2011, 
66.–69. lpp.

73 Sparitis O. Beziehungen zwischen der Familie von Behr und dem Hof von Rudolf II und deren Auswirkun
gen auf die Kultur Kurlands. Landscape Architecture and Art, Vol. 6, No. 6, 2015, S. 27–36.

74 Lancmanis I. Muižu centri Latvijas mūsdienu kultūrainavā. Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava, 291.–
305. lpp. 
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parks, kas  šodien vairāk atgādina meža 
nogabalu, tomēr reto sugu koku forma, 
lapotnes tekstūra un krāsa vizuāli pie
šķir tam dominantes vērtību apkārtējā 
kultūr ainavas telpā. 

Kā rāda pētījumi par piļu un muižu 
ansambļiem, kas ir nozīmīgi valsts nozī
mes kultūras pieminekļi, bet pašreiz ir 
degradēti un funkcionāli neaktīvi, tiem 
tomēr mūsdienu kultūrainavā piemīt 
augsts attīstības potenciāls.75 Šodien 
daudzu muižu centru teritorijas vairs 
nevar uztvert kā vienotu veselumu. Ar 
muižu zemes sadalīšanu 20. gs. sākumā 
tika izjaukts funkcionāli viendabīgais 
komplekss, kurā dārzs bija kā paradīzes 
simbols. Mūsdienās, atgūstot īpašumā 
šo centru daļas, nepietiek ne spēku, ne 
zināšanu atjaunot vienotu veselumu.76 
“Latvijas lauku kultūrainava 20. gad
simta gaitā bijusi pakļauta neatgrieze
niskai deformācijai. Vien Latvijas da
biski zaļā ainava vēl pagaidām daļēji ir 
spējīga iekļaut sevī tos cilvēku roku dar
bus, kuri līdzsvarotās kultūrainavas vietā 
nākuši salikt nesaderības un neglītuma 
zīmes.”77 

Ar muižu apbūvi saistās arī citas 
vietai nozīmīgas celtnes – baznīcas, 
dzirnavas, krogi, skolas, tautas nami, u.c. 
Raksturojot baznīcas Latvijas kultūrai
navā, tiek atzīmēts, ka baznīca kā garīgo 
vērtību orientieris redzama tālu lauku 
ainavā un arī pāri pilsētas apbūvei. Pie
mēram, Laucienas baznīcas tornis pa
manāms četru – piecu kilometru attā
lumā. Pilsētās sarkano ķieģeļu celtnes 
iezīmējas kā dominante, stabila pilsēt

75 Dreija K. Latvijas vēsturiskie dārzi un parki mūsdienu lauku ainavā: promocijas darba kopsavilkums. Jelgava: 
LLU, LIF, 2013.

76 Janelis I. M. Latvijas muižu dārzi un parki. Rīga: Neputns, 2010, 304. lpp.
77 Lancmanis I. Muižu centri Latvijas mūsdienu kultūrainavā. Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava, 291.–

305. lpp.

16. att. Augšzeme. Zasas muiža ar parku, dīķu sistēmu un 
bijušais kolhoza ciemats ar vairākstāvu daudzdzīvokļu mājām 
un saimniecības ēkām. Muižas ēkā atrodas skola. 2007. gada 
septembris. Jura Urtāna foto

17. att. Latgale. Pildas katoļu baznīca. Ap baznīcu ir veca 
kapsēta, ceļa pretējā pusē – padomju laika ražotnes. Baznīca 
ar torni, salīdzinot ar tradicionālo zemnieku ēku mazajiem 
izmēriem un cieši paralēlo dzīvojamās un saimniecības ēku 
novietojumu, ir nozīmīga dominante. 2005. gada maijs. 
Jura  Urtāna foto
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būvniecības vērtība.78 Bieži vien šo vertikālo uzsvērumu pastiprina dievnama izvieto
jums reljefa paaugstinājumā.79 Latgalē katoļu baznīcas ir nozīmīgas kultūrainavas do
minantes gan vizuāli, gan mentāli (sk. 17. att.). Latviešiem īpaši svarīga ir kapu kultūra, 
kapsēta – tā ir simboliska piederība konkrētai vietai.80 Kapsētas atrodas gan pie baznī
cām, gan vēlāk tika ierīkotas jaunās vietās. Visas tradicionālās latviešu kapsētas ir kaut 
kas starp dārzu, parku un mežu.

Ūdensdzirnavas kultūrainavā gandrīz vai nav pamanāmas, to redzamību lielāko
ties nosaka ūdens spoguļa laukums un pārvietošanās ceļu tuvums, jo teritorijas ir sais
tītas ar ūdensteču izvietojumu, kurš parasti atrodas reljefa pazeminājumos.81 Gan 
dievnamu, gan ūdensdzirnavu ainavas ir savdabīgas, ar savu asociatīvu uzslāņojumu 
veidojušās teritorijas, un cilvēku iespaids par dievnamu un ūdensdzirnavu kultūrai
navu lielākoties ir kanonizēts.82 

Pilsētu kultūrainava

No Latvijas vēsturiskajām pilsētām viena no skaistākajām un labāk saglabājusies ir 
Kuldīgas vecpilsēta Ventas senlejā. Tā ir harmoniska, aizsargājama kultūrainava, kurā 
apvienota cilvēka veidota pilsētas vide un dabas komplekss. Ielu apbūve un ainavas 
mērķtiecīgi saglabātas un veidotas 20. gs. sākuma stilistikā. Tas ir jebkura ainavu arhi
tekta, arhitekta un mākslinieka izaicinājums turpināt šo stilistiku, pielietojot mūsdienu 
materiālus un tehnoloģijas.83 

Latvijas galvaspilsētas Rīgas vēsturiskais centrs un panorāma, kas ļoti pārliecinoši 
raksturo pilsētas piederību Eiropas kultūrai, ir kā garīgs simbols, arhitektonisko 
formu un semantikas kopums un kā izcils pilsētas identitātes piemērs. Rīgas vēstu
riskā centra plānojums un apbūves arhitektoniskās vērtības (iekļautas UNESCO man
tojuma sarakstā) – gan gotiskās, gan jūgendstila un funkcionālisma, gan padomju 
stila piemēri – saudzīgi saskaņojamas ar šodienas moderno arhitektūru, kas ir grūts 
un problēmu pilns process. Rīgas centra nozīmīgākās arhitektoniski telpiskās vērtību 
grupas ir plānojuma struktūra, panorāma, apbūve (uzsverot viduslaiku, jūgendstila, 
kā arī koka apbūvi), publiskā ārtelpa un apstādījumi.84 Pilsētas vēsturiskā centra arhi
tektūrā nolasāmas vācu, krievu, ebreju, latviešu nacionālo kultūru iezīmes un arī 

78 Spārītis O. Latvijas kristīgās sakrālās kultūrainavas veidošanās. Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava, 
306.–345. lpp.

79 Markova M. Latgales dievnamu ainava: promocijas darba kopsavilkums. Jelgava: LLU, LIF, 2014.
80 Jaunsudrabiņš J. Mana dzīve. – Jaunsudrabiņš J. Kopoti raksti. 15. sēj. Rīga: Liesma, 1985, 165. lpp.
81 Lazdane L. Watermills and a smallscale Hydroelectric Power Plant Landscapes Assessed According to Eco

logical Aspects. Science – Future of Lithuania, Vol. 5. No. 3, 2013, pp. 266–274. 
82 Lazdane L., Markova M., Ziemelniece A. Regional Structures of CulturallyHistorical Landscape objecs 

Availability in Latgale Upland Area. Civil Engineering 13 International Scientific Conference proceedings. Jel
gava: LLU, LIF, Vol. 4, 2013, pp. 272–282.

83 Jakobsone J. Planning Instruments for Conservation of Cultural Heritage of Kuldiga. RTU Zinātniskie raksti. 
10. sērija. Arhitektūra un pilsētplānošana. 5. sēj. 2011, 55.–57. lpp.

84 Dambis J. Rīgas centra arhitektoniski telpiskās vides kvalitāte 1995–2010: promocijas darba kopsavilkums. 
Rīga: RTU, 2010.
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 kopējās Eiropas kultūras tendences, 
piemēram, vecpilsētas nocietinājumu 
sistēmas pārveide par parku un bulvāru 
loku.85

Latvijas pilsētu kultūrainavas ko
pējā vērtība ir koka apbūve, gan privāt
mājas, kuru ārējais veidols pēdējo 20 
gadu laikā, atjaunojot krāsojumu un ar
hitektoniskās detaļas, veido patīkamu 
un glez nainu ielu kopainu, gan vairāku 
dzīvokļu ēkas, kurām tiek veikta restau
rācija (piemēram, Kalnciema kvartāls 
Rīgā), pateicoties arhitektu, īpašnieku 
un citu ieinteresēto personu un organi
zāciju pūlēm, ir paglābtas no iznīcināša
nas. Koka arhitektūra Latvijas pilsētās ir 
saglabājusies ievērojami vairāk nekā 
citās Eiropas pilsētās, un tās saglabāšana 
ir novērtēta Eiropas mērogā.86

Ievērojamu Latvijas pilsētu terito
riju aizņem padomju perioda lielmē
roga daudzstāvu dzīvojamie rajoni. Tie 
veido noteiktu pilsētas daļu, parasti pe
rifēriju, telpisko struktūru (sk. 19. att.). 
Šajos rajonos ir novērojamas vairākas 
attīstības pakāpes, kas demonstrē brīvā 
plānojuma ainavtelpiskās kompozīcijas 
raksturīgākās iezīmes. Teritorijas ir sa
mērā vāji sasaistītas ar vispārējo pilsētas 
apbūvi, transporta un apstādījumu sis
tēmām. Te novērojamas iekšpagalmu 
kom pozīcijas problēmas, stāvlaukumu 
noslogojums, telpiskās vides piesārņo
jums, atpūtas vietu nolietojums. Šāda 
veida negatīvās iezīmes ietekmē ainav
telpiskās kompozīcijas attīstības procesu 
kopumā, kas būtu jārisina visplašākajā 
pilsētbūvniecības aspektā.87

85 Krastņš J., Strautmanis I., Dripe J. Latvijas arhitektūra no senatnes līdz mūsdienām. Rīga: Baltika, 1998; 
Dambis J. The historic Centre of Riga, Latvia. Management of Historic Centres. London: Spon Press, 2001, 
pp. 187–201.

86 Koka Rīga. Rīga: Neputns; Latvia Nostra, 2001.
87 Treija S., Bratuškins U. Development Problems of Large Scale Housing Estates in Riga. Scientific Proceedings 

of Riga Technical University. Series 2. Architecture and Urban Planning. Vol. 4, 2003, pp. 77–83.

18. att. Kurzeme. Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs atrodas 
Ventas upes krastā pie unikāla dabas objekta – ūdenskrituma, 
kas saukts par Ventas rumbu. Viduslaiku pilsdrupu un 
nocietinājumu teritorijā izveidots parks. Pār Ventu ved 
ķieģeļu arku tilts. Upes pretējā krastā regulāra plānojuma 
savrupmāju rajons. 2002. gada maijs. Jura Urtāna foto

19. att. Vidzeme. Aizkraukles pilsēta izveidota 20. gs. 
60. gados Pļaviņu hidroelektrostacijas celtniecības laikā. Tā 
atrodas plašas ūdenskrātuves malā, bet daudzstāvu dzīvojamie 
rajoni ir tādi paši kā citās Latvijas lielajās pilsētās. 2007. gada 
septembris. Jura Urtāna foto
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Pretēji negatīvām iezīmēm, sastopami arī veiksmīgi plānoti ainavtelpiskās kompo
zīcijas iekšpagalmi. Kopumā valstī pieaug iedzīvotāju apmierinātība un labklājība.88 
Pēdējo divdesmit gadu periodā celtajos daudzdzīvokļu projektos jau ir panākts ekolo
ģiski un estētiski pievilcīgs ārtelpas risinājums.

Industriālais mantojums nereti atrodas pilsētu centros. Šobrīd pakāpeniski notiek 
šo objektu pielāgošana jauniem mērķiem, piemēram, Ģipša fabrika Daugavas krastā 
tiek pārveidota par dzīvojamo māju un Spīķeru kvartāla noliktavas – par daudzfunk
cionālu kultūras objektu, kurā veiksmīgi iesaistīta Rīgas centra ārtelpa, tomēr liela daļa 
pārējo ir apzīmējami kā degradētas ainavas.89 

Kultūrainavas elementi 

Īpašs Latvijas kultūrainavas elements ir parki un dārzi, kas attīstījušies līdztekus ar 
pārējo Eiropas dārzu mākslu un ainavu arhitektūru. Tie ir muižu un piļu atpūtas un 
meža parki, pilsētu publiskie parki, privātie dārzi, dendroloģiskie stādījumi. Lielākā 
daļa parku ierīkoti vairāk nekā pirms simt gadiem, to kopšana padomju periodā bija 
neapmierinoša, un 20. gs. 90. gados jau vairums no tiem atradās degradētā stāvoklī. 
Tādi parka kompozīcijas elementi kā lauces, krūmu grupas, ziedoši augi daļēji bija jau 
zuduši. Toties palielinājies bija kokaugu apjoms, un parki atgādināja drūmu, ēnainu 
mežu, kurā pazudušas niansētās skatu vietas. Pašlaik daļa parku tiek renovēti un re
kon struēti.90 Piemēram, Lindes muižas parks Daugavas krastā ir saglabājies, bet to de
gradē tur esošā apbūve un jauni privātie zemes gabali parka teritorijā, daži no tiem 
ierī koti pēdējo 10 gadu laikā (sk. 20. att.). Kā izcils parka atjaunošanas piemērs 
 minams Rundāles pils baroka parks, kura partera daļā izveidota rožu kolekcija, uzsākta 
arī pakāpeniska meža parka atjaunināšana. Pateicoties vietējo iedzīvotāju ieinteresē
tībai, atjaunots arī Jaunauces muižas parks, kopšanas pasākumi notiek vairumā parku 
visā Latvijā.

Rīgas centra vēsturiskie parki91 piedzīvo renovāciju, galvenokārt labiekārtojuma 
jomā, tiek papildināti ar jauniem, interaktīviem, košiem un krāsainiem bērnu rotaļu 
laukumiem. Jaunu parku un dārzu veidošana norit visā Latvijā kā pašvaldību, tā privā
tajos īpašumos. Kā nozīmīgs objekts minams tautas ziedojumu kustībā topošais Lik
teņdārzs Koknesē Daugavas krastā. 

Dīķa funkcijas Latvijas kultūrainavā ir visdažādākās – sākot no dārza laistīšanas, 
pirts, veļas mazgāšanas un ūdenskrātuves ugunsdrošības vajadzībām līdz zivju audzē
šanai lielās platībās. Tiem ir bijusi gan saimnieciska nozīme lopu dzirdināšanai, linu 
mērcēšanai, gan estētiska nozīme, gan mikroklimata veidošanas loma. To forma variē 
no neliela taisnstūra līdz gleznainas formas veidojumam, ko papildina apkārtnes reljefa 

88 Ile U. Landscape composition development stages in multistory residental areas of the Baltic Region. 
Science – Future of Lithuania. Vol. 3, No. 3, 2011, pp.16–22.

89 Gutmane H., Schreurs J. Recycling the past: the case of the intensive training programme in urbanism “Radi 
Rīgu” (Create Riga!). Landscape Architecture and Art, Vol. 7, No. 7, 2015, pp. 29–38.

90 Janelis I. M. Latvijas muižu dārzi un parki, 304. lpp.
91 Davidsone I. Rīgas dārzi un parki. Rīga: Liesma, 1988.
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pārveidojuma plastiskās formas. Dīķu 
kaskādes veidoja, uzpludinot upītes un 
strautus, piemēram, tādi ir ap muižu 
centrālo daļu un parku, nereti tur ierī
koja arī dzirnavas. Ainavu izpētes rezul
tātā jāpiekrīt, ka vēsturisko dārzu un 
parku teritorijās esošajās ūdensdzirnavu 
ainavās to ēku degradācija mūsdienās 
traucē izprast vēsturiskās ainavas vērtī
bas un nozīmību.92 

Latvijā ir blīvs ceļu tīkls, un tie ir 
būvēti dažādos vēstures periodos, bal
stoties uz tā laika ceļu būves noteiku
miem. Līdz ar to ceļu ainavu raksturs ir 
ļoti dažāds – no maziem, reljefa formām 
sekojošiem un cietāko pamatu meklējo
šiem līkloču šauriem lauku un mežu ce
liņiem līdz taisniem, alejās ieskautiem 
ceļiem uz muižu centriem un galvena
jām tranzīta maģistrālēm no Eiropas uz 

Pēterburgu vai Pleskavu. No grantētiem ceļiem ar grāvjiem abās pusēs, kas savienoja 
pilsētas un ciemus, līdz asfaltētām šosejām ar bērzu un ābeļu alejām vai sniega aizsega 
egļu dzīvžogiem. Padomju periodā ap Rīgu tika uzbūvēti vairāki automaģistrāļu posmi, 
ievērojot modernākās ceļa ainavas veidošanas prasības. Ceļi ar skaistām skatu vietām, 
kurus iecienījuši ceļotāji, atrodami Vidzemes, Latgales un Kurzemes augstienēs. 

Tilti kultūrainavā ir ne tikai funkcionāli, bet vienlaikus nozīmīgas dominantes vai 
akcenti. Kā kultūrvēstures pieminekļi saglabājušies seni akmens vai ķieģeļu mūra vel
vju tilti, no kuriem unikālākais ir tilts pār Ventu Kuldīgā (sk. 18. att.). Kā tehnikas pie
mineklis atjaunots arī sens koka tilts pār Rīvu Kurzemē, dekoratīvs savukārt ir dzelzs 
tilts pār Daugavu Rīgā. Jaunas estētiskās vērtības kultūrainavā ienesusi Lorupes esta
kāde, jaunie tilti pār Daugavu Rīgā, gājēju tilti pār Gauju Siguldā un Driksu Jelgavā. 
Tilts ir kā savienotājs, bet tilts arī kā dizaina un mākslas objekts – dominante kultūr
ainavā. Ar šādu virsuzdevumu, piemēram, radīts tilts pār Gauju Siguldā (sk. 21. att.).

Dzelzceļu 19.–20. gs. būvniecības rezultāts bija jaunas kultūrainavas, stacijas ar 
pievedceļiem, aizsargstādījumu koridori, jaunas apdzīvotas vietas un aktīva ekono
miskā darbība ap tiem. Šaursliežu dzelzceļi, zaudējot savu ekonomisko nozīmi, šodien 
ir izzuduši. Kā tehnikas vēstures piemineklis saglabāts vienīgi posms Gulbene–
Alūksne. Arī tehnoloģiskos šaursliežu dzelzceļus kūdras purvos iespējams saglabāt kā 
tehnikas mantojumu, piemēram, kā tas ir Sedā un Dikļos. Dzelzceļš kā tehnikas ob
jekts ir saistošs un interesants, tas ir saglabājies arī daudzās ražošanas teritorijās. Lat
vijā eksistē vesela virkne likvidēto dzelzceļa līniju, kuras pēc sliežu demontāžas 

92 Dreija K. Latvijas vēsturiskie dārzi un parki mūsdienu lauku ainavā: promocijas darba kopsavilkums, 
1.–75. lpp.

20. att. Augšzeme. Lindes muižas parks pie Daugavas. Muižas 
ēkas, izņemot vārtu torni, ir gājušas bojā. Parkā ir saglabājusies 
aleju, lauču un terašu sistēma, kā arī dīķis. Daugavas līmenis 
ir mainījies, jo tuvumā ir Ķeguma hidroelektrostacijas ūdens
krātuve. Tagad parka teritorija daļēji ir sadalīta vairākiem 
īpašniekiem, kuri te uzcēluši ēkas un ierīkojuši dārzus.  
2004. gada aprīlis. Jura Urtāna foto
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pakāpe niski pārņem veģetācija, vis
pirms zāle, tad krūmi, līdz, sākot no 
malām, tās jau aizaug ar kokiem. Šīs ko
munikāciju līnijas un stigas iezīmējas 
mežu un lauku ainavā, arī pilsētās tās 
aizņem ievērojamas teritorijas. Saglabā
jušās staciju ēkas un citas tehniskās 
būves dažviet kļūst par tūrisma interešu 
objektiem. 

Latvijas teritorija ir slavena ar sa
viem kūrortu resursiem: priežu mežu, 
minerālavotiem un ārstnieciskajām dū
ņām. Ķemeri, Jūrmala, Baldone – kād
reiz bija augsta komforta sanatorijas ar 
dziednieciskajām procedūrām un at
pūtu gan pie jūras, gan labiekārtotos 
meža parkos blakus dziednīcām. Ķe
meru un Baldones sanatoriju parkus ar 
mežu nu ir skārusi degradācija, gal
venokārt ekonomisku un īpašumu tie
sību maiņu dēļ. Arī citos Latvijas reģio
nos, izmantojot kūrortam vajadzīgos 
da bas resursus, ir ierīkotas rehabilitāci
jas  iestādes.

Unikāli dabas objekti vienmēr pie
saistījuši cilvēku uzmanību, un tiem se
natnē piešķirta simboliska nozīme, par 
ko saglabājušās teikas un nostāsti.93 Zī
mīgākie no tiem ir ūdenskritumi: Ven
tas un Abavas rumbas; iežu atsegumi – 
Zvārtas iezis, Ērgļu klintis; alas un 
avoti  – Gūtmaņala Gaujas senlejas 
krastā Siguldā, Māras kambari un 
Velna alas Kurzemē Abavas senlejā. Šie 
objekti aktīvi tiek apmeklēti arī šodien. 
Lieli laukakmeņi ieguvuši mitoloģisku 
nozīmi, tie senatnē papildināti ar iekal
tām zīmēm. Liela izmēra ģeomorfolo
ģiskie veidojumi, kuros paveras savdabīgi, gleznaini skati un tālas perspektīvas, ir 
Daugavas, Gaujas, Abavas upju senlejas. Stāvkrastu vietas ir saistošas gan skatos no 
upes, gan no augstā krasta uz leju, ieraugot upes meandrus vai straujteces lejā. Aug
stākās reljefa vietas iezīmējas kā dominantes apkārtnes ainavā un ir iecienītas atpūtas 

93 Urtāns J. Ancient Cult Sites of Semigallia. Rīga: Nordik, 2008.

21. att. Vidzeme. Gaujas senleja un tilts Siguldā – vieta, ko 
dabas un kultūras pieminekļu krāšņuma dēļ dēvē par Vidzemes 
Šveici. Senkrasta nogāzēs ierīkoti pastaigu ceļi, kāpnes un 
slēpošanas trases. 2008. gada oktobris. Jura Urtāna foto

22. att. Vidzeme. Gaiziņkalns – Latvijas augstākā virsotne. 
Daudzveidīga un gleznaina ainava, ko veido akcenti – pauguri, 
ieplakas, mežu puduri, pļavas un viensētas. 2002. gada aprīlis. 
Jura Urtāna foto
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vietas,  piemēram, Latvijas augstākā vir
sotne Gaiziņkalns Vidzemē (sk. 22. att.) 
un Liepas kalns Latgalē. 

Vairumā gadījumu Latvijā veidojas 
situācija, kad reālā ainavā it kā dominē 
senās ainavas elementi: pilskalni, kapu
lauki, muižu centri, viensētas un citi. To 
pastāvēšana ir apdraudēta, jo neatbilst 
šodienas cilvēka dzīves un darbības pra
sībām. Īpašā aizsardzība var nedot gai
dītos rezultātus, ja netiek uzturēti tie 
darbības veidi, kas noteica ainavu izvei
došanos.94 

Piemēram, arheoloģiskā ainava Lu
bāna mitrāja mūsdienu kultūrainavā 
skatāma visā tā 10  000 gadu izmaiņu 
procesa garumā: mūsdienu Lubāna mit
rājs, kuru sauc arī par klāniem, atšķiras 

ne tikai ar pārveidoto reljefu, kurā arheoloģisko kultūras slāņu virsma apmetnēs atro
das zem gadu tūkstošos uzkrājušās kūdras segas, bet arī ar upju tīkla vietējām izmai
ņām, tām meandrējot.95 Katra vēsturiskā perioda arheoloģiskie pieminekļi saistīti ar 
noteiktu ainavas tipu. Akmens laikmeta arheoloģiskās ainavas atradās ezeru, upju pa
lieņu krastos kā mazas salas, ko aptver mitraines. Bronzas laikmeta ainava meklējama 
vietās ar vieglu irdenu augsni un labām ganībām. Dzelzs laikmeta arheoloģiskās aina
vas raksturojās ar bagātām augsnēm, ar galvenajiem ūdens un zemes ceļiem. Upju iele
jas līdz ar to ir daudzslāņaina arheoloģiskā ainava.96 Viduslaiku vācu piļu drupas97 arī 
ir gleznains ainavas elements, kurš dominē pilsētu un lauku ainavā.

18. gs. īpašumi, pilis, muižas, parki un lauku sistēmas saglabāja arheoloģiska rak
stura slāņus un objektus, bet jaunāki slāņi tika pakļauti pārmaiņām, piemēram, Liel
vārdes muižas kompleksā ir viduslaiku pilsdrupas un agrāku periodu pilskalns, ap
metne un senkapi, kā arī baznīca; Mežotnē pils ar ainavu parku abpus Lielupei ietver 
divus pilskalnus, senpilsētu, senkapus, kuri veido parka kompozīcijas mezgla punktus, 
t.i., vēsturiskās ainavas ir daudzvērtīgas.98 

Salīdzinājumā ar pieguļošajām teritorijām vairumā pilskalnu mūsdienās nav lauk
saimniecībā intensīvi izmantojamu platību, bet ir daudzveidīga dabisko zālāju un mež

94 Melluma A. Ainavu politikas veidošana Latvijā: situācija, problēmas, iespējas. Latvijas Zinātņu Akadēmijas 
Vēstis. A daļa, Nr. 5/6, 2009, 52.–74. lpp.

95 Loze I., Kalniņa L., Ceriņa A. Lubāna mitrāja ainava vēlā ledus laikmetā un pēcledus laikmetā. Kultūrvēstures 
avoti un Latvijas ainava, 175.–199. lpp.

96 Urtane M. Landscape of Archaeological Sites in Latvia. Alnarp: Swedish University of Agricultural Sciences, 
2001.

97 Mugurevičs Ē., Wilderling U. Zur Archäologie mittelalterliher Burgen in Lettland. Lübecker Schriften zur 
Archäologie und Kulturgeschichte. Bd. 12. Bonn: Marie Leidorf, 1986, S. 241–259.

98 Urtane M., Urtans J. Examples of current national approaches IV. Latvia. Europe’s Cultural Landscape: 
archae ologists and management of change. Brussels: EAC Occasional Paper 2, 2002, pp. 179–182.

23. att. Augšzeme. Rites Kņāvu kalns – pilskalns ir apkārtnē 
dominējošs paugurs ar stāvinātām nogāzēm. 1999. gada maijs. 
Jura Urtāna foto
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malu veģetācija, kas ne vien atsvaidzina, bet arī dažādo apkārtējo, bieži vien vienmuļo 
kultivēto zālāju un aramzemju ainavu. Kopumā aprakstītas 10 dažādas zālāju un mež
malu augu sabiedrības. Pilskalnos sastopamas tikai neitrālu un bāzisku augteņu 
sugu sabiedrības, tie ir reti un gandrīz visi arī aizsargājami, tādēļ dabiskiem zālājiem 
 pilskalnos ir ne vien estētiski vizuāla vērtība, bet nozīme arī dabas aizsardzībā99 
(sk. 23. att.).

Izcilu dabisko ainavu un kultūrvēsturisko teritoriju areāls ir nacionālo interešu 
telpa. 14% Latvijas zemes platības ir piešķirts īpaši aizsargājamās dabas teritorijas sta
tuss. Tai skaitā ietilpst arī deviņi aizsargājamo ainavu apvidi, kas savukārt aizņem 2,5% 
no valsts teritorijas. Turklāt ideja, kuras vārdā šīs teritorijas tika noteiktas, ir daļēji pa
zaudēta. Pamatojoties uz ES prasībām, visa galvenā uzmanība vērsta uz sugām un bio
topiem, ainavām atstājot pakārtotu nozīmi. Arī dabas aizsardzības plāns izstrādāts 
tikai pieciem no minētajiem deviņiem ainavu apvidiem. 

Jauni kultūrainavas struktūras elementi 

Šodien pārmaiņas kultūrainavā visvairāk skar tieši pilsētām piegulošās lauku teri
torijas. To ietekmē gan nekustamā īpašuma tirgus attīstība, gan būvniecības uzplau
kums. Paaugstinoties labklājības līmenim, cilvēki iegādājas privātmājas, lai tās rekon
struētu, pērk zemi jaunu ēku būvniecībai. Pārcelšanās ir jauna dzīves stila ienākšana, 
kas kopumā ved pie šī procesa skarto teritoriju būtības pārveidošanās. Dzīves telpas 
kvalitāte jaunajos savrupmāju ciematos variē no zemas līdz pat ļoti augstai gan no 
 arhitektoniski telpiskā, gan no vides ilgtspējības un ekoloģijas viedokļa. Ciematos ar 
zemu dzīves telpas kvalitāti ir nepietiekami attīstīta infrastruktūra, sasaiste ar apkār
tējo ainavu un sociālās komunikācijas nodrošinājums.100 Kā visai atraktīvas jaunās 
aina vas var minēt Amatciemu – privātmāju ciematu mākslīgi veidotā ainavā Vidzemē 
(sk.  26.  att.) un Pedvāles brīvdabas mūsdienu mākslas centru, kas iekārtots Abavas 
 ielejā pie Sabiles, renovējot lauku muižu vietas Kurzemē. Tās veidotas mērķtiecīgi, 
katra ar savu motivāciju, var teikt, ka tās ir autorizētas kultūrainavas.101 

Disharmoniju esošajā kultūrainavā visbiežāk ienes jaunu savrupmāju vienlaidus 
apbūves zonas un jaunas ražotnes. Projektējot tās, ir ievērotas dabas pamatnes rakstura 
īpatnības, aizmirstot kopējo kultūrainavisko telpas kontekstu.102 Pilsētu perifērijā tiek 
radītas jaunas industriālo teritoriju zonas. Iebraucot lielpilsētās, panorāmā dominē ko
mercainavas, kuras gandrīz visur ir vienādas, jo to nosaka starptautisku firmu zīmoli. 

99 Rūsiņa S. Nemeža augu sabiedrības Latvijas pilskalnos. Pilskalni Latvijas ainavā. Rīga, 2006, 67.–92. lpp. 
(Latvijas Universitātes Raksti, 695. sēj.). 

100 Zigmunde D. Preservation of Traditional Rural Landscape identity as an Integrative Tool for New Housing 
Settlements in Latvia. Landscape Legacy: Landscape architecture and Planning between Art and Science: inter-
national scientific conference proceedings of full papers. Maastricht: The Netherlands Council of Educators in 
Landscape Architecture, 2010.

101 Melluma A. Latvijas ainavas: pārdomas par vārdiem, pieejām un praksi. Kultūrvēstures avoti un Latvijas 
ainava, 19. lpp.

102 Ziemeļniece A. Restoration and Preservation of the Identity of Historical Cultural Landscape. RTU Zinātnis-
kie raksti. Arhitektūra un pilsētplānošana. 5. sēj., 2011, 66.–69. lpp.
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Strauji attīstās Latvijas ostas, īpaši Rīgā 
(sk. 25. att.), un vēja ģeneratoru parki, to
mēr tas bieži ir saistīts ar apkārtējās vides 
un dabas aizsardzības problēmām. 

Eiropas fondu finansējums ir devis 
 iespēju ātri sakārtot infrastruktūru, lab
iekārtot pilsētu centrus un izveidot pa
staigu promenādes ar interesantu funk
cionālo un arhitektonisko risinājumu, 
pie vil cīgiem vides dizaina elementiem. 
Otra aktivitāte – bērnu rotaļu un sporta 
laukumu izveide ne tikai pilsētās, bet arī 
lauku apdzīvotās vietās. Lauku ainavā ap
dzīvoto vietu siluetos pie skolu ēkām pa
rādās jaunu sporta zāļu monolītie apjomi. 
Lai arī valstiskās neatkarības atgūšanas 
procesā ekonomiskās prioritātes budžeta 
plānošanā guva pārsvaru, tomēr valsts at

balsts kultūrainavas veidošanai būtu novērsis gan pārmērīgo pieticību, gan pārspī
lējumus ēku ārējā izskata un apkārtnes veidošanā. 103 

Vienotais un dažādais kultūrainavā

Teiktais par kultūrainavu atspoguļojas glezniecībā, tēlniecība, literatūrā, mūzikā. 
Latvijas kultūras kanons ir izveidots kā izcilāko un ievērojamāko mākslas darbu un 
kultūras vērtību kopums. Kultūras kanonā ietvertas tādas visas Latvijas svētku kultūr
ainavas vērtības kā Jāņu svinēšana un dziesmu svētki.104 Jāņu svinēšanas vietas valsts 
augstākajos pakalnos 23. jūnijā ir sastopamas visā Latvijā, tāpat kā dziesmu svētku 
brīvdabas estrādes mūsu novados. Tāpat kanonā ir dziesmu svētku noslēguma kon
certa vieta – Mežaparka lielā estrāde Rīgā. Kultūrainava ir iedvesmas avots un arī noti
kumu, piemiņas iezīmēšanas vieta ar pieminekļiem ainavā.105 

Raksturīgā tonalitāte Latvijas kultūrainavai ir pelēcīgie un zemes toņi, zemu slīdoši 
mākoņi, bet saulainās dienās – spoži zilas debesis, kas atspulgojas daudzo ūdeņu spo
guļos. Latvijas ainava ir zaļa gan dominējošo skuju koku mežu, gan visur esošās zāles 
un krūmu krāsas dēļ.

Kultūrainavas elements ir arī cilvēks ar savu izskatu, valodu, nodarbošanos un iz
turēšanos. Viens no etniskās apziņas pamatiem ir novadu savdabība. Savukārt tās pa

103 Seile A. Zemes reforma – jaunu sociālekonomisko attiecību un kultūrainavas veidošanas pamats. Kultūrvēs-
tures avoti un Latvijas ainava, 28. lpp.

104 Latvijas kultūras kanons. Pieejams: http://www.kulturaskanons.lv/lv/1/ (skatīts 20.10.2016.).
105 Burima M., Vasiljeva E. Commemoration principles and models of world War II memorial sites in the cultu

ral landscape of Latvia–Belarus Borderland. 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference of Social 
Sciences and Arts. Book 4, Vol. 1, 2015, pp. 85–92.

24. att. Vidzeme. Amatciems. Ciemata vizuālais tēls 
demonstrē vidi, kurā cilvēks dzīvo harmonijā ar dabu. 
2012. gada maijs. Jura Urtāna foto
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mats ir valodas teritoriālie varianti, jo 
Latvija ir to dažu valstu skaitā, kur šie 
dialekti joprojām saglabājušies salīdzi
noši labi.106 Folkloras vākumu saturs 
atklāj rūpes pa ainavas sakoptību, bet 
pļavu vai tīrumu skaistu dara padarītais 
darbs. Rūpīgi kopti lauki un pļavas ir 
neatņemama dabas ainavas daļa, kam 
cilvēka veikums piešķir ne tikai mate
riālu, bet arī estētisku vērtību.107

Latgales kultūrainavai piemīt 
smalka mozaīkveida struktūra ar dabas 
elementiem: pauguriem, ezeriem, mežu 
puduriem, nelielām zemnieku sētām, 
kam pretstatā ir lielo ezeru – Rāznas, 
Rušona, Lubāna plašais ūdens klajs, za
ļais krastu apaugums, mājas vai pirti
ņas kā sīki akcenti ezeru krastā. Latgales kultūrainava rada divas pilnīgi pretējas sajū
tas: patētiskumu skatos no pauguru virsotnēm uz laukiem, birzīm, barokāliem baznīcu 
torņiem un ezeru spoguļiem un vientulības sajūtas, atrodoties ielejā starp pakalniem 
un redzot mazu, gandrīz sabrukušu, neapdzīvotu lauku sētu. Protams, arī Latgalē katrā 
pagastā atradīsim trīs, piecas sekmīgas, ražojošas zemnieku saimniecības un pa viesu 
namam ezera krastā romantikas un lauku klusuma tīkotājiem.108 Latgales mālainā 
zeme ir iemesls, ka tur līdz mūsu dienām saglabājusies keramikas veidošanas tradīcija, 
kas ir viens no šī kultūrvēsturiskā novada simboliem.

Vidzemes kultūrainava ir pauguraina mežu un lauksaimniecības zemju mozaīka, 
kurā dominē lielāka apjoma celtnes, tādas kā baznīcas, muižu ansambļi, kas laika gaitā 
papildinājušies ar daudzdzīvokļu un privātajām ēkām, lauksaimnieciskās ražošanas 
objektiem, izveidojoties ciematiem. Ziemeļvidzemē sastopama aleju daudzveidība un 
skatos atšķirīgas kultūrvēsturisko ainavu zonas. Vidzemes augstienē esošais Vestienas 
aizsargājamais ainavu apvidus un Gaiziņkalna dabas parks ir īpaši pauguraina, līku
mainiem ceļiem un skaistām skatu vietām bagāta kultūrainava. Savukārt Piebalga aso
ciējas ar pakalniem līdzīgajiem lielajiem jumtiem ēkām, kas veido viensētu grupas rel
jefa augstākajās vietās, kamēr apkārt ir pļavas, bet lejā spīguļo ezeru līči. Šīs ir vietas, 
no kurām nāk ievērojami Latvijas kultūras darbinieki, vai arī viņi to ir izvēlējušies šo
dien par savu dzīves vietu.

Zemgale raksturojas ar līdzenumu, liela mēroga lauksaimniecības ainavu, kurā 
dominē regulāras formas aramzemes lauki un atstatu no šodienas ceļiem, mazo upīšu 
krastos izvietojas viensētas, kuru senāko daļu pa perimetru ieskauj lielu lapu koku un 

106 Stafecka A. Kultūrainava latviešu valodas izloksnēs. Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava, 290. lpp.
107 Turpat, 270.–290. lpp.
108 Zeile P. Latgales kultūras vēsture. Rēzekne: Latgales kultūras centra izdevniecība, 2006, 746. lpp.

25. att. Daugavas ieteka Rīgas jūras līcī un Rīgas ostas terminālu 
jaunbūves. 2014. gada aprīlis. Jura Urtāna foto
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krūmu vēja aizsargstādījumi. Rundāles pils atrašanās Zemgales lauku ainavā, kur līdz 
pat horizontam redzami tikai lauki un pļavas, ko papildina samērā nepamanāma vē
lākā laika apbūve, rāda stāvokli, kas 275 gadu laikā kopš pils uzcelšanas gandrīz nav 
mainījies. Šis apstāklis ierāda Rundāles pilij īpašu vietu visas Eiropas piļu ansambļu 
vidū, kas parasti zaudējuši savu sākotnējo dabas ietvaru, jo ietverti jaunlaiku industria
lizētajā ainavā. Harmonija un līdzsvars ir galvenās estētiskās vērtības Zemgales kultūr
ainavā. 

Augšzeme ar īpašo Sēlijas reģionu vienmēr piesaistījusi ar savu gleznainumu un 
dabas skaistumu. To mēdz saukt par kalnainu, bet patiesībā tās ir pauguru rindas ar 
mitrām, purvainām ieplakām. Tomēr šie lēzenie pakalniņi uzspiež visam novadam sa
vādu, vilinošu raksturu. 

Kopš 1990. gada Kurzemes lauku ainava, tāpat kā citur Latvijā, pakļauta ekstensī
vām izmaiņām. Liela mēroga monokultūru lauku raksts tiek aizvietots ar daudzveidīgu 
zemes lietojuma struktūru (mazas privātas zemnieku saimniecības, neapstrādāta zeme 
ar fermu vai muižu drupām, dabiskās veģetācijas izplešanās, turpat arī restaurētas vēs
turiskās ēkas ar nozīmīgu vēsturisko identitāti). Dortmundes Tehniskās universitātes 
zinātnieku pētījums atzina, ka Kurzemes lauku ainava ir izcila ar tādām skatu vērtībām 
kā daudzveidība, unikalitāte un skaistums visos tur sastopamajos ainavu tipos.109 Har
moniska un dramatiska ir Kurzemes mežu un lauksaimniecības zemju mozaīkas 
 ainava, kurā, līdzīgi kā Vidzemē, dominē lielāka apjoma celtnes: baznīcas, muižu an
sambļi, ciemati. 

Kultūrvēsturiskie novadi pamazām zaudē savu individualitāti, saglabājas vien ne
lielas, izolētas kultūrvēsturiskās ainavu zonas vai ģeofizisko apstākļu noteiktās atšķirī
bas, piemēram, Suitu kultūrtelpa Kurzemē pie Baltijas jūras.

Secinājumi

Latvijas kultūrainava līdz šim veidota un aplūkota pa atsevišķām nozarēm. Pieņe
mot Eiropas ainavu konvenciju, šķiet, ir panākta vienošanās par kultūrainavas izpratni 
plašākā mērogā. Latvijas kultūrainavas telpiskā struktūra variē no atklātas un tālu pār
skatāmas līdz skatam ierobežotas un nelielas. Līdz šim vairāk ir bijuši mēģinājumi 
skaidrot, kas ir kultūrainava, nevis kāda tā ir.

Baltijas jūras krasta kultūrainavas unikalitāte Latvijā ir neskarta daba – liedags un 
kāpas, bez apbūves gandrīz visā tā 500 km garumā, kur cilvēka radītie objekti redzami 
tikai kā reti akcenti. Upju un ezeru krasti bijuši apdzīvoti visos vēsturiskajos periodos, 
ja arī šis apdzīvojums uz laiku ir zudis, tas tomēr vēlāk atgriežas. Pēdējo divdesmit 
gadu laikā piekrastu teritoriju pļavas ir aizaugušas ar krūmiem un kokiem, zudusi da
žādība krastu panorāmās, bet jaunas būves parādīšanās šajā monotoni zaļajā krasta 
panorāmā parasti ir kā negatīvs akcents.

109 Gruehn D. Landscape Change in Courland (Latvia) and its Impact on Visual Landscape Quality. Abstracts 
of International Landscape Architecture Scientific Conference “Life Style and Landscape”, 9–11 February 2011. 
Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2011, p. 1.
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Meža kultūrainava ir daudzveidīgs, emocionāls, svarīgs elements arī citos kultūr
ainavas tipos. Tas pastāv lielās platībās, mijas ar lauksaimniecības zemju atklātajām 
telpām, aptver pilsētu apbūvi. Aplūkotajā periodā mainījušies mežu apsaimniekošanas 
paņēmieni. Meža ainavas straujās izmaiņas no veca meža uz izcirtumu un tālāk līdz 
jaunaudzei ir vizuāli un emocionāli ļoti ietekmējošas. Latvijā aktuāli ir jautājumi par 
lauksaimniecības zemju saglabāšanu vai to apmežošanu. Aplūkotajā periodā daudzas 
redzamās izmaiņas vizuālajā lauku kultūrainavā saistāmas ar Eiropas Savienības pie
šķirto finansējumu zemniekiem. 

Viens no būtiskākajiem Latvijas kultūrainavu veidojošiem elementiem ir viensēta, 
kas sastāv no vairākām ēkām, koku un krūmu stādījumiem, dārziem, kā arī tās novie
tojuma kopējā ainavas struktūrā. Eksistē kultūrvēsturisko novadu atšķirības vecsaim
niecību apbūvē, bet tā ir vienveidīga vēlākajos periodos. Seno muižu apbūve ar par
kiem un alejām vēl arvien ir dominantes aptverošajā kultūrainavā. To pamestība bez 
izmantošanas, ēku un stādījumu fiziskā degradācija mūsdienās traucē izprast vēsturis
kās ainavas vērtības un nozīmību. Baznīcas Latvijas kultūrainavā tiek uztvertas kā ga
rīgo vērtību orientieris, un tās saskatāmas gan tālu lauku ainavā, gan pāri pilsētas ap
būvei. Aplūkotajā periodā veiktā pilsētu vēsturisko centru renovācija pozitīvi ietekmē 
arī aptverošās teritorijas – gan daudzstāvu dzīvojamos rajonus, gan lauku teritorijas. 
Latvijas pilsētu kultūrainavas vērtība ir koka apbūve, kuras atjaunotais krāsojums un 
arhitektoniskās detaļas veido patīkamu un gleznainu ielu kopainu. Pilsētu daudzstāvu 
brīvā plānojuma rajonu vides problemātika ir tikpat aktuāla kā jaunu privātmāju apbū
ves rajoni ar zemu telpisko kvalitāti.

Šodien pārmaiņas kultūrainavā visvairāk skar tieši pilsētām piegulošās lauku teri
torijas. Disharmoniju kultūrainavā visbiežāk ienes savrupmāju vienlaidus apbūves 
zonas un neizmantotas ražošanas teritorijas. Iebraucot lielpilsētās, to panorāmās do
minē gandrīz vienādas komercainavas, jo to nosaka firmu zīmoli. Strauji attīstās Rīgas, 
Liepājas un Ventspils ostas. Savukārt padomju perioda lauku ciematu un ražošanas 
kompleksu pamestība rada degradētas ainavas iespaidu.

Latvijas ceļu ainavu raksturs ir ļoti daudzveidīgs, jo tie tapuši dažādos vēstures pe
riodos. No līkloču šauriem zemes lauku un mežu celiņiem līdz taisniem, alejās ieskau
tiem ceļiem un padomju perioda automaģistrālēm ar veidotu ceļa ainavu. Mūsdienu 
ceļi, kas tiek būvēti jaunā vietā, paver vēl citus – neparastus skatus.

Kultūrvēsturiskie novadi pamazām zaudē savu individualitāti, saglabājas vien ne
lielas, izolētas kultūrvēsturiskās ainavu zonas vai ģeofizisko apstākļu noteiktās atšķirī
bas. Vienotais Latvijas kultūrainavā ir gadskārtu svinēšana, īpaši Jāņu kultūrainava 
23.  jūnijā ar vainagiem un ugunskuriem līdz saullēktam. Otra svarīgā tradīcija ir 
dziesmu svētki, kas visos novados ainavā iezīmējas ar brīvdabas estrādēm. Arheoloģis
kās ainavas un daudzveidīgie unikālie dabas objekti atrodami katrā novadā, tomēr to 
iesaiste mūsdienu kultūrainavā ir epizodiska. Katra vēsturiskā perioda arheoloģiskie 
pieminekļi saistīti ar noteiktu ainavas tipu. Upju ielejas līdz ar to ir daudzslāņaina ar
heoloģiskā ainava. Kā jaunus kultūrainavas veidus, kas tiek attīstīti, var uzskatīt dabas 
aizsardzības un aktīvās atpūtas objektus. 

Latvijas kultūrainavas mainība gadalaikos ir iedvesmas avots māksliniekiem, kat
ram iedzīvotājam un viesim. Tā ir koši krāsaina rudeņos un pavasaros, vasarā mainās 
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no sulīgi zaļas zāles toņa līdz dzelteniem labības laukiem, bet ziemā ir balta zem sniega 
segas ar koku zaru rakstu un mežu tumši zaļajiem toņiem. Tomēr kopumā raksturīgā 
tonalitāte ainavai ir pelēcīgie un zemes toņi, zemu slīdoši mākoņi, bet saulainās die
nās  – spoži zilas debesis, kas atspulgojas daudzo ūdeņu spoguļos. Latvijas ainava ir 
zaļa gan dominējošo skuju koku un zāles krāsas, gan cilvēku dzīves veida dēļ. 

Latvijas kultūrvēsturiskajos novados šodien redzamās lauku kultūrainavas ir vei
dojušās atšķirīgi. Tomēr rūpīgi kopti lauki un pļavas ir neatņemama kultūrainavas 
daļa, kam cilvēka veikums piešķir ne tikai materiālu, bet arī estētisku vērtību.

Latgales kultūrainava rada divas pilnīgi pretējas sajūtas: patētiskumu skatos no 
pauguru virsotnēm uz laukiem, birzīm, barokāliem baznīcu torņiem un ezeru spogu
ļiem un vientulības sajūtas, atrodoties ielejā starp pakalniem un redzot mazu, neapdzī
votu, gandrīz sabrukušu viensētu. Vidzemes kultūrainava ir pauguraina mežu un 
lauksaimniecības zemju mozaīka, kurā dominē lielāka apjoma celtnes: baznīcas, muižu 
ansambļi. Ziemeļvidzemē savukārt ir aleju daudzveidība. Harmonija un līdzsvars, ko 
rada plašie, līdzenie lauki, ir galvenās estētiskās vērtības Zemgales kultūrainavā. Kur
zemes lauku ainava ir izcila ar tādām skatu vērtībām kā daudzveidība, unikalitāte un 
skaistums visos tur sastopamajos ainavu tipos. Lielākas izmaiņas lauku kultūrainavas 
struktūrā saistītas ar padomju varas gados veiktām darbībām, t.i., meliorāciju un vien
sētu apdzīvojuma likvidāciju. Šodienas modernajā lauku kultūrainavā redzamas arī 
20. gs. 20. gadu agrārās reformas rezultātā celto ēku, ierīkoto ceļu, stādīto koku, pār
mainīto muižu centru zīmes. Pēdējo 20 gadu laikā prioritāte jūras piekrastē ir dabas 
saglabāšana, rekreācijas slodzes mazināšana un atbilstība dabas aizsardzības prasībām. 
Mili tārais mantojums kalpo galvenokārt kā tūrisma interešu objekts.

Latvijas kultūrainava raksturojama ar atšķirīgiem dabas reģioniem, dažādām kul
tūras, politiskajām un ekonomiskajām ietekmēm, daudzveidīgām tehnikas un teh
noloģiju progresa iezīmēm. Cilvēks kultūrainavā vienmēr ir tās sastāvdaļa ar savu 
klātbūtni, darbību, attieksmi. Laikposmā no 1995. gada līdz 2015. gadam Latvijā kul
tūrainavas struktūras un to vērtību noteikšana notika atsevišķām teritorijām, izstrādā
jot konkrētu teritoriju plānojumus vai dabas aizsardzības plānus. Ar jēdzienu “kultūr
ainava” atšķirībā no pārējās ainavas nereti tiek pausta sabiedrības attieksme pret 
konkrētu gleznainu ainavu ar īpašu vēsturisku un kultūras mantojumu. Šādi par kul
tūrainavu nosauktas vietas Latvijā ir nozīmīgas cilvēkiem kā savas piederības tautai un 
vietai apliecinājums un jauna spēka avots.
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kultūras pieminekļu zinātniskās pētniecības padomē kā Arheoloģijas nodaļas va
dītājs, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā (kopš 1988). Profesors 
Latvijas Kultūras akadēmijā (kopš 1998). Veicis plašu arheoloģijas pieminekļu 
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BALTIJAS VALSTU SADARBĪBA  
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Raksts ir veltīts Baltijas valstu sadarbības attīstībai no divdesmitā gadsimta astoņdesmito gadu 
beigām līdz mūsu dienām. Tajā aplūkoti sadarbību ietekmējošie iekšējie un ārējie faktori, politiskie 
un ekonomiskie priekšnoteikumi dažādos sadarbības posmos un sektoros. Savstarpējā mijiedar
bībā Igaunija, Latvija un Lietuva nostiprināja neatkarību, integrējās Eiropas un transatlantiskajās 
organizācijās un attīstīja savas valstis. Sadarbībā ir konstatējami Baltijas valstu ciešākas un vājākas 
sadarbības periodi. Nenoliedzami, Baltijas valstu sadarbībai piemīt stiprās puses un trūkumi. 

Atslēgvārdi: Baltijas valstis, sadarbība, Eiropas Savienība, NATO, ārpolitika, ekonomiskā sadarbība, 
aizsardzība, drošība, enerģētika, brīvā tirdzniecība, sadarbības organizācijas.

Ievads

Igaunija, Latvija un Lietuva akadēmiskajā un politiskajā diskursā tiek definētas 
kā viena reģiona valstis, kuras apvieno ģeogrāfiskais tuvums, savstarpējā mijiedar
bība dažādās sfērās, kopīgas problēmas un izaicinājumi, kopīgi mērķi un to sasnieg
šanas līdzekļi, kas meklējami ārpus nacionāliem ietvariem.1 Atrodoties līdzās vienā 
ģeogrāfiskā telpā, pastāvot kopīgām problēmām un mērķiem – atgūt un nostiprināt 
valstu neatkarību, panākt to starptautisko atzīšanu un nodrošināt atgriešanos demo
krātiskajā Rietumu sabiedrībā, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas neatkarības kustības 
pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu beigās aizsāka aktīvu trīspusējo sadarbību. At
gūstot neatkarību, Igaunija, Latvija un Lietuva turpināja Atmodas laikā iedibināto 
sadarbību, veidojot valstiskās un nevalstiskās reģionālās sadarbības institūcijas. Ap
lūkojamā periodā ir konstatējami periodi un sfēras, kad Baltijas valstis darbojas 
stiprā un vienbalsīgā tandēmā, un arī periodi un sfēras, kad tās mēģina pierādīt savu 
citādību un individualitāti. Baltijas valstu sadarbības dinamika ir viļņveidīga un ne
vienmērīga, ko ietekmē šo valstu iekšpolitiskā attīstība, nacionālās intereses un starp
tautiskā vide. 

1 Definīcija balstīta uz Žanetas Ozoliņas izstrādāto reģiona definīciju. Sk: Ozoliņa Ž. Latvijas drošības politikas 
reģionālie aspekti. Rīga: Izglītība, 2000, 40. lpp. 
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Sadarbības pirmsākumos Baltijas neatkarības kustības izvirzīja ambiciozus mēr
ķus – veidot spēcīgu ekonomisko savienību, izstrādāt kopīgu aizsardzības un ārpoliti
kas koncepciju, attīstīt vienotu kredītu sistēmu un ārējās tirdzniecības stratēģiju, 
tomēr, atgūstot neatkarību, daudzas iniciatīvas tika arhivētas. Atgriešanās pie Atmodas 
laika sadarbības iniciatīvām notika viļņveidīgi, dažām no ceturtdaļgadsimta inicia
tīvām par kopīgiem iepirkumiem, ārējo tirdzniecības politiku, vienotu Baltijas preču 
zīmolu iegūs tot materializētu ietvaru tikai 2013.–2015. gadā. 

Šī raksta mērķis ir analizēt Baltijas valstu sadarbību, problemātiku un tendences, 
izvērtēt šo valstu sadarbības iemeslus un rezultātus dažādos laika periodos, kā arī at
klāt sadarbības veiksmīgos piemērus un zaudētās iespējas. Raksta ietvaros gan nav 
iespē jams ietvert visu sadarbības attīstības dinamiku, sfēras un notikumus laika posmā 
no 1988. līdz 2015. gadam.

Baltijas valstu sadarbība notiek prezidentu, parlamentu, izpildvaru, nevalstisko 
organizāciju un nozaru asociāciju līmenī. Igaunijas, Latvijas un Lietuvas prezidenti 
tiekas vismaz reizi gadā, kā arī organizē kopīgās vizītes, piemēram, tikšanās starp 
Baltijas valstu un ASV prezidentiem 2013. gada augustā. Nozaru asociācijas veido 
sadarbības tīklus, piemēram, BASTIC apvieno Baltijas valstu zinātnes, inovāciju un 
tehnoloģiju centrus, bet minēto valstu augstskolas un profesionālās izglītības institū
cijas veido kopīgus projektus un asociācijas. Baltijas valstu nevalstiskās organizācijas 
aktīvi sadarbojas dažādos sektoros. Raksta ietvaros Baltijas valstu sadarbība tiks ana
lizēta un izvērtēta, pamatojoties uz šo valstu sadarbības organizāciju – Baltijas 
Asamblejas (BA) un Baltijas Ministru padomes (BMP) ietvaru, jo Baltijas valstu poli
tikas saskaņošana un sadarbības projektu īstenošana ir šo organizāciju pamat
funkcijas.

Baltijas valstu sadarbības izvērtēšanai un analīzei ir izraudzīta hronoloģiskā pieeja, 
iedalot šo procesu piecos posmos, kas ļauj izsekot sadarbības tendencēm un dina
mikai.

Baltijas valstu sadarbības institucionālais ietvars 

Pēc neatkarības atgūšanas, pārņemot Ziemeļvalstu reģionālās sadarbības modeli, 
Igaunija, Latvija un Lietuva izveidoja institucionalizētu sadarbības modeli. Lai arī ra
dīts pēc Ziemeļvalstu sadarbības modeļa līdzības, Baltijas valstu sadarbības modelis 
tika izveidots vājāks, ar vājāku ietekmi uz nacionālajām valdībām.2 Baltijas valstu sa
darbības institūcijas pastāvēšanas laikā ir būtiski mainījušās, tādēļ par analīzes pamatu 
ir ņemts šī brīža sadarbības institucionālais ietvars.

2 Smith J. D. The Devil and the Deep Blue Sea. – Smith J. D., Pabriks A., Purs A., Thomas L. The Baltic States. 
Estonia, Latvia and Lithuania. London: Routledge, 2002, p. 169.
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Baltijas sadarbības organizācijas – BA un BMP – darbojas kā viena sadarbības 
modeļa divi pīlāri. BA mērķis ir koordinēt Igaunijas, Latvijas un Lietuvas parlamentu 
sadarbību, savukārt BMP mērķis ir koordinēt izpildvaru sadarbību. Baltijas valstu na
cionālie parlamenti un valdības deleģē savus pārstāvjus uz BA un BMP, kuru uzde
vums ir koordinēt trīspusējo sadarbību parlamentu un izpildvaru līmenī. Saskaņā ar 
tiesisko regulējumu3 abas organizācijas par savas darbības rezultātiem atskaitās nacio
nālajiem parlamentiem un valdībām. BA lēmumi ir rekomendējoši, bet BMP lēmumi 
ir saistoši. 

BA augstākā lēmējinstitūcija ir sesija, kas notiek vienu reizi gadā. Nacionālais par
laments deleģē 12–16 deputātus, izveidojot nacionālo delegāciju. Sesiju starplaikā sa
darbība prioritārās sfērās tiek koordinēta 5 komitejās: Ekonomikas, enerģētikas un 
inovāciju, Labklājības, Dabas resursu un vides, Tieslietu un drošības, Izglītības, zināt
nes un kultūras. BMP augstākā lēmējinstitūcija ir Premjerministru padome, uz kuru 
Baltijas valstu premjerministri sanāk vismaz vienu reizi gadā. Sadarbības padomi veido 
Baltijas valstu ārlietu ministru sadarbība. BMP Vecāko amatpersonu komitejas ir izvei
dotas enerģētikas, transporta, aizsardzības, vides un iekšlietu jomās, kas nodrošina 
nozaru ministriju sadarbību. 

3 Protocol amending the Agreement on Baltic Parliamentary and Governmental Cooperation between the 
Republic of Estonia, the Republic of Latvia and the Republic of Lithuania. Pieejams: http://vm.ee/sites/
default/files/contenteditors/webstatic/383/2003_11_Kokkuleppe_muutmise_protokoll_eng.pdf (skatīts 
26.01.2016.); Protocol amending the Protocol on Cooperation between the Baltic Assembly and the Baltic 
Council of Ministers. Pieejams: http://vm.ee/sites/default/files/contenteditors/webstatic/192/2004_12_18_
Koostooprotokolli_muutmise_protokoll_eng_allkirjadega.pdf (skatīts 26.01.2016.).

1. att. Baltijas valstu sadarbības institucionālais ietvars
Avots: Autores veidots ietvars, balstoties uz BA Statūtiem, BMP Nolikumu, BA–BMP Sadarbības protokolu. 
Pieejams: http://vm.ee/en/balticcooperation (skatīts 22.01.2016.).
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BA un BMP ir lēmējtiesības tikai visu Baltijas valstu pārstāvju klātbūtnes gadījumā, 
lēmumi tiek pieņemti pēc konsensa principa. Baltijas Padome ir kopīgā BA un BMP 
sadarbības forma. Tās sanāksme notiek vienu reizi gadā, kuras laikā notiek BA un 
BMP kopīgo lēmumu pieņemšana, sadarbības prioritāšu noteikšana, kā arī BMP at
skaite par BA lēmumu izpildi.

Baltijas reģionālās sadarbības veidošanās posms  
(1988–1991)

Baltijas reģionālās sadarbības veidošanās posms ir no 1988. gada 8. novembra, kad 
neatkarības kustības pirmo reizi tikās Rīgā un vienojās par sadarbību, līdz 1991. gada 
8.  novembrim, kad tika izveidota Baltijas Asambleja. Šis process aizsākās Atmodas 
laikā un veidoja nozīmīgu pamatu vēlākai sadarbības attīstībai.

Akadēmiskajās diskusijās par reģionālās sadarbības izveides motivāciju nav izkris
talizējusies vienota nostāja vai skaidri definēti priekšnosacījumi. Viens no svarīgāka
jiem iemesliem, kādēļ valstis ir ieinteresētas veidot reģionālo sadarbību, ir iespēja 
efektīvāk īstenot nacionālās intereses dažādos sektoros, jo īpaši gadījumos, ja valsts 
iekšējie resursi un iespējas tiek vērtētas kā nepietiekamas šo interešu realizēšanai. Re
ģionālās sadarbības veidošanos nosaka starptautiskie apstākļi, specifisku problēmu 
efektīvākas risināšanas, ilglaicīgu sociālu un ekonomisku mērķu realizēšanas, kā arī 
valsts varas paplašināšanas iespējas.4 Igaunijas, Latvijas un Lietuvas sadarbībā var iden
tificēt vairākus priekšnosacījumus, kas kalpoja par pamatu Baltijas valstu sadarbības 
veidošanai. Pirmkārt, valstu ģeogrāfiskais izvietojums. Kopīga infrastruktūra un trans
ports, enerģētikas starpsavienojumi, pārrobežu sadarbība, kopīga gaisa telpas uzrau
dzība un vides aizsardzība ir tikai dažas jomas, kuru kopsaucējs ir atrašanās vienotā 
ģeogrāfiskā telpā. Otrkārt, Baltijas sadarbības vājums starpkaru periodā. Sadarbības 
pirmsākumos neatkarības kustību pārstāvji akcentēja, ka “pēc Baltijas valstu neatkarī
bas atgūšanas nedrīkst atkārtot tās kļūdas, ko baltieši pieļāva starpkaru periodā – ne
vēloties vai nespējot izveidot spēcīgu Baltijas sadarbības sistēmu”.5 Treškārt, starptau
tiskā vide, ārvalstu spiediens un vienota reģiona starptautiskais tēls. Starptautiskā 
sistēma un jaunais reģionālisma vilnis pēc aukstā kara beigām veicināja dažādu reģio
nālo sadarbības tīklu veidošanos. Pēc neatkarības atgūšanas Baltijas valstis savu vietu 
starptautiskajās attiecībās redzēja kā atrašanos “pelēkajā zonā” starp Krieviju un Rie
tumeiropu, kas vienlaikus nozīmēja atrašanos drošības vakuumā. Tādēļ astoņdesmito 
gadu beigās un deviņdesmito gadu sākumā, kad piederība Eiropas un  transatlantiskajām 
organizācijām bija tikai tālas nākotnes sapnis, tā stiprināja pārliecību par reģionālās 

4 Sk. plašāk: Feld J. W., Jordan R. S., Hurwitz L. International Organizations: a Comparative Approach. 2nd ed. 
New York: Praeger Publishers, 1988; Regionalism in World Politics. Regional Organization and International 
Order. Ed. by L. Fawcett, A. Hurrell. Oxford: Oxford Unversity Press, 1995; Archer C. International 
Organizations. New York: Routledge, 2001; Theories of New Regionalism: a Palgrave Reader. Ed. by F. Söder
baum, T. M. Shae. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003.

5 1989. gada 13.–14. maija sēdes protokola kopija. Sk.: Baltijas Asamblejas arhīva materiāli par Baltijas valstu 
neatkarības kustību sadarbību (1988. gada novembris – 1991. gada oktobris). BA arhīvs, 17. lpp.

Marika Laizāne-Jurkāne   BALTIJAS VALSTU SADARBĪBA (1988–2015)



362 LATVIJA UN LATVIEŠI     I sējums 

 sadarbības nepieciešamību.6 Starptautiskā sabiedrība aicināja Baltijas valstis veidot re
ģionālo sadarbību. Jo īpaši Ziemeļvalstis aktīvi pauda viedokli, ka Baltijas valstu sadar
bības nostiprināšana tikai veicinās iekšpolitisko un ārpolitisko attīstību.7 Starptautiskā 
sabiedrība uztvēra Baltijas valstis kā vienotu veselumu un vienotu Baltijas reģionu, kas 
izrietēja no kopīgo interešu, līdzīgās attīstības un ģeopolitiskās pozīcijas prizmas. 
Ceturt kārt, kopīgas iekšpolitiskās un ārpolitiskās problēmas. Ekonomiskās, sociālās, 
politiskās un jo īpaši drošības problēmas, kā arī padomju okupācijas seku pārvarēšana 
nostiprināja Baltijas valstu apņemšanos izmantot sadarbības iespējas kopīgu jautājumu 
risināšanai. Pēc neatkarības atgūšanas Igaunija, Latvija un Lietuva sāka veidot attiecī
bas ar dažādiem starptautiskajiem subjektiem, tomēr tām bija ierobežoti finanšu un 
cilvēku resursi. Resursu apvienošana, pārstāvot Baltijas intereses starptautiskajās orga
nizācijās, bija ļoti svarīgs sadarbības priekšnosacījums. 

Neatkarības kustību pārstāvji skaidri apzinājās, ka neatkarības atgūšana, politisko 
procesu ietekmēšana, Baltijas jautājuma aktualizēšana starptautiski ir stratēģiski nozī
mīgākie mērķi, kurus ir iespējams ātrāk sasniegt  sadarbojoties, tādēļ nozīmīgu lēmumu 
pieņemšana tika savstarpēji saskaņota. Neatkarības kustību sadarbība attīstījās strauji, 
Atmodas laikā aizsāktā “tautas diplomātija” tika papildināta ar sadarbības pārnešanu 
val stiskajā līmenī. Tālavs Jundzis atzīst, ka Baltijas kopīgās akcijas pievērsa pasaules uz
manību šo valstu neatkarības centieniem un palīdzēja šajā jautājumā panākt, lai starp
tautiskā sabiedrība to vairs neuzskatītu tikai par Padomju Savienības iekšēju  lietu.8

Baltijas tautas kustību sadarbības pamatā bija kopīgi mērķi un ideoloģija.9 
1988. gada 8. novembrī Baltijas neatkarības kustību pirmās tikšanās laikā pieņēma ko
munikē, vienojoties par savstarpēju darbību koordināciju, kopīgu rīcību un interešu 
pārstāvēšanu. Neatkarības kustību pārstāvji vienojās sākt plašu protesta kampaņu pret 
Mihaila Gorbačova piedāvātajiem PSRS Konstitūcijas labojumiem.10 

1989. gada 13.–14. maijā Tallinā Baltijas neatkarības kustību pārstāvji vienojās par 
sadarbības organizācijas – Baltijas Asamblejas izveidošanu. Vienošanās noteica, ka “šī 
Baltijas sadarbības perspektīva nav ne pret vienu vērsta, bet tiek deklarēta kā mūsu 
kustību labā griba. [..] Puses apņemas savstarpēji sniegt palīdzību savā darbībā, solidāri 
dalīt grūtības un problēmas.”11 Šīs tikšanās laikā tika izveidota arī Baltijas parlamentārā 
grupa, kuras galvenais uzdevums bija koordinēt vienotu pozīciju PSRS Tautas deputātu 
kongresā Maskavā. Neatkarības kustību Baltijas Asambleja pieņēma kopīgos aicināju
mus starptautiskajām organizācijām, Eiropas valstu līderiem, izstrādāja rīcības plānu 
pārejai uz tirgus ekonomiku, Baltijas informācijas sistēmas veidošanai, pakāpeniskai 
Baltijas valstu demilitarizācijai u.c. 

  6 Ozoliņa Ž. The Impact of the European Union on Baltic Cooperation. – Malfliet K., Keygnaert W. The 
Baltic States in an enlarging European Union: towards a partnership between small states? Leuven: Garant 
Publishers, 1999, p. 132.

  7 Autores intervija ar ZP Sekretariāta pārstāvi Rikardu Berugu 1999. gada 25. februārī. BA arhīvs, 1. lpp. 
  8 Jundzis T. Latvijas neatkarības atgūšana. Latvieši un Latvija: akadēmiskie raksti. 3. sēj.: Atjaunotā Latvijas 

valsts. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013, 61. lpp.
  9 Kalniete S. Baltijas tautu vienotība un tās nozīme Atmodas laikā. Baltijas brīvības ceļš: Baltijas valstu ne var-

darbīgas cīņas pieredze pasaules kontekstā. Sast. J. Škapars. Rīga: Zelta grauds, 2005, 87. lpp.
10 Turpat.
11 1989. gada 13.–14. maija sēdes protokola kopija. BA arhīvs, 3. lpp.
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1989. gada jūlijā Pērnavā neatkarības kustību pārstāvji vienojās par Baltijas Pado
mes izveidošanu, kas paredzēja neatkarības kustību sadarbības formāta paplašināšanu 
ar Augstāko padomju (AP) deputātiem, ministriju un akadēmisko institūciju pārstāv
jiem. Baltijas Padomes sanāksmēs, kas notika vismaz vienreiz mēnesī, tika izvērtēta 
iekšpolitiskā situācija, formulētas kopīgās pozīcijas par dažādiem jautājumiem (par 
Bal tijas jauniešu dienestu PSRS armijā, politisko un ekonomisko neatkarību, staļi
nisma noziegumiem u.c.), uzturēti regulāri kontakti ar Eiropas valstu, ASV un PSRS 
demokrātisko spēku pārstāvjiem. 1989. gada 15. jūlijā Baltijas Padome pieņēma lē
mumu par Baltijas ceļa organizēšanu tā paša gada 23. augustā.

Gan neatkarības kustību Baltijas Asamblejas, gan Baltijas Padomes ietvaros notika 
diskusijas par ekonomiskās sadarbības institūcijas dibināšanas nepieciešamību, lai at
vieglotu Baltijas valstīm pāreju uz tirgus ekonomiku, veicinātu ekonomisko integrāciju, 
vienota tirgus un kredīta sistēmas veidošanu u.c. Pamatojoties uz Baltijas Padomes 
1989.  gada 8. septembra sanāksmē pieņemto lēmumu par Baltijas tirgus veidošanu, 
1990. gada augustā tika izveidota ekonomiskā sadarbības institūcija – Baltijas Sadarbī
bas padome ar mērķi – koordinēt ekonomisko sadarbību. Sākotnēji Baltijas Sadarbības 
padomes uzdevums bija izstrādāt kopīgo koncepciju par ekonomisko patstāvību un 
ekonomiskās atkarības no PSRS ekonomikas mazināšanu. Nespējot vienoties par eko
nomiskās sadarbības redzējumu un pārvarēt savstarpējo konkurenci līdzīgo tautsaim
niecības struktūru dēļ, Baltijas Sadarbības padomes darbība tika izbeigta jau dažus 
mēnešus pēc tās izveidošanas.

1990. gada 12. maijā Tallinā Igaunijas AP priekšsēdētājs Arnolds Rītels, Latvijas AP 
priekšsēdētājs Anatolijs Gorbunovs un Lietuvas AP priekšsēdētājs Vītauts Landsberģis 
apliecināja savu tautu kopīgo vēlmi stiprināt sadarbību, parakstot “Deklarāciju par 
Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas vienprātību un 
sadarbību”.12 Ar tās parakstīšanu tika atjaunots 1934. gada 12. septembrī noslēgtais Bal
tijas valstu sadarbības līgums un izveidota Baltijas valstu padome, kuras sastāvā ietilpa 

12 Declaration on Unity and Cooperation by the Republic of Estonia, the Republic of Latvia and the Re
public of Lithuania. Pieejams: http://vm.ee/sites/default/files/contenteditors/webstatic/063/1990_05_12_
deklaratsioon_Balti_yhtsusest_ja_koostoost.pdf (skatīts 26.01.2016.). 
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2. att. Igaunijas, Latvijas un Lietuvas neatkarības kustību sadarbība (1988–1990)
Avots: Autores veidots ietvars, balstoties uz neatkarības kustību sanāksmju protokoliem un  Augstāko padomju 
pārstāvju tikšanās protokoliem laika posmā no 1988. gada līdz 1991. gadam. 
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AP priekšsēdētāji un deputāti, kas uz sēdēm pieaicināja premjerministrus, ārlietu 
minis trus un citas amatpersonas.13 Svarīgs fakts, kas būtiski ietekmēja ciešo neatkarības 
kustību sadarbību, bija politisko līderu tiešie kontakti. To spilgti apliecina Igaunijas po
litiķa Arnolda Rītela teiktais: “1990. gada 10. maijā es piezvanīju Anatolijam Gorbu
novam un Vītautam Landsberģim, un viņi piekrita braukt uz Tallinu. Jau 12. maijā mēs 
Tallinā parakstījām mūsu valstu deklarāciju par vienotību un sadarbību.”14 

Politiski nozīmīgs notikums ar mērķi – pievērst starptautiskās sabiedrības uzma
nību neatkarības centieniem bija Baltijas valstu AP kopīgā sesija 1990. gada 1. decem
brī Viļņā. Šajā sesijā tika pieņemti vairāki kopīgi dokumenti: “Aicinājums pasaules val
stu parlamentiem”, “Aicinājums 4. PSRS Tautas deputātu kongresam”, “Pozīcija par 
PSRS armiju”, “Par etnisko kopienu” un “Par Starpparlamentu darba komitejas iz
veidošanu”.15 Igaunijas, Latvijas un Lietuvas AP pārstāvji aicināja starptautisko sabied
rību palīdzēt Baltijas valstīm, lai PSRS izbeigtu draudu, politiskā, ekonomiskā un mili
tārā spiediena politiku, izvestu karaspēku un neiejauktos Baltijas valstu lietās. Šīs 
sanāksmes laikā AP pārstāvji vienojās par starpparlamentu darba grupas izveidi, kas 
izstrādātu Baltijas valstu AP sadarbības principus.

Nozīmīgs Baltijas valstu padomes ieguldījums ir kontaktu veidošana un regulāra 
dialoga uzturēšana ar Ziemeļvalstu parlamentu sadarbības organizāciju Ziemeļu Pa
domi (ZP). 1990. gada novembrī ZP delegācija ieradās oficiālā vizītē Baltijas valstīs un 
tikās ar Baltijas valstu padomes pārstāvjiem. Pēc šīs vizītes ZP pārstāvji izstrādāja divus 
Baltijas valstu sadarbības modeļus. Pirmais no tiem paredzēja Baltijas valstu iekļaušanu 
Ziemeļvalstu sadarbības modelī. Šo modeli neatbalstīja Ziemeļvalstu politiķi, uzsverot, 
ka Baltijas valstu ekonomiskā, politiskā un pilsoniskā attīstība nav sasniegušas tādu 
 līmeni, lai pilnvērtīgi integrētos Ziemeļvalstu sadarbībā. Otrais modelis paredzēja Bal
tijas valstu politiskās un ekonomiskās savienības izveidošanu, kas pēc struktūras ir 
 līdzīgs Ziemeļvalstu sadarbībai. Ziemeļvalstu politiķi atbalstīja šo otro Baltijas valstu 
sadarbības un integrācijas modeli, piedāvājot savu palīdzību baltiešiem sadarbības vei
došanā, neatkarības nostiprināšanā, kā arī ekonomiskās attīstības un demokratizācijas 
procesu sekmēšanā. 1991. gada septembrī tika izveidota Baltijas un Ziemeļvalstu darba 
grupa, kas koordinēja Baltijas valstu parlamentu sadarbības organizācijas veidošanu. 
Tomēr Atmodas laika Baltijas sadarbības entuziasms bija noplacis, jo īpaši Igaunijā. 
Neilgi pirms sarunu uzsākšanās par BA dibināšanu Igaunijas parlamentārieši veda sa
runas ar ZP pārstāvjiem par Igaunijas uzņemšanu ZP. Pēc neveiksmīgā ārpolitiskā ma
nevra un Ziemeļvalstu skaidrā uzstādījuma par labu Baltijas sadarbībai Igaunijas parla
ments apstiprināja delegāciju sarunām.16 1991. gada 8. novembrī Igaunijas, Latvijas un 

13 Jansons Ā. Baltijas valstu padome ir realitāte. Latvijas Jaunatne, Nr. 90, 1990, 15. maijs, 1. lpp.
14 Speech by Arnold Rüütel, Vice Chairman of the Riigikogu, at the 6th Session of the Baltic Assembly (21 April 

1995). Reports, speeches and documents of the 6th BA Session. BA Archives, 1995.
15 Baltic States appeal to world parliaments. Executive Intelligence Review, Vol. 17, No. 50, 1990, Dec. 28, pp. 52–

54. Pieejams: http://www.larouchepub.com/eiw/public/1990/eirv17n5019901228/eirv17n5019901228_052
baltic_states_appeal_to_world_pa.pdf (skatīts 26.01.2016.). 

16 Pamatojums balstīts uz autores intervijām ar BA Latvijas delegācijas vadītāju Māri Budovski 1999. gada 
24.  februārī; ar BA Latvijas dele gā cijas vadītāja vietnieku Juri Sinku 2000. gada 16. maijā; ar BA Lietuvas 
delegācijas locekli Vītautu Landsberģi 2002. gada 15. aprīlī.
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Lietuvas AP delegācijas parakstīja “Lēmumu 
par Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas 
un Lietuvas Republikas Starpparlamentārās 
Asamblejas (BA) izveidi”.

Laika posmā no 1988. gada līdz 1991. ga
dam Atmodas laika “tautas diplomātija” pār
auga institucionalizētā neatkarības kustību sa
darbības formātā, kas vēlāk tika papildināta ar 
citām valstiskām un nevalstiskām institūcijām. 
Marguss Kolga uzsver, ka Baltijas neatkarības 
kustību sadarbība sasniedza augstu triju nāciju 
savstarpējās uzticēšanās un solidaritātes pakā
pi.17 Atgūstot neatkarību, neatkarības kustību 
entuziasmu attiecībā uz trīspusējo sadarbību 
nomainīja rezervētāka attieksme. Izvērtējot 
dažādās neatkarības kustību iniciētās partnerības par kopīgo tirgus un muitas savie
nību, kopīgu izglītības un zinātnes telpu, vienotu ārvalstu investīciju piesaisti, jāatzīst, 
ka to praktiskā īstenošana būtu ievirzījusi sadarbību Ziemeļvalstu reģionālās kopienas 
virzienā. Tomēr šie priekšlikumi un iniciatīvas netika īstenotas. 

Pēc 1991. gada augusta puča sākās Baltijas valstu neatkarības starptautiskā atzī
šana, diplomātisko attiecību atjaunošana un atgriešanās Eiropas un transatlantiskajā 
kopienā. 1991. gada septembrī visas trīs valstis kļuva par ANO un EDSA/EDSO dalīb
valstīm. 

Starptautiskās iekļaušanās posms (1992–1995) 

Starptautiskās iekļaušanās posms ir no 1992. gada 24. janvāra, kad tika sasaukta 
pirmā BA sesija, līdz 1995. gada jūnijam, kad Baltijas valstis parakstīja Eiropas līgumus 
par asociācijas izveidošanu. 

Pēc neatkarības atgūšanas Igaunija, Latvija un Lietuva uzsāka strauju pievienoša
nos starptautiskajām organizācijām. Ramūns Vilpišausks uzsver, ka Baltijas valstu 
 politikas veidotāji uztvēra līdzdalību daudzpusējās un reģionālās sadarbības institū
cijās kā ļoti nozīmīgu instrumentu valstu nacionālo interešu aizstāvēšanai, drošības 
stiprināšanai un ekonomiskajai izaugsmei.18 Starptautisko organizāciju saraksts, kurām 
Baltijas valstis pievienojās šajā laika posmā, ir plašs. Daunis Auers uzskata, ka neviena 
Rietumu organizācija nešķita nedz pārāk maza, nedz margināla, lai tai pievienotos.19 

17 Kolga M. Quo vadis Baltic defence cooperation. The Estonian Foreign Policy Yearbook 2006. Ed. by A. Kase
kamp. Tallinn: Estonian Foreign Policy Institute, 2006, p. 120.

18 Vilpisauskas R. Baltic States Membership in the WEU and NATO: Links, Problems and Perspectives. Final 
report. Pieejams: http://www.nato.int/acad/fellow/9800/vilpisauskas.pdf (skatīts 26.01.2016.).

19 Auers D. Comparative Politics and Governments of the Baltic States. Estonia, Latvia and Lithuania in the 21st 

Century. Houndsmills: Palgrave MacMillan, 2015, p. 196.

3. att. Baltijas valstu padomes sanāksme 1991. gada 
30. jūnijā Jūrmalā, Latvijā. Saeimas Kancelejas foto
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1992. gada 5. martā Baltijas valstis kopā ar 8 Baltijas jūras reģiona valstīm izveidoja 
Baltijas jūras valstu padomi. 1992. gadā Baltijas valstis pievienojās Pasaules bankas 
grupai, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankai, Starptautiskajam Valūtas fon
dam, kļuva par Ziemeļatlantijas sadarbības padomes loceklēm, tika iekļautas ES 
PHARE programmā. 1992. gadā Igaunija un Latvija parakstīja līgumus ar Eiropas 
Ekonomisko Kopienu par tirdzniecību un ekonomisko sadarbību. 1994. gada jūlijā 
Igaunija un Latvija parakstīja Brīvās tirdzniecības līgumus ar ES, Lietuva šo līgumu 
parakstīja 1995. gada janvārī. 1993. gadā maijā Igauniju un Lietuvu uzņēma Eiropas 
Padomē, Latvija tai pievienojās divus gadus vēlāk. 1994. gadā Baltijas valstis pievieno
jās NATO programmai “Partnerattiecības mieram”, kā arī kļuva par Rietumeiropas Sa
vienības asociētajām partnerēm. 1994. gadā Baltijas valstis iesniedza pieteikumu dalī
bai NATO. 

Līdzdalība starptautiskajās organizācijās nebija tikai vēlme atgriezties Eiropas un 
transatlantiskajā vidē, tas nozīmēja vienlaicīgi arī pēc iespējas ātrāku atbrīvošanos no 
Krievijas ietekmes zonas, atkarības mazināšanu no Krievijas enerģētikas un izejvielu 
tirgus.20 Vienlaicīgi Baltijas valstīs tika realizētas nozīmīgas iekšpolitiskās reformas – 
neatkarības stiprināšana, konstitūciju pieņemšana, ekonomisko sistēmu pārveidošana, 
pāreja uz brīvo tirgu, finanšu sistēmu izveide, privatizācijas process, armiju veidošana, 
nacionālo valūtu ieviešana, sociālās reformas, robežu veidošana, pirmās demokrātiskās 
parlamentu, pašvaldību un prezidentu vēlēšanas u.c.

1992.–1994. gadā Baltijas valstis turpināja veidot sadarbības ietvaru. 1994. gada 
13. jūnijā Tallinā tika parakstīts “Līgums par Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas 
un Lietuvas Republikas parlamentu un valdību sadarbību”,21 kas radīja līgumtiesisko 
bāzi parlamentu un izpildvaru sadarbībai. Sadarbības institūciju izveide notika vien
laicīgi ar pirmajiem starpvalstu konfliktiem. 1993. gadā radās domstarpības starp Lat
viju un Igauniju par zvejniecības zonu Rīgas jūras līcī, kā arī starp Latviju un Lietuvu 
par jūras robežas noteikšanu. 1994. gadā Latvija un Igaunija iesaistījās asā retorikā par 
 Valkas–Valgas robežpilsētu attīstību un problēmu risināšanu. Sadarbības dienas kār
tībā šie starpvalstu konflikti netika iekļauti, jo Baltijas valstu pārstāvji uzskatīja, ka 
divpusējās problēmas un konflikti ir jārisina divpusējā ceļā.

Laika posmā no 1992. gada līdz 1995. gadam Baltijas sadarbības dienas kārtībā 
bija plašs iekšpolitisko un ārpolitisko jautājumu loks (sk. 1. tabulu). Kopumā BA un 
BMP pieņēma vairāk nekā 200 lēmumus, noslēdza trīspusējos un divpusējos sadarbību 
regulējošos līgumus. Vislielākais lēmumu skaits tika pieņemts attiecībā uz sadarbību 
ekonomikā, izglītībā, zinātnē un kultūrā, Krievijas karaspēka izvešanu un attiecībām 
ar Krieviju, muitas un robežjautājumiem, infrastruktūru un transportu, vides aizsar
dzību, okupācijas seku pārvarēšanu, sociālajiem jautājumiem.

20 Smith D. The Resurgence of Nationalism. The Baltic States: The National Self-Determination of Estonia, Latvia 
and Lithuania. Ed. by G. Smith. Basingstoke: MacMillan, 1994, p. 134.

21 Agreement on Baltic parliamentary and governmental cooperation between the Republic of Estonia, the 
Republic of Latvia and the Republic of Lithuania. Pieejams: http://vm.ee/sites/default/files/contenteditors/
webstatic/486/1994_06_Kokkulepe_%20parlamentaarsest_ja_valitsustevahelisest_koostoost_eng.pdf 
(skatīts 26.01.2016.).
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1. tabula
Baltijas valstu sadarbības darba kārtības jautājumi

Avots: BA, BMP un Baltijas Padomes lēmumi, BMP atskaites par BA un BMP lēmumu izpildi, noslēgto līgumu 
dati.

Kopumā Baltijas valstu parlamentu un valdību sadarbības dienas kārtībā laika 
posmā no 1992. gada līdz 1995. gadam tika iekļauts visaptverošs jautājumu loks, tomēr 
izkristalizējas vairāki prioritārie sadarbības virzieni. 

Pirmkārt, ekonomisko problēmu risināšana. Baltijas valstis savstarpēji koordi
nēja rīcību enerģētikas, transporta, infrastruktūras un komunikācijas jomā. Pastāvot 
bažām par enerģijas resursu piegādi ziemas periodā, tika izstrādāta ārkārtas koncep
cija gadījumā, ja Krievija pārtrauc energoresursu piegādi, paredzot, ka Ventspils ostā 
varētu uzņemt naftas produktu piegādi no ārvalstīm, jo Igaunijas un Lietuvas ostas 
uz to laiku nebija piemērotas šādu kravu uzņemšanai.22 Visas trīs valstis vienojās par 
sadarbību galveno stratēģiski svarīgo transporta koridoru drošības stiprināšanai, kā 
arī izstrādāja kopīgo rīcības plānu situācijā, ja Krievija uzsāk ekonomisko spiedienu. 
Baltijas valstis vienojās par ārvalstu palīdzības koordinēšanu, tirdzniecības likum
došanas aktu  iz strādi, sadarbību robežu šķērsošanas un muitas jomā, lai veicinātu 
ekonomisko saikni starp Baltijas valstīm, kā arī veicinātu ārvalstu investīciju pie
saisti. 

Otrkārt, sadarbība izglītības, zinātnes un kultūras jomā. Līdzās sadarbības iedibi
nāšanai starp izglītības iestādēm, pieredzes apmaiņai par izglītības un zinātnes likum
došanas aktu izstrādi 1993. gada 31. oktobrī Baltijas valstu sadarbības stiprināšanai 
kul tūras, mākslas un zinātnes jomā tika iedibinātas Baltijas Asamblejas balvas ar 
mērķi – atbalstīt sasniegumus literatūrā, mākslā un zinātnē un nostiprināt šo valstu sa
dar bību literatūrā, mākslā un zinātnē.23 Tomēr kopumā sadarbības iedibināšana izglītī
bas un zinātnes jomā saskārās ar nopietniem šķēršļiem, ko ietekmēja savstarpējā ne
spēja veidot dialogu starp triju valstu izglītības institūcijām.

Treškārt, Baltijas valstu iekļaušanās starptautiskajā sistēmā. Līdzās dalībvalsts sta
tusa iegūšanai globālajās un reģionālajās organizācijās Igaunija, Latvija un Lietuva 

22 Documentation of the 3rd Session (29–31 Oktober 1993). BA Archives, 1993.
23 Baltic Assembly Prizes for Literature, the Arts and Science. Pieejams: http://baltasam.org/en/prizes/baltic

assemblyprize (skatīts 26.01.2016.).
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mērķtiecīgi veidoja attiecības ar dažādām subreģionālajām organizācijām. 1992. gada 
30. maijā Palangā tika parakstīts Sadarbības līgums ar ZP par Baltijas un Ziemeļvalstu 
parlamentu sadarbību, savukārt 1994. gada 18. novembrī Hāgā tika noslēgts Sadarbības 
līgums ar Beniluksa Starpparlamentu Konsultatīvo padomi par Baltijas valstu, no vie
nas puses, un Beļģijas, Nīderlandes un Luksemburgas, no otras puses, parlamentu sa
darbību. Ar kopīgiem aicinājumiem un paziņojumiem Baltijas valstis vērsās pie Apvie
noto Nāciju Organizācijas, NATO, Rietumeiropas Savienības, Eiropas Padomes, Eiropas 
Drošības un sadarbības organizācijas un citiem starptautiskajiem subjektiem, skaid
rojot Baltijas valstu iekšpolitiskos un ārpolitiskos mērķus un problēmas, kā arī pievēr
šot uzmanību Krievijas bruņoto spēku izvešanas procesam. Jautājums par Baltijas tēlu 
un objektīva informācija par Baltijas valstīm ārvalstīs bija nozīmīgs sadarbības dienas 
kārtības jautājums, tādēļ Baltijas valstis vienojās par kopīgām informatīvām kam
paņām, Baltijas valstu delegāciju sadarbību dažādās starptautiskajās organizācijās, kā 
arī spē cīgākas informatīvās kampaņas organizēšanu caur Baltijas Informācijas biroju 
 Maskavā.24

Ceturtkārt, Baltijas valstu drošības un aizsardzības jautājumi. Krievijas spiediens 
kopā ar tās dziļo iekšējo politisko krīzi deviņdesmitajos gados stimulēja Baltijas valstis 
stiprināt sadarbību ārpolitikā un drošības politikā.25 Baltijas valstīs valdīja vienprātība 
par nepieciešamību stiprināt aizsardzības sadarbību. Arūns Molis uzsver, ka ārējais 
spiediens, praktiskās intereses un alternatīvu trūkums mudināja Baltijas valstis sadar
boties aizsardzības jomā.26 Sadarbība aizsardzības jomā jau aizsākās Baltijas valstu pa
domes ietvaros 1991. gadā, kad Baltijas valstis tika aicinātas izstrādāt kopīgu drošības 
koncepciju.27 1992. gada 2. jūnijā Pērnavā Baltijas valstu aizsardzības ministri parak
stīja vienošanās protokolu par Baltijas valstu Aizsardzības ministriju sadarbību kopē
jās drošības jomā, kura mērķis bija attīstīt nacionālās aizsardzības struktūras, veicināt 
efektīvāku spēju attīstību un izmantošanu, savietojamību ar sabiedrotajiem, kā arī no
drošināt sekmīgāku darbību miera uzturēšanas un krīžu vadības operācijās.28 Sa
darbība tika stiprināta ar 1993. gadā Baltijas valstu bruņoto spēku virspavēlniecības 
noslēgto vienošanos par regulāru tikšanos komandieru līmenī, kā arī lēmumu veidot 
kopīgu bataljona līmeņa vienību (BALTBAT).29 Sadarbība aizsardzības jomā strauji 
 attīstījās. Pamatojoties uz 1994. gada 3. jūnijā Visbijā noslēgto Ziemeļvalstu un Baltijas 
valstu saprašanās memorandu, 1994. gada 11. septembrī Kopenhāgenā noslēgto 
 Lielbritānijas, Ziemeļvalstu un Baltijas valstu saprašanās memorandu, kā arī 1994. gada 
13. septembrī Rīgā noslēgto trīspusējo vienošanos par kopīgo miera uzturēšanas 

24 Reports and Notes of the 4th Baltic Assembly Session (13–15 May 1994). BA Archives, 1994. 
25 Hiden J., Salmon P. The Baltic Nations and Europe: Estonia, Latvia and Lithuania in the Twentieth Century. 

London: Longman, 1994, p. 193.
26 Molis A. Baltic Military Cooperation: Past, Present and Future. Pieejams: http://lfpr.lt/wpcontent/

uploads/2015/08/LFPR22Molis.pdf (skatīts 26.01.2016.).
27 BA arhīva materiāli par Baltijas valstu neatkarības kustību sadarbību (1988. gada novembris – 1991. gada 

ok tobris). BA arhīvs, 1988–1991.
28 Dilāns A. Baltijas miera uzturēšanas spēku bataljonam 20 gadi: ieguvumi no šī projekta. Pieejams: http://

www.sargs.lv/lv/Vesture/Vesture/2015/02/1001.aspx#lastcomment (skatīts 26.01.2016.). 
29 Baltic military cooperation. Pieejams: http://vm.ee/en/balticdefencecooperation (skatīts 26.01.2016.).
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 bataljona BALTBAT dibināšanu un veidošanu, BA aicināja izpildvaras izstrādāt un pēc 
iespējas ātrāk parakstīt Baltijas valstu aizsardzības līgumu.30 Tomass Jermalavičs 
 atzīmē, ka šie sadarbības projekti, kas bija iespējami, tikai pateicoties Rietumvalstu 
palīdzībai, sagatavoja Baltijas valstu spēju sadarboties NATO ietvaros.31 Vienošanās 
par Baltijas valstu sadarbību militārajā un aizsardzības jomā tika parakstīta 1995. gada 
27.  feb ruārī.32

Piektkārt, sadarbība Baltijas tirgus izveidošanā. Kaut arī ekonomikas jomā Balti
jas valstis savstarpēji konkurēja, tomēr parlamentu un valdību debašu rezultātā pa
kāpeniski tika slēgti līgumi par sadarbību ekonomikā un tirdzniecībā. 1992. gada 
26. martā Tallinā tika parakstīts Protokols par brīvās tirdzniecības režīma attīstību, 
kas lika pamatus brīvās tirdzniecības līguma sagatavošanai.33 Lai stiprinātu Eiropas 
ekonomiskās integrācijas procesus un sekmētu Baltijas tirgus izveidošanu, 1993. gada 
13. septembrī Tallinā tika parakstīts Baltijas valstu brīvās tirdzniecības nolīgums,34 
kura mērķis bija veidot brīvās tirdzniecības telpu un ekonomiskās attiecības. Ērika 
Šumilo atzīmē, ka minētā dokumenta noslēgšanai ir gan simboliska, gan praktiska 
nozīme.35 Līdzās nolīguma ekonomiskajiem aspektiem ir minami arī citi pozitīvi as
pekti, proti, ar šo nolīgumu Baltijas valstis, pirmkārt, skaidri apliecināja savu vēlmi 
sadarboties, ko pozitīvi novērtēja ārvalstu partneri; otrkārt, paātrināja integrāciju 
starptautiskajā  si stēmā, jo viens no ES ieteikumiem bija dažādu reģionālu ekono
misko iniciatīvu attīstīšana, un, treškārt, padarīja tirgu “pievilcīgāku” ārvalstu inves
toriem. Tomēr Baltijas valstis padevās savstarpējai konkurences cīņai, nespējot vie
noties par kopīgu stratēģiju ārvalstu investīciju piesaistei reģionam, kopīgiem 
ekonomiskiem projektiem un vienotu pieeju eksporta tirgu meklēšanā.36 Sadarbība 
ekonomikas jomā tika stiprināta ar vairākiem starpvaldību līgumiem: 1) 1994. gada 
30. augustā Palangā tika parakstīts Igau nijas, Latvijas un Lietuvas valdību līgums par 
savstarpējo palīdzību muitas jautā jumos,37 kas paredzēja muitas iestāžu darbības ko
ordinēšanu un informācijas apmaiņu; 2)  1995.  gada 9. jūnijā tika noslēgts līgums 
starp Igaunijas, Latvijas un Lietuvas valdībām par savstarpējo bezvīzu ieceļošanas 
kārtību. Līgums paredzēja, ka Baltijas valstu pilsoņi, kuriem ir spēkā esoši ceļošanas 
dokumenti, var brīvi ieceļot, uzturēties, kā arī šķērsot citas puses teritoriju tranzītā  

30 Reports and notes of the 5th Baltic Assembly Session (11–13 November 1994). BA Archives, 1994.
31 Jermalavicius T. Baltic Military Cooperation: Past, Present and Future. Pieejams: http://www.icds.ee/

publications/article/balticmilitarycooperationpastpresentandfuture/ (skatīts 26.01.2016.).
32 Reports and notes of the 6th Baltic Assembly Session (21–22 April 1995). BA Archives, 1995.
33 Reports and notes of the 3rd Baltic Assembly Session (29–31 October 1993). BA Archives, 1993.
34 Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas nolīgums par brīvo tirdzniecību. Pieejams: 

http://m.likumi.lv/doc.php?id=59929 (skatīts 26.01.2016.).
35 Sumilo E. Trade and Trade Policy Development in the Baltic States after Regaining Independence before 

Joining the EU. XIV International Economic History Congress, 21–25 August 2006, Helsinki, Finland. Pie
ejams: http://www.helsinki.fi/iehc2006/papers3/Sumilo.pdf (skatīts 26.01.2016.). 

36 Reports and notes of the 6th Baltic Assembly Session (21–22 April 1995). BA Archives, 1995.
37 Par Igaunijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu 

par savstarpējo palīdzību muitas jautājumos. Pieejams: http://m.likumi.lv/doc.php?id=35625 (skatīts 
26.01.2016.). 
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bez vīzas.38 Šos Baltijas valstīs veiktos  pasākumus brīvās tirdzniecības attīstības jomā 
atzinīgi novērtēja Baltijas valstu uzņēmēji, kā arī izvirzīja savus priekšlikumus Baltijas 
reģiona tālākai izaugsmei un attīstībai.39 Analizējot Baltijas valstu ekonomisko sadar
bību, Latvijas prezidents Guntis Ulmanis minēja, ka viena no kļūdām, kas traucēja 
pilnvērtīgi izmantot ekonomiskās sadarbības un attīstības potenciālu, bija politisko 
lēmumu dominante pār ekonomisko izdevīgumu.40 Konkurences faktoru uzsver arī 
Mažeiķu naftas tirdzniecības nama Latvijā direktors Jānis Blūms, sakot, ka līdz šim 
Baltijas valstis strādājušas kā konkurenti. Baltijas mēroga uzņēmējdarbības attīstību, 
viņaprāt, kavēja subjektīvi, psiholoģiski faktori – vēlme būt pirmajam mazā uzņē
mumā, nevis ierindas cilvēkam lielā perspektīvā firmā.41 

Sākot ar 1992. gadu, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas drošības un stabilitātes jautā
jumi, kas bija saistīti ar Krievijas bruņoto spēku izvešanu un Kaļiņingradas apgabala 
demilitarizāciju, tika iekļauti kā stratēģiski svarīgākie Baltijas valstu sadarbības dienas 
kārtībā. Krievijas bruņoto spēku izvešanai no Baltijas valstīm bija ne tikai simboliska 
nozīme suverenitātes nostiprināšanā. Krievijas bruņoto spēku atrašanās bija reāls 
drauds Baltijas valstu neatkarībai.42 Šo spēku klātbūtne Baltijas valstīs mobilizēja valstu 
parlamentāro un izpildvaras līmeni uzsākt risināt dažādus nozares jautājumus, piemē
ram, par robežu procedūru sakārtošanu, enerģētikas stratēģijas izveidi, komunikācijas 
un infrastruktūras attīstīšanu Baltijas reģionā. Baltijas valstu centienu apvienošana, 
pārstāvot visu triju valstu intereses jautājumā par Krievijas bruņoto spēku izvešanu, 
vainagojās ar starptautisko atbalstu. 1992. gada jūnijā ASV Senāts solīja apturēt huma
nitāro palīdzību Krievijai, ja netiks sasniegts progress jautājumā par bruņoto spēku 
izve šanu no Baltijas.43 Savukārt Eiropas drošības un sadarbības konferences 1992. gada 
Helsinku samita dokumentā tika sniegts atbalsts Baltijas valstu kopīgajiem centieniem, 
aicinot dalībvalstis sarunu un miermīlīgā ceļā izvest bruņotos spēkus no Baltijas val
stīm.44 Būtisks Baltijas valstu sadarbības organizāciju sasniegums bija 1992. gada no
vembrī ANO Ģenerālās asamblejas pieņemtā rezolūcija 47/2145 un 1993. gada 

38 Līgums starp Igaunijas Republikas valdību, Latvijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par 
sav starpējo bezvīzu ieceļošanas kārtību. Pieejams: http://likumi.lv/ta/lv/starptautiskieligumi/id/820 (skatīts 
26.01.2016.). 

39 Spīča I. Baltijas valstu brīvās tirdzniecības attīstības vēsture ceļā uz Eiropas Savienību. Sk.: Latvijas eko-
nomikas integrācija Eiropas Savienībā: vadības problēmas, koncepcijas, metodes = Integration of Latvian 
economy in European Union: problems, concepts, methods of management: scientific papers. Rīga: LU, 1999, 
9. lpp. (Latvijas Universitātes zinātniskie raksti = Acta Universitatis Latviensis, 623. sēj.)

40 Lulle B. Spēku Eiropā saredz Baltijas valstu vienotībā. Neatkarīgā Rīta Avīze, Nr. 197, 2003, 25. aug., 1., 3. lpp.
41 Turpat.
42 Stanley A. Russia Agrees to Full Withdrawal of Troops in Estonia by Aug. 31. Pieejams: http://www.nytimes.

com/1994/07/27/world/russiaagreestofullwithdrawaloftroopsinestoniabyaug31.html (skatīts 
22.01.2016.).

43 Turpat.
44 Conference for Security and Cooperation in Europe. Helsinki, 9–10 July 1992, p. 3. Pieejams: http://www.

osce.org/mc/39530?download=true (skatīts 22.01.2016.).
45 Complete withdrawal of foreign military forces from the territories of the Baltic States. UN GA Resolution 

A/RES/47/21. Pieejams: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/47/21 (skatīts 
22.01.2016.).
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 novembrī pieņemtā rezolūcija 48/18,46 kas pieprasīja bruņoto spēku izvešanu no Balti
jas valstīm pēc iespējas ātrākā laikā. 

Izmantojot BA formātu, Baltijas valstu parlamentu un izpildvaru pārstāvji regulāri 
tikās ar Krievijas politiskajiem un militārajiem pārstāvjiem. Pēc katras tikšanās Igauni
jas, Latvijas un Lietuvas sadarbības organizācijas intensīvi uzrunāja starptautisko sa
biedrību, pievēršot uzmanību jautājumam par Krievijas bruņoto spēku izvešanu. 
1992.  gada 25.  janvārī Rīgā notika kopīgās sarunas starp Baltijas valstu un Krievijas 
militārajiem un politiskajiem pārstāvjiem, kuru laikā tika pārrunāti iespējamie risinā
jumi bruņoto spēku izvešanai. Krievijas pārstāvji pauda stingru nostāju, ka bruņoto 
spēku izvešana no Baltijas valstīm ir jautājums, ko Krievija vēlas risināt divpusējā ceļā 
ar katru no valstīm individuāli, jo “katrā konkrētā gadījumā iekšpolitiskā situācija ir 
atšķirīga un risinājumiem ir jābūt dažādiem”.47 Lietuvas AP priekšsēdētaja vietnieks 
Broņus Kuzmicks dažus mēnešus pēc oficiālajām BA–Krievijas sarunām Rīgā skaidri 
atzina, ka “Krievija nevēlas nopietni diskutēt par bijušās padomju armijas izvešanu, 
joprojām pārkāpj robežas, īpaši gaisa, un pat mēģina ievest jaunu karavīru kontin
gentu. Mums tas ir jāuztver kā bīstams simptoms, ka Krievija mēģina ar mums runāt 
individuāli un izmantot mūsu iekšējo lietu attīstību sarunās.”48 1994. gadā, izvērtējot 
Krievijas politiku attiecībā uz sarunām ar Baltijas valstīm par bruņoto spēku izvešanu, 
Igaunijas parlamenta loceklis Marts Nuts secināja, ka Krievija izmantoja jebkuru argu
mentu, piemēram, bruņoto spēku sociālo jautājumu risināšanu, lai “spēlētos” ar Balti
jas valstīm savtīgu mērķu realizēšanā.49 

Nozīmīgāks precedents, kad Krievija realizēja divpusējo pieeju sadarbībā ar Balti
jas valstīm, ir bruņoto spēku izvešana no Lietuvas 1993. gada 31. augustā, vilcinoties ar 
skaidru atbildi, kad bruņotie spēki varētu tikt izvesti no Igaunijas un Latvijas. Šo Krie
vijas izspēlēto “kārti” skaidri izprata Baltijas valstu pārstāvji. Kā atzina Lietuvas AP 
priekšsēdētājs Vītauts Landsberģis, Baltijas valstu sadarbības organizāciju pamatuzde
vums bija parādīt Krievijai, ka Baltijas valstis darbojas kopīgi un vienoti šī jautājuma 
risināšanā.50

Attiecībā uz Krievijas bruņoto spēku izvešanu Baltijas valstis spēja formulēt, sa
skaņot un paust vienotu nostāju. Oficiālajos paziņojumos un sanāksmju protokolos 
konstatējamo Baltijas valstu saskaņu apšauba bijušais Latvijas aizsardzības ministrs 
Tālavs Jundzis, uzsverot, ka Baltijas valstu starpā nebija domstarpību par mērķi – 
 okupācijas karaspēka iespējami ātru un pilnīgu izvešanu. T. Jundzis min vairākus fak
tus, kas apliecina Baltijas valstu sadarbības nesaskaņotību šajā jautājumā: pirmkārt, 

46 Complete withdrawal of foreign military forces from the territories of the Baltic States. UN GA Resolution 
A/RES/48/18. Pieejams: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/48/18 (skatīts 
22.01.2016.).

47 Notes of the meeting with the highest leaders of the military forces of Russia. BA Archives, 1992.
48 Presentation of Bronius Kuzmickas, Vice President of the Supreme Council of the Republic of Lithuania at 

the Baltic Assembly (29 May 1992). BA Archives, 1992. 
49 Notes of the meeting with the highest leaders of the military forces of Russia (25 January 1992). BA Archives, 

1992.
50 Autores intervija ar BA Lietuvas delegācijas locekli Vītautu Landsberģi 2002. gada 15. aprīlī. BA arhīvs, 

2. lpp.
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Lietuva sarīkoja referendumu par Krievijas karaspēka izvešanas nepiecie šamību 
1992.  gadā, nepanākot vienotu pozīciju ar Igauniju un Latviju; otrkārt, 1992.  gada 
 augustā, nesaskaņojot rīcību ar Igauniju un Latviju, Lietuva parakstīja vienošanos ar 
Krieviju par karaspēka izvešanu no Lietuvas līdz 1993. gada 31.   augustam; treškārt, 
1994. gada 30. aprīlī Latvija parakstīja līgumu paketi ar Krieviju, t.sk. par sociālām ga
rantijām militārajiem pensionāriem, tādējādi nostādot grūtā situācijā Igauniju.51

Nākamais nopietnais pārbaudījums un ļoti asa Baltijas vienotā reakcija tika pausta 
1994. gada 19. janvāra Baltijas valstu premjerministru paziņojumā, kurā asi nosodīja 
jauno Krievijas ārpolitikas koncepciju. Baltijas valstis pauda viedokli, ka šī koncepcija 
pieļauj iespēju saglabāt Krievijas bruņotos spēkus Baltijā, lai izvairītos no “drošības va
kuuma”, vēl vairāk – Krievija atklāti pauž viedokli, ka Baltijas valstis rada draudus Krie
vijas vitālajām interesēm.52 Ņemot vērā šādu Krievijas nostāju, Baltijas valstu premjeri 
pieprasīja Krievijai pildīt tās apņemšanos par bruņoto spēku izvešanu no Igau nijas un 
Latvijas līdz 1994. gada 31. augustam. Igaunijas, Latvijas un Lietuvas indivi duālā un 
trīspusējā cīņa ar starptautisko sabiedroto atbalstu par valstu suverenitātes nostiprinā
šanu noslēdzās, kad Krievijas bruņotie spēki tika izvesti no Lietuvas 1993.  gada 
31.  augustā un no Igaunijas un Latvijas gadu vēlāk – 1994. gada 31. augustā. 

Baltijas valstis kopīgi vērsās pret Krievijas īstenoto politisko un ekonomisko spie
dienu. Tās izmantoja dažādus kanālus, līdzekļus un metodes, lai starptautisko sabied
rību informētu par Krievijas agresiju, atspēkotu Krievijas propagandu un mazinātu 
mītus par krievvalodīgo iedzīvotāju situāciju Baltijas valstīs.53 Regulāri atskanēja 
“trauksmes zvani” no Krievijas puses, kas Baltijas valstīm lika mobilizēt nacionālos, 
reģionālos un starptautiskos kanālus un līdzekļus, lai stātos pretim šim Krievijas spie
dienam. Krievija turpināja īstenot šķelšanas politiku attiecībā uz Baltijas valstīm, lieto
jot dažādas politisko sarunu stratēģijas ar katru valsti individuāli. 1994. gada 6. maijā 
Krievijas aizsardzības ministrs Pāvels Gračovs norādīja uz iespēju ievest Igaunijā pa
pildus bruņotos spēkus. Baltijas valstis to uztvēra kā draudus ne tikai Igaunijai, bet 
visām trijām valstīm. Uz šo Krievijas paziņojumu asi reaģēja BA deputāti, pieņemot 
Paziņojumu par Krievijas spiedienu uz Baltijas valstīm. NATO kolektīvās drošības 
5. panta līdzībā Baltijas valstis formulēja kopīgo viedokli, ka “tagad un nākotnē jeb
kuras draudu vai spiediena formas uz vienu no Baltijas valstīm tiks skatītas kā apdrau
dējums visu triju Baltijas valstu drošībām”.54 

Laika posmā no 1992. gada līdz 1995. gadam bija arī pārbaudījums tam, kā Baltijas 
valstis spēj reaģēt uz Krievijas īstenoto “tuvējo ārzemju” politiku. Trauksmes signāls 
atskanēja 1995. gada 18. aprīlī toreizējā Krievijas ārlietu ministra Andreja Kozireva 
paziņojumā, ka Krievija varētu lietot militāru spēku pret kaimiņvalstīm, ja būs nepie

51 Jundzis T. Krievijas karaspēka izvešana no Latvijas 1992–1994: diplomātiska uzvara vai politiska 
piekāpšanās? Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Nr. 3/4, 2014, 15.–16. lpp. 

52 Statement dated 19 January 1994 by the Prime Ministers of the Baltic States. Pieejams: http://repository.
un.org/bitstream/handle/11176/44824/A_49_62%3BS_1994_56EN.pdf?sequence=21&isAllowed=y (skatīts 
26.01.2016.).

53 Informal notes of the BA Sessions 1992–1994. BA Archives, 1992–1994.
54 Statement Concerning Pressure from the Russian Federation on the Baltic States. Pieejams: http://www.

baltasam.org/images/pdf_2012/4th_statement_1.pdf (skatīts 26.01.2016.).



373

ciešams aizstāvēt tur dzīvojošās krievu minoritātes un krievvalodīgo iedzīvotāju cil
vēktiesības. Atbildot uz Kozireva teikto, BA pieņēma Paziņojumu, kurā aicināja pasau
les valstis un starptautiskās organizācijas pievērst uzmanību faktam, ka Krievija ar šāda 
veida paziņojumiem demonstrē savu agresivitāti un neievēro vispāratzītas starptau
tisko tiesību normas.55 Politiskās retorikas ziņā abas puses neskopojās ar savstarpēji 
kritiskiem raksturojumiem, tomēr Krievijas rokās bija ievērojams starptautiskās pro
pagandas rīku komplekts, kurš jau bija izstrādāts un iedarbināts vēl aukstā kara laikā. 
Neraugoties uz pastāvošo resursu atšķirību, BA un BMP spēja “neitralizēt” Krievijas 
pārmetumus. 

Starptautiskā vide un Krievijas īstenotais spiediens uz Baltijas valstīm, kopīgas 
iekšpolitiskās un ārpolitiskās problēmas, jo īpaši tās, kas kopīgas viena ģeogrāfiskā re
ģiona valstīm, Ziemeļvalstu centieni vairot Baltijas valstīs reģiona piederības sajūtu ir 
galvenie Baltijas sadarbības priekšnosacījumi. Svarīgākās tendences, kas raksturo Bal
tijas valstu sadarbību laika posmā no 1992. gada līdz 1995. gadam, bija, pirmkārt, Bal
tijas valstu sadarbības dienas kārtība, kas bija visaptveroša un ko ietekmēja dažādi 
iekšpolitiskie un ārpolitiskie faktori. Visas trīs valstis izmantoja sadarbības potenciālu, 
lai kopīgi risinātu jautājumus, kurus nav iespējams atrisināt ar vienas valsts resursiem. 
Otrkārt, lai arī šajā posmā tika izveidota izpildvaru sadarbības institūcija – BMP, tomēr 
Baltijas valstu politiskajās elitēs, jo īpaši Igaunijas, sāka nostiprināties rezervēta attiek
sme attiecībā uz trīspusējo sadarbību. Baltijas valstis nevēlējās pieļaut situāciju, ka sav
starpējā sadarbība no starptautiskās sabiedrības puses varētu tikt uztverta kā alterna
tīva integrācijai ES. Treškārt, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju un kopīgo priekšstatu 
par drošības draudiem, Baltijas valstis ciešāk sadarbojās tieši drošības un aizsardzības 
politikas jomā. Ceturtkārt, savstarpējās ekonomiskās konkurences dēļ Baltijas valstu 
ekonomiskā sadarbība attīstījās lēni, neskatoties uz noslēgtajiem trīspusējiem līgu
miem par ekonomisko sadarbību. 

Eiropas un transatlantiskās integrācijas posms (1995–2004)

Eiropas un transatlantiskās integrācijas posms ir no 1995. gada 2. decembra, kad 
tika sasaukta pirmā Baltijas Padomes sēde, līdz 2004. gadam, kad Baltijas valstis kļuva 
par pilntiesīgām ES un NATO dalībvalstīm. 

Pēc Krievijas karaspēka izvešanas un Eiropas līgumu par asociācijas izveidošanu 
parakstīšanas aizsākās jauns posms Baltijas valstu savstarpējās attiecībās. Atslēgvārdi, 
kas raksturo Baltijas valstu sadarbību laika posmā no 1995. gada līdz 2004. gadam, ir 
integrācija Eiropas un transatlantiskajās organizācijās, visaptverošas reformas dažādās 
sfērās, makroekonomiskās stabilitātes veicināšana, ārvalstu investīciju piesaistīšana. 
Jau īsi pēc Eiropas līguma par asociācijas izveidošanu Baltijas valstu sadarbības organi
zāciju dienas kārtībā strauji ienāca ES integrācijas jautājumi. 1995. gada 2. decembrī 

55 Statement of the Baltic Assembly. Pieejams: http://www.baltasam.org/images/pdf_2012/6th_statement.pdf 
(skatīts 26.01.2016.).
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BA pieņēma lēmumu par principiem, kas ir jā
ievēro Baltijas valstu parlamentiem un valdī
bām savstarpējās attiecībās: pirmkārt, nelaime 
vai problēmas vienā no trim valstīm ir uzskatā
mas par visu triju valstu nelaimi vai problē
mām; otrkārt, vienai no trim valstīm izteiktie 
draudi ir uzskatāmi par draudiem visām trim; 
treškārt, sasniegumi vienā no trim valstīm ir 
uzskatāmi par visu triju valstu sasniegumiem.56

Lai arī asociācijas līgumu parakstīšana un 
pirmsiestāšanās sarunas notiek individuāli, 
tomēr ES vienmēr ir atbalstījusi reģionālās sa
darbības iniciatīvas. Eiropas  līgumā par asociā
cijas izveidošanu tika atzīts, ka pastāv “vaja
dzība reģionālās sadarbības turpināšanai starp 
Baltijas valstīm, ņemot vērā, ka ciešākai inte g
rācijai starp ES un Baltijas valstīm pašu Baltijas 
valstu starpā un arī plašākā reģionālā kontekstā 
ir jānoris paralēli”.57 Igaunijas, Latvijas un Lie

tuvas integrācija ES un NATO kļuva vienlaikus par Baltijas valstu sadarbības veici
nošo un kavējošo faktoru. Lai arī līdz pat “finiša taisnei” Baltijas valstis sīvi konkurēja 
ceļā uz ES un NATO, tomēr tās diezgan skaidri apzinājās, ka daudzus starpvalstu jau
tājumus un problēmas var atrisināt, sadarbojoties reģionālā līmenī. 

Eiropas integrācijas jautājums būtiski ietekmēja Baltijas valstu sadarbību. Jerens 
Bults uzskata, ka “Igaunija, Latvija un Lietuva nevarēja ignorēt to, ka Brisele dod 
priekšroku ciešākai Baltijas sadarbībai; tīša savstarpējā ignorēšana un traucēšana tiktu 
interpretēta kā nepiemērotība ES un NATO dalībvalsts statusam”.58 Tai pašā laikā Balti
jas valstis “skrēja šo Eiropas maratonu” individuāli, izmantojot Baltijas sadarbību tiktāl, 
lai ātrāk uzsāktu iestāšanās sarunas ar ES. Baltijas valstis mēģināja nodalīties no Baltijas 
reģiona piederības. Igaunijas premjerministrs Marts Lārs izteicās: “Lai gan Baltijas vie
notība būtu ļoti vēlama, Igaunijas interesēs vislabāk būtu ārpolitikā un ekonomiskajā 
politikā iet savu ceļu.”59 Vēlāk gan Lārs apgalvoja, ka šī izteikuma mērķis bija pievērst 
pastiprinātu uzmanību Baltijas valstu sadarbībai, un uzsvēra: “Ja mēs nesāksim reālu, 
ciešu sadarbību, mēs nespēsim iestāties ES.”60 Lietuvas Eiropas lietu ministre Laima 
Andrikiene uzsvēra, ka ES paplašināšanās process negatīvi ietekmē Baltijas  valstu sa

56 Resolution on the Principles of the Unity of the Baltic States. Pieejams: http://www.baltasam.org/images/
pdf_2012/7th_resolution7.pdf (skatīts 26.01.2016.).

57 Par 1995. gada 12. jūnijā Luksemburgā parakstīto Eiropas līgumu. Pieejams: http://likumi.lv/doc.
php?id=36721 (skatīts 26.01.2016.). 

58 Bult J. A bicycle getting rusty: some thoughts on Baltic cooperation. Estonian Foreign Policy. Yearbook 2010. 
Ed. by A. Kasekamp. Tallinn: Estonian Foreign Policy Institute, 2010, p. 172.

59 Lārs M. Baltijas sadarbība – mīts vai realitāte. Neatkarīgā Rīta Avīze, Nr. 213, 1995, 15. sept., 2. lpp.
60 Birkavs V., Lārs M. Var pieņemt nepopulārus lēmumus, bet tiem jābūt pareiziem. Diena, Nr. 85, 1996, 

11. apr., 2. lpp.

4. att. BA Lietuvas delegācijas vadītājs Mečis  Laurinks, 
Lietuvas parlamenta priekšsēdētājs Vītauts  Landsberģis, 
Lietuvas prezidents Aļgirds Brazausks, BA Igaunijas 
delegācijas vadītājs Arnolds Rītels  apspriež rezolūcijas 
par Baltijas valstu integrāciju ES un NATO 1997. gada 
7. novembrī Viļņā, Lietuvā. Seima Kancelejas foto
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darbību, jo tās no draudzīgām kaimiņvalstīm kļūst par ienaidniecēm.61 Tomēr jau 
1999. gada 28. maijā, uzstājoties BA un BMP kopīgajā sanāksmē, Andrikiene atzina, ka 
Baltijas valstis tomēr ir spējušas uzvarēt konkurenci un izmantot Baltijas sadarbību, lai 
nodrošinātu pilsoņiem labākus dzīves apstākļus un risinātu dažādu sfēru jautājumus.62

2. tabula
Baltijas valstu sadarbības darba kārtības jautājumi (1995–2004)

Avots: BA, BMP un Baltijas Padomes lēmumi, BMP atskaites par BA un BMP lēmumu izpildi, noslēgto līgumu 
dati.

Laika posmā no 1995. gada līdz 2004. gadam ir skaidri identificējama Baltijas val
stu sadarbības aktivizēšanās dažādās sfērās, jo īpaši tajās, kas sekmēja integrāciju ES 
un NATO. Ievērojot pieņemto lēmumu skaitu un saturu, kā arī aptverto jomu dau
dzumu, Baltijas valstu sadarbība tieši šajā posmā ir atzīstama par visplašāko. Baltijas 
valstis attīstīja sadarbību aizsardzības, izglītības, kultūras un zinātnes jomās, saskaņoja 
robežu šķērsošanas procedūras un tirdzniecības politiku, uzsāka infrastruktūras pro
jektus Via Hanseatica un Via Baltica, veidoja muitas savienību un vienotu ekonomisko 
telpu, koordinēja vides aizsardzības projektus, izstrādāja kopīgus pasākumus cīņai pret 
organizēto noziedzību, risināja sociālos jautājumus. 

Apstiprinot savu vēlmi aktīvi piedalīties Eiropas ekonomiskās integrācijas procesā, 
1996. gada 16. jūnijā Igaunija, Latvija un Lietuva parakstīja līgumu par brīvo tirdznie
cību ar lauksaimniecības precēm.63 Attīstot Baltijas valstu brīvo tirdzniecību, kas bija 
svarīgs Eiropas integrācijas priekšnoteikums, 1997. gada 20. novembrī Baltijas valstis 
parakstīja līgumu par ārpustarifu barjeru atcelšanu tirdzniecībā – ar mērķi sekmēt in
tegrāciju ES un uzlabot reģionālo sadarbību par brīvo tirdzniecību ar lauksaimniecības 
precēm.64 Šos īstenotos soļus ekonomiskās sadarbības veicināšanā pozitīvi novērtēja 

61 Radzevičūte A. Lietuva saskata konkurenci starp Baltijas valstīm par iestāšanos ES. Diena, Nr. 146, 1997, 
26. jūn., 1. lpp.

62 Report on the Activities of the BA by Dr. Laima Andrikiene, Head of the Lithuanian delegation to the BA 
(28 May 1999). BA Archives, 1999. 

63 Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas līgums par brīvo tirdzniecību ar lauk
saimniecības precēm. Pieejams: http://m.likumi.lv/doc.php?id=210742 (skatīts 22.01.2016.).

64 Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas līgums par ārpustarifu barjeru atcelšanu 
tirdz niecībā. Pieejams: http://likumi.lv/ta/lv/starptautiskieligumi/id/872 (skatīts 22.01.2016.).
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starptautiskie partneri, uzskatot, ka savstarpējā sadarbība palīdzēs valstīm vēlāk dar
boties ES ietvaros. Baltijas valstu sadarbība pastiprinājās, tomēr attiecībā uz eko
nomisko jomu Baltijas valstis īstenoja tikai tos pasākumus, kas bija nepieciešami ES 
integrācijas kontekstā. Eitvīds Bajarūns uzsver, ka ekonomiskās sadarbības jomā kon
kurences faktors tomēr bija izšķirošs.65 

Attiecībā uz integrāciju ES Baltijas valstu sadarbībai šajā posmā ir dubultstandarti. 
Ņemot vērā 1995. gadā Asociācijas līgumos ietverto norādi par sadarbības nepiecieša
mību, sadarbība tiek vadīta viļņveidīgi no sfēras uz sfēru, kur Baltijas valstīm šī sadar
bība netraucē vai arī sniedz būtiskas priekšrocības. Tomēr tām šajā posmā trūkst stra
tēģiskās pieejas sadarbības potenciāla izmantošanā. Piemēram, Latvijas BMP pār stāvju 
priekšlikums uzlabot ekonomisko un politisko sadarbību, izveidojot kopīgās Baltijas 
valstu robežas un mazinot iekšējo Baltijas robežu nozīmi, nerada atsaucību Igaunijas 
un Lietuvas politiskajā vadībā.66 Tas pats ir novērojams 2001. gadā, kad Lietuvas parla
ments ierosināja sākt scenāriju un rīcības plānu izstrādi, kā Baltijas valstis pēc pievie
nošanās ES varētu izmantot Baltijas sadarbību, kopīgi piesakoties uz ES finansētajiem 
projektiem. Igaunija sniedza ļoti skaidru atbildi, ka šis jautājums ir vienīgi un tikai kat
ras valsts nacionālais jautājums. Baltijas valstis atstāja sadarbību šaurā politiskā līmenī, 
aizverot “durvis” plašākai sociālai un ekonomiskai sadarbībai. Lai arī 1998. gada Krie
vijas krīze bija pietiekami spēcīgs arguments, Baltijas valstis izlikās to neredzam.67

Runājot par integrāciju NATO, Baltijas valstu sadarbība bija vērsta uz plašas part
nerības veidošanu. 1996. gada janvārī Igaunijas, Latvijas un Lietuvas aizsardzības minis
tri parakstīja trīspusējo līgumu pa bruņoto spēku sadarbību. Mindaugs Jurkīns uzskata, 
ka Baltijas valstu sadarbība drošības jomā bija visvēstošākā.68 To apstiprina arī Tomass 
Jermalavičs, uzsverot, ka NATO integrācija sekmēja Baltijas partnerību un noveda pie 
plašas sadarbības. Ārējais spiediens un iesaiste bija kritiski, neviens no Baltijas militāra
jiem projektiem nebija iespējams bez tiem.69

1998. gadā Baltijas valstis noslēdza līgumus par vairāku nozīmīgu aizsardzības 
projektu iedibināšanu: pirmkārt, tika izveidota Baltijas valstu jūras eskadra (BALT
RON); otrkārt, tika nodibināta Baltijas Aizsardzības koledža (BALTDEFCOL); treš
kārt, tika noslēgts līgums par  Gaisa telpas novērošanas sistēmas BALTNET izveido
šanu.70 Tomass Jermalavičs uzsver, ka šie kopīgie BALTprojekti ne tikai uzlaboja 
militārās spējas un prasmes, attīstīja Rietumu stila militārās vienības, bet arī iemācīja 
sadarboties, kā rezultātā Baltijas valstu sadarbība, neskatoties uz noteiktu politisko 

65 Bajarūnas E. Lithuania’s security dilemma. The Baltic States: security and defence after independence. Ed. by 
P. Ham. Paris: Western European Union Institute for Security Studies, 1995, p. 21.

66 Pabriks A. The Foreign Policy of Latvia. – Smith J. D., Pabriks A., Purs A., Thomas L. The Baltic States: 
Estonia, Latvia and Lithuania. London: Routledge, 2002, p. 128.

67 Turpat.
68 Jurkynas M. Interstate cooperation in the Baltic. How deep is your love?: the Baltic brotherhood re-examined. 

Vilnius: Vilnius University, 2007, p. 140.
69 Jermalavicius T. Baltic cooperation: past, present, future. Estonian Foreign Policy. Yearbook 2009. Ed. by 

A. Kasekamp. Tallinn: Estonian Foreign Policy Institute, 2009, p. 133.
70 Baltijas valstu militārā sadarbība. Pieejams: http://www.mod.gov.lv/lv/Par_aizsardzibas_nozari/Politikas_

istenosana/Baltijas_valstu_milit_sadarbiba.aspx (skatīts 22.01.2016.). 
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sāncensību, var tikt uzskatīta par veiksmes 
stāstu.71

Nozīmīgākie starptautiskie politiskie 
spēki, ar kuriem BA un BMP šajā laika posmā 
veidoja ciešu partnerību, ir Ziemeļvalstis un 
Beniluksa valstis. BA īpaši pastiprināja sadar
bību ar ZP un Beniluksa Starpparlamentu 
Konsultatīvo padomi, jo tieši šīs sadarbības in
tensificēšana tika uzskatīta par papildu līdzekli 
Baltijas valstu ātrākai integrācijai ES un NATO. 
Ziemeļvalstis un Beniluksa valstis caur savām 
sadarbības organizācijām sniedza Baltijas val
stīm politisko un ekonomisko atbalstu, sek
mēja inves tīciju piesaisti dažādiem projektiem, 
dalījās savā pieredzē par integrāciju ES un 
NATO. Gan Ziemeļvalstis, gan Beniluksa val
stis uzsvēra nepieciešamību stiprināt sadarbību 
ar Baltijas valstīm reģionālo organizāciju ietvaros, tādējādi veicinot informācijas, pie
redzes un viedokļu apmaiņu, kā arī pievēršot starptautiskās sabiedrības uzmanību Bal
tijas reģionam. Sadarbība ar šo valstu reģionālajiem blokiem bija ārkārtīgi nozīmīga, 
tādē jādi nodrošinot pieredzes apmaiņu par nepieciešamo reformu veikšanu ES un 
trans atlantiskajā integ rācijā.72

Izvērtējot izpildvaru ziņojumus par BA lēmumu izpildi, var konstatēt, ka kopumā 
BMP šajā laika posmā ir īstenojusi aptuveni 85% no BA rekomendācijām.73 Tādējādi 
BA un BMP risināja Baltijas valstu iekšpolitiskos un ārpolitiskos jautājumus, nodroši
nāja regulāru šo valstu dialogu ar starptautiskajiem partneriem, kā arī gan pastarpināti, 
gan tiešā veidā lobēja Baltijas valstu intereses ES un NATO. Hanna Ojanena uzskata, 
ka kopumā Baltijas valstu integrācija ES tomēr uzlaboja Baltijas valstu savstarpējās at
tiecības un lika valstīm atzīt, ka tām ir kopīgas problēmas un intereses.74 Tomēr daudzi 
projekti šajā laikā tika iniciēti un atstāti novārtā, jo svarīgākais Igaunijas, Latvijas un 
Lietuvas sadarbības uzdevums šai posmā bija saskaņot likumdošanu un īstenot kopī
gos projektus, kas tiktu pozitīvi novērtēti no ES un NATO puses. 

Līdzās integrācijai ES un NATO Krievija kā ārējs faktors, kas turpina ietekmēt 
 Baltijas valstu darba kārtību, nepazuda.75 Pastiprinoties Baltijas valstu centieniem 

71 Jermalavicius T. Baltic cooperation: past, present, future, pp. 131–133.
72 Kasekamp A. Baltic States and the EU: a rocky road from “outside” towards the “core”. The Baltic States 

in the EU: yesterday, today and tomorrow. Studies and reports. July 2013, p. 23. Pieejams: http://www.
delorsinstitute.eu/01116347TheBalticstatesintheEUyesterdaytodayandtomorrow.html (skatīts 
22.01.2016.).

73 Overview on the implementation of the BA recommendations. BA Archives, 2000. 
74 Ojanen H. Assessment of the Nordic Council of Ministers’ policies for the adjacent areas: Small but smart. 

Finnish Institute of International Affairs, 2005, p. 19. Pieejams: http://www.norden.org/naromraaden/uk/
naermapp.pdf (skatīts 22.01.2016.).

75 Baumanis T. Latvijas integrācija Eiropas struktūrās – drošības politikas risinājums. Rīga: Latvijas Ārpolitikas 
institūts, 1996, 87. lpp.

5. att. Igaunijas premjerministrs Marts Sīmans, Latvijas 
premjerministrs Guntars Krasts, Lietuvas tieslietu 
ministrs Vītauts Pakalnišķis paraksta Baltijas Padomes 
deklarāciju 1998. gada 9. maijā Ventspilī, Latvijā. 
Saeimas Kancelejas foto
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 tuvināties ES un NATO, Krievijas jautājums sadarbības darba kārtībā “ienāca” citādā 
gaismā, jo Krievija tika uztverta kā bīstama kaimiņvalsts, kas manipulē ar nepatiesu 
informāciju par Baltijas valstīm starptautiskajās organizācijās. Lai pastiprinātu Baltijas 
valstu sadarbību un demonstrētu Baltijas valstu spēju būt līdzvērtīgam partnerim, BA 
pieņēma Rezolūciju par sadarbību aizsardzības jomā un Rezolūciju par Baltijas valstu 
vienotības principiem. Abu rezolūciju vienojošais princips ir atkārtots vēstījums, ka 
draudi vienai no Baltijas valstīm tiks uztverti kā draudi visām trim Baltijas valstīm.76 
Tomēr Baltijas valstu politiskā retorika pieņemtajos dokumentos ir ārkārtīgi diplomā
tiska. Viens no skaidrojumiem ir tas, ka starptautiskā sabiedrība netieši norādīja uz 
nepieciešamību veidot labas un draudzīgas attiecības ar Krieviju, kas ir viens no nosa
cījumiem to veiksmīgai dalībai ES un NATO. 

Krievijas jautājums BA un BMP darba kārtībā parādījās viļņveidīgi, reaģējot uz 
Krievijas paziņojumiem. Pirmais signāls, kas lika BA un BMP pārstāvjiem kļūt uzma
nīgiem, bija 1997. gada 5.–6. septembrī Viļņā notiekošā konference par nāciju līdzās
pastāvēšanu un labām kaimiņattiecībām, kuras ietvaros Krievijas premjerministrs 
Viktors Černomirdins piedāvāja drošības garantijas Baltijas valstīm. Uz šo priekš
likumu Baltijas valstu prezidenti reaģēja, norādot, ka Baltijas valstis ir pieņēmušas 
 lēmumu pievienoties NATO.77 1997. gada 24. oktobrī Krievijas–Lietuvas robežlīguma 
parakstīšanas laikā Krievijas prezidents Boriss Jeļcins nāca klajā ar priekšlikumu Balti
jas valstu drošības garantēšanai. Jau 1997. gada 8. novembrī BA asi reaģēja uz Krievijas 
prezidenta izteikto iniciatīvu par drošības garantijām Baltijas valstīm un pasākumiem 
uzticības garantēšanai attiecībās starp Baltijas valstīm un Krieviju, pieņemot kopīgo 
Deklarāciju, kurā tika skaidri pausta kopīgā pozīcija, ka Baltijas valstis redz savas dro
šības garantijas Eiropas un transatlantiskajās struktūrās.78 BMP pārstāvis Valdis Birkavs 
atzīmēja, ka unilaterālas un bilaterālas drošības garantijas vienkārši nav modernās 
multilaterālās Eiropas sistēmas elementi.79 BA Igaunijas delegācijas vadītājs Arnolds 
Rītels, pārstāvot Igaunijas viedokli šajā jautājumā, uzsvēra, ka Krievijas izteiktais 
priekšlikums pēc būtības nav nepieņemams: “Tieši pretēji, mums par to ir jāpriecājas 
tajā gadījumā, ja Krievija ar to saprot bruņoto spēku un ofensīvas militārās tehnikas 
novirzīšanu no Baltijas valstu robežām uz Krievijas iekšieni, atsaucot mājās jaunos ar
mijas pensionārus, kas ir Krievijas pilsoņi, atrisinot robežproblēmas saskaņā ar spēkā 
esošajiem starptautiskajiem līgumiem utt.”80 Lietuvas prezidents Aļģirds Brazausks uz

76 Resolution on the Principles of Unity of the Baltic States. Pieejams: http://www.baltasam.org/images/
pdf_2012/7th_resolution7.pdf (skatīts 26.01.2016.); Resolution on Defence Cooperation. Pieejams: http://
www.baltasam.org/?DocID=439 (skatīts 26.01.2016.).

77 Press news on the conference “Coexistence of nations and good neighborly relations: a guarantee of 
European security and stability” on 5–6 September 1997 in Vilnius (Lithuania). Pieejams: http://www.
friendspartners.org/friends/news/omri/1997/09/970908I.html (skatīts 22.01.2016.).

78 Declaration relating the Statements concerning Guarantees of Security for the Baltic States and Measures 
for Strengthening Trust in the Relations between them and Russia made by Russian President Yeltsin on 
24th October 1997. Pieejams: http://www.baltasam.org/images/pdf_2012/11th_declaration.pdf (skatīts 
22.01.2016.).

79 Report by Dr. Valdis Birkavs, Foreign Minister of Latvia on Baltic Cooperation and Enlargement of Euro
Atlantic Institutions at the 11th Session of the Baltic Assembly (7–8 November 1997). BA Archives, 1997.

80 Coreport of the Deputy Chairman of the BA Presidium Arnold Rüütel (7 November 1997). BA Archives, 
1997.
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svēra, ka Lietuva neakceptēs Krievijas piedāvātās drošības garantijas, “lai arī mēs ar 
prieku uztveram viņu labo gribu, draudzības demonstrēšanu un sadarbības padziļinā
šanu ekonomiskajā, sociālajā un apkārtējās vides aizsardzības jomās”.81 Šī situācija 
skaidri apliecina, ka apdraudējuma gadījumā Baltijas valstu sadarbība tiek mobilizēta, 
spējot konsolidēt spēkus un pārvarot savstarpējo konkurenci. 

Vēl viens būtisks Krievijas akcents Baltijas valstu sadarbības dienas kārtībā parādī
jās 1998. gada maijā, kad BA un BMP pārstāvji formulēja kopīgo atbalstu Latvijai sais
tībā ar Krievijas pārmetumiem tai par cilvēktiesību pārkāpumiem un neofašisma at
dzimšanu sakarā ar 16. marta notikumiem. Lai arī oficiālajos tikšanās ziņojumos ir 
atrodamas visnotaļ skopas parlamentārās un izpildvaru diskusijas, tomēr Baltijas val
stu nostāja un atbalsts tiek formulēts Rezolūcijā par Krievijas Federācijas izteiktajiem 
apvainojumiem Latvijas Republikai, kurā uzsvērts, ka Krievijas apvainojumi ir izskanē
juši visai draudīgā formā un liecina par iejaukšanos Latvijas iekšējās lietās,82 kā arī Bal-
tijas Padomes Deklarācijā, kurā akcentēti Baltijas valstu centieni pievienoties drošajai 
un stabilajai Eiroatlantiskajai kopienai un uzsvērta nepieciešamība attīstīt aktīvu poli
tisku dialogu ar kaimiņvalstīm.83 Sākot ar 2000. gadu, Krievijas jautājums Baltijas val
stu sadarbības dienas kārtībā parādījās neregulāri. Laiku pa laikam tika pieņemta kāda 
rezolūcija kā atgādinājums par to, ka Baltijas valstu sadarbības organizā cijas pilnībā 
“acis uz Krieviju nepiever”. Viens no iemesliem Krievijas jautājuma mazināšanai Balti
jas valstu sadarbības dienas kārtībā bija 1997. gada 24. oktobrī parakstītais robež
līgums starp Lietuvu un Krieviju. Lietuva, kas līdz šim bija viena no aktīvākajām Krie
vijas jautājuma aktualizētājām Baltijas sadarbības dienas kārtībā, kļuva rezer vētāka 
attiecībā uz Krievijas jautājuma aktualizēšanu sakarā ar NATO integrācijas procesu.

Starptautiskās vides, jo īpaši ES un NATO, spiediens attīstīt Baltijas valstu sadar
bību, kopīgas iekšpolitiskās un ārpolitiskās problēmas ir galvenie Baltijas sadarbības 
priekšnosacījumi. Svarīgākās tendences, kas raksturo Baltijas valstu sadarbību laika 
posmā no 1995. gada līdz 2004. gadam, ir šādas: pirmkārt, īpaši spilgti atklājās Baltijas 
valstu sadarbības pretrunīgums. No vienas puses, Baltijas valstis veidoja divpusējās at
tiecības ar ES un NATO, bet, no otras puses, šo valstu sadarbība tika aktivizēta dažādās 
ar integrāciju ES un NATO saistītās jomās. Baltijas valstis pamazām atbrīvojās no “bai
lēm” par to, ka Baltijas reģionālā sadarbība var tikt uzskatīta par alternatīvu integrācijai 
ES. Otrkārt, arī šajā laika posmā viens no Baltijas valstu vienojošiem faktoriem bija 
Krievija un pārmetumi, ko tā nemitīgi adresēja Baltijas valstīm. Baltijas valstu sadarbī
bas organizāciju darbība attiecībā uz Krieviju uzrāda to pašu dinamiku kā iepriekšējos 
periodos, tas ir, tajā brīdī, kad Krievijas spiediens uz Baltijas valstīm pastiprinās, Igau
nija, Latvija un Lietuva parlamentārā un izpildvaras līmenī spēj rast kopīgu pozīciju 
reģionāli un starptautiski. Savukārt brīdī, kad Krievijas interese par Baltijas valstīm 
mazinās, valstu starpā vienotības apliecinājumi kļūst vājāki. Treškārt, 1997. gada 
15. jūlija Eiropas  Komisijas lēmums rekomendēt uzsākt iestāšanās sarunas ar Igauniju 

81 Speech by the President of the Republic of Lithuania at the Session of the 11th Baltic Assembly. BA Archives, 
1997.

82 Resolution on the Accusations by the Russian Federation against the Republic of Latvia. Pieejams: http://
www.baltasam.org/images/pdf_2012/12th_resolution4.pdf (skatīts 22.01.2016.).

83 Declaration of the Baltic Council. BA Archives, 1998.
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lika Lietuvai un Latvijai mobilizēt spēkus Baltijas sadarbības stiprināšanai. Lai arī lē
mums par Igaunijas iekļaušanu pirmajā iestāšanās sarunu kārtā oficiāli netika pieņemts 
līdz 1997. gada decembra Luksemburgas samitam, tomēr ziņas par Komisijas pozitīvo 
lēmumu un Igaunijas iekļaušanu “pieci plus viens” grupā bija nopietnas. Andress 
 Kasekamps uzskata, lai arī Latvija un Lietuva sākotnēji apjuka, ka tās ir atstātas ārpus 
iestāšanās sarunām, tomēr Igaunijas veiksme tās motivēja dubultot centienus.84

2004. gada 29. martā Baltijas valstis kļuva par NATO dalībvalstīm, bet 2004. gada 
1. maijā – par ES dalībvalstīm. Pievienošanās ES un NATO nozīmēja stratēģisko 
mērķu sasniegšanu un jauna attīstības perioda sākumu Baltijas valstu attīstībā. Tas 
savu kārt spēcīgi ietekmēja Baltijas valstu sadarbību, iezīmējot politisko un institucio
nālo reformu procesu. 

Baltijas sadarbības reformu posms (2005–2007)

Baltijas sadarbības reformu posms ir no 2005. gada līdz 2007. gadam, kad Baltijas 
valstu sadarbību pārņēma politiskās reformas. Baltijas valstu pievienošanās ES un 
NATO, neskaidrības par reģionālās sadarbības attīstību paplašinātajā Eiropā, aizvien 
pieaugošā globalizācijas ietekme, vairumu starptautisko organizāciju pārņēmušie “re
formu viļņi” aktivizēja jautājumu par jaunajiem Baltijas sadarbības virzieniem. Iekļau
joties Eiropas un transatlantiskajā kopienā, Baltijas valstis uzskatīja, ka NATO un ES 
piedāvās politisko un militāro aizsardzību, kā rezultātā Baltijas valstu sadarbībai tika 
ierādīta otrā vieta.85 Pirms iestāšanās ES un NATO Baltijas valstis uzskatīja, ka pievie
nošanās Eiropas un transatlantiskajai kopienai būs kā “medikaments”, kas atrisinās sa
darbības jautājumus starp Baltijas valstīm. Vēl 2003.–2004. gadā Igaunija iniciēja dažas 
institucionālas BA un BMP izmaiņas, panāca finansējuma samazināšanu Baltijas sa
darbībai par vairāk nekā 30–40%, būtībā cerot, ka apmēram gada laikā pēc ES un 
NATO dalībvalsts statusa iegūšanas Baltijas sadarbības organizācijas tiks likvidētas.86 
Baltijas valstu sadarbības reformu jomā pastāvēja vairāki būtiski problēmjautājumi, 
kuri BMP ietvaros tika atrisināti 2003.–2004. gadā, bet BA ietvaros process ievilkās 
gandrīz divu gadu garumā.

Visaktīvākā Baltijas valstu sadarbības reformu iniciētāja bija Igaunijas parlamenta 
ārlietu komisija, kas 2005. gadā prezentēja pētījumu, ierosinot darbības virzienus: 
pirmkārt, Baltijas sadarbībai jākļūst par platformu vienotai Baltijas pozīcijai par starp
tautiski nozīmīgiem jautājumiem; otrkārt, Baltijas sadarbībai ir efektīvi jāpārstāv inte
reses ES; treškārt, Baltijas sadarbības institūcijām ir jātop par tiltu uz citiem reģioniem; 
ceturtkārt, jāapmainās ar pieredzi, lai uzlabotu likumdošanas kvalitāti un risinātu 

84 Kasekamp A. Baltic States and the EU: a rocky road from “outside” towards the “core”. Pieejams: http://
www.institutdelors.eu/media/balticstateseuhistorypoliticskasekampnejdijuly13.pdf?pdf=ok (skatīts 
22.01.2016.).

85 Bult J. A bicycle getting rusty: some thoughts on Baltic cooperation. Estonian Foreign Policy. Yearbook 2010. 
Tallinn: Estonian Foreign Policy Institute, 2010, p. 18.

86 Secinājums balstīts uz neformālajām intervijām ar BA Latvijas un Lietuvas delegāciju pārstāvjiem 2005.–
2006. gadā, izstrādājot promocijas darbu. Sk.: LaizāneJurkāne M. Baltijas valstu reģinālo organizāciju dar-
bības un attīstības tendences. Rīga: Latvijas Universitāte, 2007.
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konkrētas problēmas.87 Viena no šī pētījuma 
autorēm Aili Ribule skaidri apliecina, ka līdzši
nējam sadarbības modelim ir nepieciešamas 
reformas, tomēr arī pētnieces piedāvātajā re
formu redzējumā tiek ieteiktas virspusējas iz
maiņas, nevis stratēģiska Baltijas sadarbības 
modeļa izvei došana. Lietuvas parlaments 
iesnie dza pozīciju par Baltijas valstu nākotnes 
sadarbības modeli, kas paredzēja lielāku piln
varu piešķiršanu BA, saistošu lēmumu statusa 
piešķiršanu BA, kā arī Baltijas sadarbības stip
rināšanu ekonomikas, tirdzniecības, trans
porta un infrastruktūras, kā arī citās jomās. 
Latvijas par laments ierosināja pārskatīt BA un 
BMP sadarbības mehānismus.88 Šajās reformu 
diskusijās aktīvi iesaistījās Baltijas valstu part
neri, aicinot nepieņemt pārsteidzīgus lēmu
mus. 2004. gadā ZP prezidents Gabriels  Romanuss atzīmēja, ka “pirms deviņiem ga
diem Zviedrija atklāja, ka ES dalībvalsts statuss spēcīgi atšķiras no kandidātvalsts 
statusa. Dodoties pie Eiropas galda, valstīm jābūt saskaņotām pozīcijām.”89 Beļģijas 
delegācijas pārstāvis Žans Marī Apārs uzsvēra, ka “daudzi jautājumi dalībvalstīm ir jā
risina mājās. Nevienam Briselē neinteresēs policijas sadarbība pierobežā, tas ir jāatri
sina Baltijas  līmenī. Tikai saprotot Eiropas koridoru līk ločus, jūs sapratīsiet, ka Eiropas 
labirintu vieglāk izstaigāt baltiešiem kopā.”90 Tomēr šos starptautisko partneru aicinā
jumus Baltijas valstis nesadzirdēja. Vienu no skaidrojumiem sniedz Perti Joeniemi, 
kurš uzskata, ka Baltijas valstu sadarbība tika uztverta kā pārejas perioda instruments, 
lai atgrieztos starptautiskajā vidē.91 

Politiskajās debatēs par sadarbības reformām neviena no iesaistītajām pusēm neap
šaubīja Baltijas valstu sadarbības nepieciešamību, bet gan tika aktualizēts jautājums par 
Igaunijas, Latvijas un Lietuvas sadarbības stratēģiju un taktiku jaunā starptautiskā sta
tusa ietvaros. Baltijas valstis skaidri apzinājās, ka, likvidējot trīspusējo sadarbības 
 formātu, tās zaudētu, pirmkārt, vienu no līdzekļiem savu nacionālo interešu pārstāvē
šanai starptautiskajā politikā; otrkārt, iespēju trīspusējā ietvarā risināt noteiktus jautā
jumus. Izvērtējot Baltijas valstu sadarbības organizāciju īstenotās reformas, var secināt, 
ka tās tomēr ir bijušas “kosmētiskas”, balstītas uz mērķi – samazināt sadarbībai pie
šķirto cilvēku un finanšu resursus. BMP un BA ietvaros tika formulēti jauni sadarbības 
mērķi, pārskatīts komiteju skaits, samazināts finansējums un deleģēto pārstāvju skaits. 

87 Ribulis A. Baltic parliamentary cooperation between the past and the future. Estonian Foreign Policy. 
Yearbook 2006. Tallinn: Estonian Foreign Policy Institute, 2006, pp. 137–154.

88 Minutes of the meetings about reform process. BA Archives, 2005–2007.
89 Notes of the meeting between Board of the BICC and Presidium of the Baltic Assembly (2 July 2004). BA 

Archives, 2005.
90 Turpat.
91 Joenniemi P., Browning C. S. Regionality beyond security: the Baltic Sea Region after Enlargement. Co-

operation and Conflict, Vol. 39, No. 3, 2004, Sept., p. 243.

6. att. BA prezidija tikšanās ar Latvijas prezidenti 
Vairu VīķiFreibergu 2007. gada 9.  februārī Rīgā, 
Latvijā, apspriežot Baltijas valstu sadarbības attīstību. 
Valsts prezidenta kancelejas foto
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Lai arī aktuālākais šī posma atslēgvārds ir Baltijas valstu sadarbības pārskatīšana, 
tomēr laika posmā no 2005. gada līdz 2007. gadam BA un BMP darbība fokusējās uz 
dažādiem sadarbības projektiem, interešu saskaņošanu un kopīgo pozīciju paušanu 
starptautiski.

3. tabula
Baltijas valstu sadarbības darba kārtības jautājumi (2005–2007)

BA un BMP darbība tika vērsta uz sociālajiem un veselības aprūpes jautājumiem, 
tieslietām, sadarbību izglītībā, zinātnē un kultūrā, darba tirgu un emigrācijas jautāju
miem, vides aizsardzību, informācijas tehnoloģiju attīstību. Šajā posmā tika pastipri
nāta sadarbība ar Ziemeļvalstīm, pakāpeniski veidotas attiecības ar Višegradas valstīm 
un jaunajiem ES kaimiņiem. Sadarbībā ar Beniluksa valstīm dienas kārtībā tika iekļauti 
jautājumi par Baltijas valstu pievienošanos Šengenas zonai, ekonomiskās sadarbības 
stiprināšanu reģionā un pārrobežu sadarbību. Ārpus Baltijas sadarbības palika jautā
jumi par Baltijas valstu (Igaunijas un Latvijas) – Krievijas robežlīgumu noslēgšanu, 
ekonomisko un tirdzniecības sadarbību, kopīgiem pieteikumiem uz ES finansējumu 
kopīgajiem projektiem. Sadarbība šajā laika posmā ir ļoti virspusēja, ko var izskaidrot 
gan ar reformu procesu, gan ar mazo pieredzi, esot ES dalībvalstu  statusā.

Šajā laika posmā aktualizējās sadarbības iniciatīvas ar Krieviju, mēģinot tās veidot 
trīspusējā dialogā ar Ziemeļvalstu iesaisti. Īpaši aktīvu Baltijas–Krievijas–Ziemeļvalstu 
attiecību veicinātāja lomu uzņēmās Latvija, ierosinot organizēt Baltijas valstu, Ziemeļ
valstu, ASV un Krievijas kopīgās tikšanās kontaktu veidošanai un politiskā dialoga 
veicināšanai.92 Šādu pavērsienu var izskaidrot galvenokārt ar ZP un Ziemeļu Ministru 
padomes aicinājumu Baltijas valstīm veidot kopīgo politiku attiecībā uz Krieviju un 
kopīgi īstenot sadarbības projektus ar Krieviju caur Ziemeļu Dimensijas un ES Kai
miņu politikas iniciatīvu.93 

92 Notes from the meeting of the BA Presidium with Gennady Khripel, Head of the delegation of the Council 
of Federation at the BSPC and Deputy Chairman of the Committee of the Council of Federation on Inter
national Affairs in Riga (18 December 2004). BA Archives, 2004.

93 Notes from the joint meetings between the Presidiums of the Baltic Assembly and the Nordic Council in 
2004–2005. BA Archives, 2005.

Avots: BA, BMP un Baltijas Padomes lēmumi, BMP atskaites par BA un BMP lēmumu izpildi, noslēgto līgumu 
dati.

2005–2007
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2005. gadā tika izstrādāta Baltijas un Ziemeļvalstu parlamentārās sadarbības pro
gramma, kurā tika noteikts, ka viens no Baltijas un Ziemeļvalstu parlamentārās sadar
bības uzdevumiem ir “tilta” veidošana ar jaunajiem ES kaimiņiem politiskajā un eko
nomiskajā jomā, pilsoniskās sabiedrības attīstībā un nevalstisko organizācija tīkla 
veidošanā, kā arī pilsoņu drošības palielināšanā.94 Tomēr šīs “atkušņa” attiecības tika 
iesal dētas 2005. gada otrajā pusē, kad Krievijas delegācija sāka izmantot izveidoto 
jauno sadarbības formātu, lai vērstos pret Igauniju un Latviju ar pārmetumiem par 
krievvalodīgajiem iedzīvotājiem. 

Starptautiskās vides, jo īpaši Ziemeļvalstu, spiediens saglabāt Baltijas valstu sadar
bību ir galvenais Baltijas sadarbības priekšnosacījumus šajā posmā. Svarīgākās tenden
ces, kas raksturo Baltijas valstu sadarbību laika posmā no 2005. gada līdz 2007. gadam, 
ir šādas: pirmkārt, šo valstu jaunais starptautiskais statuss radīja ilūziju par nepiecieša
mību meklēt pārliecinošu un individuālu pieeju, proti, Baltijas valstis mēģināja cita no 
citas norobežoties un distancēties no reģionālās sadarbības, uzskatot, ka to jaunais sta
tuss paver arī jaunas iespējas un dod stabilitātes garantijas; otrkārt, Ziemeļvalstu un 
Beniluksa valstu spiediens, starptautiskās situācijas attīstības gaitas nepro gnozējamība, 
Latvijas atbalstošā politika par labu trīspusējās sadarbības saglabāšanai, kas bija galve
nie faktori, kādēļ Baltijas valstu sadarbība tika turpināta. 

Baltijas sadarbības atjaunošanās posms (2008–2015)

Baltijas sadarbības atjaunošanās posms ir no 2008. gada sākuma, kad sakarā ar 
globālo finanšu un ekonomisko krīzi, attiecību saasināšanos starp Igauniju un Krie
viju, kā arī starptautiskās drošības situācijas dēļ tika pārskatīta Baltijas sadarbības die
nas kārtība. 2009. gada oktobrī tika pieņemta ES stratēģija Baltijas jūras reģionam, pa
redzot integ rētus galveno reģiona problēmu risinājumus. 2009. gada 9. februārī nāca 
klajā Stoltenberga ziņojums par Ziemeļvalstu sadarbību ārpolitikas un drošības politi
kas jomā, kas sastāvēja no 13 priekšlikumiem ciešākai Ziemeļvalstu sadarbībai ārpoli
tikas un drošības politikas jomās.95 2009. gada maijā ES Prāgas samita laikā tika pie
ņemta Austrumu partnerība, kuras īstenošanā Baltijas valstis uzsāka aktīvu līdzdalību. 
2010. gada augustā nāca klajā NB8 viedo grupas ziņojums, kas sniedza 38 praktiskas 
rekomendācijas, kā uzlabot Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbību.96 2011. gadā Igaunija 
kļuva par eiro zonas valsti, Latvija tai pievienojās 2014. gadā, bet Lietuva – 2015. gadā. 
Lietuva prezidēja ES Padomē 2013. gadā, Latvija – 2015. gadā. Krievijas–Gruzijas 
 konflikts 2008.  gadā, tāpat Krievijas īstenotā Krimas aneksija un agresija Ukrainā 
2014. gadā aktivizēja Baltijas valstu sadarbību drošības un aizsardzības sektorā. Baltijas 
valstu sadarbības dienas kārtību, virzienus un formātu aizvien spēcīgāk ietekmēja 
ES daudzgadu budžets, ES Austrumu partnerības projekti, Kopējās lauksaimniecības 

94 Report of the Baltic – Nordic Parliamentary Cooperation. Pieejams: http://www.baltasam.org/images/
front/_pdf/BA_NC_AHG_Report.pdf (skatīts 26.01.2016.). 

95 Stoltenberg T. Nordic Cooperation on Foreign and Security Policy. Pieejams: https://www.mfa.is/media/
Frettatilkynning/Nordic_report.pdf (skatīts 26.01.2016.).

96 Birkavs V., Søren G. NB8 wise man report. Pieejams: https://www.utanrikisraduneyti.is/media/Skyrslur/
NB8WiseMenReport.pdf (skatīts 26.01.2016.).
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 politikas reforma, ES fondu līdzekļu  piesaiste reģionālajiem transporta, infrastruktūras 
un enerģētikas projektiem, izaicinājumi iekšējai un ārējai drošībai, valstu ierobežotie 
resursi ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai, migrācija un bēgļu krīze. Baltijas valstu 
dienas kārtībā ienāca jautājumi par emigrāciju, makro ekonomisko nestabilitāti, kon
kurētspējas samazināšanos. Baltijas sadarbības formāta reformas šajā posmā tika īste
notas ātri, pieņemot jauno Igaunijas piedāvājumu, t.i., iesais tot nacionālo parlamentu 
komisiju pārstāvjus, tādā veidā nostiprinot ciešāku sadarbības koordināciju starp Bal
tijas valstu parlamentiem un izpildvarām.

Šajā posmā iezīmējas Igaunijas, Latvijas un Lietuvas spēja skaidri noteikt sadarbī
bas dienas kārtību, fokusējot to uz vidēja un ilgtermiņa redzējumu vairākos sektoros: 
ekonomika un finanšu tirgus, izglītība un zinātne, enerģētika, aizsardzība un drošība, 
infrastruktūra un transports, veselības aprūpes kopīgie projekti. 2015. gada 17. martā 
Igaunijas prezidents Tomass Hendriks Ilvess visspilgtāk ir noraksturojis Baltijas valstu 
sadarbības potenciālu un nākotni, skaidri norādot, kā neizniekot Baltijas valstu sadar
bības spēku: “Sadarbība pastāv tikai tik, cik par to tiek maksāts un gādāts. Es to saku 
ļoti nopietni. Sadarbība starp Baltijas valstīm nav tikai uzsauciens – Latvija! Igaunija! 
Tas nozīmē ieguldīt un apmaksāt kopīgos projektus. Tā nav tikai deklarāciju parakstī
šana, kuru garlaicīgo angļu valodu nevienam pat nerūp lasīt. Tā nozīmē kopīgus auto
ceļus, kopīgus dzelzceļus, prettanku raķešu kompleksu un tanku iepirkumus. Bet tas 
nozīmē, ka katram ir jādod sava artava. Ja nevēlaties par to maksāt, tas reducējas tikai 
uz dziedāšanu par Igauniju, Latviju un Lietuvu. Tā nav sadarbība, bet labas kopā juša
nās lieta. Sadarbība prasa naudu, laiku un enerģiju. Tā nozīmē arī cilvēkus, kas pie tās 
strādā.”97

4. tabula
Baltijas valstu sadarbības darba kārtība (2008–2015)

Avots: BA, BMP un Baltijas Padomes lēmumi, BMP atskaites par BA un BMP lēmumu izpildi, noslēgto līgumu 
dati.

97 1:1. Inga Sprinģe: Tomass Hendriks Ilvess. Pieejams: http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/17.03.201511ingaspringe
tomasshendriksilvesseng.id45903/ (skatīts 26.01.2016.). 
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Laika posms no 2008. gada līdz 2015. gadam ir iezīmējis progresu attiecībā uz vai
rākiem projektiem. Pirmkārt, RailBaltica projektu. 2013. gadā Baltijas valstis, Somija 
un Polija parakstīja Saprašanās memorandu par kopuzņēmuma izveidi, bet 2014. gada 
12.  novembrī tika nodibināts RB Rail kopuzņēmums. 2015. gada 22. jūnijā Baltijas 
 valstu, Polijas un Somijas transporta ministri parakstīja kopīgo deklarāciju. Šobrīd 
katra valsts pilda mājasdarbus attiecībā uz tehniskajiem risinājumiem un ekonomiska
jiem aprēķiniem. Otrkārt, īpaši 2013.–2015. gadā aktīvāka ir reģionālā sadarbība ener
ģētikas sektorā98 – tiek veikti kopīgie energodrošības testi, sākta enerģijas piegāžu dro
šības rīcības plāna izstrāde un enerģētikas drošības ilgtermiņa ceļa kartes izveide, 
sinhronizācijas projekta attīstīšana u.c. 

Baltijas valstis ES ietvaros ir uzsākušas daudzas iniciatīvas kiberdrošības, vienota 
enerģētikas tirgus, digitālās ekonomikas un citās jomās. Austrumu partnerība un pa
līdzības sniegšana Austrumu partnerības valstīm ir viens no Baltijas sadarbības die
nas kārtības jautājumiem, kas tiek aktīvi risināts ES politikas ietvaros. Igaunija, Lat
vija un Lietuva veido sadarbību aizsardzības un drošības jomā, par ko liecina 
2013.  gada 29. janvārī parakstītais Baltijas valstu militārās sadarbības ietvardoku
ments, vienotas Baltijas valstu pozīcijas veidošana NATO ietvaros, kopīgu militāru 
mācību organizēšana, cieša sadarbība NATO ekselences centru veidošanā (NATO 
Stratēģiskās komunikācijas izcilības centrs Rīgā, NATO Enerģijas drošības centrs 
Viļņā un NATO Kiberdrošības izcilības centrs Tallinā), kā arī 2015. gada 4. novembrī 
Baltijas valstu noslēgtais saprašanās memorands par sadarbību kiberdrošības jautā
jumos. 

Ņemot vērā plašo iniciatīvu, lēmumu un projektu skaitu dažādos sektoros šajā 
laika posmā, sadarbība tiks izvērtēta četros reģionam prioritāros virzienos. Pirmais 
no tiem ir saistīts ar Baltijas valstu sadarbību ekonomikā – eksports, ārzemju investī
cijas, sektorālā sadarbība, nodokļu politika. Sadarbība šajā sektorā ir viļņveidīga un 
ne visos gadījumos Baltijas valstu parlamentu un izpildvaru lēmumu interferences sa
krīt. BMP sniegtā atbilde uz BA rekomendāciju par nodokļu politikas saskaņošanu ir 
ļoti skaidra – sadarbība nodokļu politikas jautājumos ir ierobežota ar informācijas un 
labās prakses piemēru apmaiņu, jo katrai valstij ir sava nodokļu politika.99 Tas pats ir 
attiecināms uz ārvalstu investīciju piesaisti. BMP redzējums uz BA rekomendāciju par 
saskaņotu pasākumu izstrādi ārvalstu investīciju piesaistē ir rezervēts, t.i., Baltijas 
 valstis savstarpēji sacenšas par ārvalstu investīcijām, tomēr varētu sadarboties, popu
larizējot Baltijas reģionu kā starptautiskajām investīcijām labvēlīgu vidi.100 Šī tendence 
ir attiecināma arī uz parlamentāro iniciatīvu par vienotu pieeju kopīgam lauksaim
niecības produktu eksportam uz starptautiskajiem tirgiem. Baltijas valstu izpildvaras 
ir paudušas viedokli, ka varētu izskatīt iespēju izveidot vienotu lauk saimniecības 
preču zīmi un kopīgi izmantot ES finansējumu stratēģiskas nozīmes lauksaimniecības 

 98 Paraksta Deklarāciju par Baltijas valstu enerģijas piegāžu drošību. Pieejams: https://em.gov.lv/lv/jaunumi/ 
3856parakstadeklaracijuparbaltijasvalstuenergijaspiegazudrosibu (skatīts 26.01.2016.).

99 Overview on the implementation of the BA recommendations for 2012–2015. BA Archives, 2015.
100 Answers by the BCM on the implementation of the BA recommendations for 2015. BA Archives, 2015.

Marika Laizāne-Jurkāne   BALTIJAS VALSTU SADARBĪBA (1988–2015)



386 LATVIJA UN LATVIEŠI     I sējums 

produktu ražošanas atbalstam,101 tomēr tālāk 
par diskusiju formātu šī iniciatīva nav pavirzī
jusies.

Pēc gandrīz 30 gadiem Baltijas valstu sa
darbība ir atgriezusies pie jautājuma, ko ini
ciēja jau neatkarības kustības, proti, sadarbība 
tūrisma jomā. 2013. gada 17. oktobrī Viļņā tika 
parakstīts protokols par grozījumiem starp
valstu nolīgumā par sadarbību tūrisma jomā, 
kas papildina 2002. gada 26. jūnijā parakstīto 
līgumu ar mērķi – veicināt Baltijas valstu integ
rāciju starptautiskajās tūrisma aktivitātēs, no
sakot darbības virzienus: Baltijas tūrisma zī
mola attīstība, moderno tehnoloģiju tūrisma 
attīstībai pielietošana, dažādu starptautisko pa
līdzības programmu projektu attīstībā izman
tošana.102 Sadarbība tūrisma jomā nostiprinās 
caur kopīgajiem projektiem.103 Tās ir tūrisma 

izstā des, prezentācijas, semināri un informācijas dienas Eiropā un attālākos tirgos  – 
ASV, Japānā, Ķīnā; kopīgas publikācijas un emārketings: 1) Baltijas valstu kartes ķī
niešu, japāņu un angļu valodā; 2) Baltijas tūrisma maršrutu apraksti (kempingu kartes 
un brošūras) angļu un vācu valodā; 3) elektroniskas prezentācijas angļu un vācu va
lodā; 4) ceļojumi preses pārstāvjiem un tūrisma nozares profesionāļiem – Ķīnas, 
 Japānas un ASV žurnālistu un tūrisma operatoru vizītes un citi pasākumi. Papildus sa
darbība sekmēja arī koordinēšanas mehānisma nostiprināšanu starp Baltijas valstu 
asociācijām, jo 2013. gada 11. oktobrī Baltijas medicīnas tūrisma klasteris parakstīja 
saprašanās memorandu, lai veicinātu Baltijas valstu veselības tūrisma nozares attīstību 
un vairotu tās globālo konkurētspēju.104 

Otrais virziens saistīts ar vienotas monetārās un fiskālās politikas veidošanu. Pa
matojoties uz 2008. gada jūnija ES mēroga Saprašanās memorandu par pārrobežu 
 finanšu stabilitāti un finanšu krīzi, 2010. gada 17. augustā tika parakstīts Sadarbības 
 līgums105 starp Baltijas un Ziemeļvalstu finanšu uzraudzības iestādēm ar mērķi – uzla
bot pār robežu finanšu stabilitāti un novērst iespējamās finanšu krīzes integrētajā re
ģionā, vienlaikus izveidojot pārrobežu stabilitātes grupu. Neskatoties uz šo NB8 

101 Overview on the implementation of the BA recommendations for 2012–2015. BA Archives, 2015.
102 Protokols par grozījumiem Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Re

publikas valdības nolīgumā par sadarbību tūrisma jomā. Pieejams: http://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie
ligumi/id/934 (skatīts 26.01.2016.).

103 Overview on the implementation of the BA recommendations for 2012–2015. BA Archives, 2015.
104 Minutes of the meeting of the Economics, Energy and Innovation Committee (11 October 2013). BA 

Archives, 2013.
105 Cooperation agreement on crossborder financial stability, crisis management and resolution between 

relevant Ministries, Central Banks and Financial Supervisory Authorities of Denmark, Estonia, Finland, 
Iceland, Latvia, Lithuania, Norway and Sweden. Pieejams: https://www.lb.lt/2010_3 (skatīts 26.01.2016.).

7. att. Apspriežot nodokļu politiku. Beniluksa 
parlamenta pārstāvis Vilems Draps, BA Latvijas 
 delegācijas vadītājs Raimonds Vējonis un Saeimas 
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vadītājs 
Jānis Reirs 2013. gada 27. septembrī Rīgā, Latvijā. 
Saeimas  Kancelejas foto
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 finanšu sadarbības formāta iedibināšanu, 2012. gadā spilgti izgaismojās koordinācijas 
neesamība starp Lietuvas un Latvijas finanšu tirgus uzraugiem Snoras bankas pārņem
šanā. Baltijas valstu dienas kārtībā iekļāva jautājumu par Baltijas valstu sadarbību 
 finanšu tirgu sektorā, sadarbības mehānismiem to regulēšanā un uzraudzībā. Baltijas 
valstu parlamenti aicināja valdības saskaņot Baltijas valstu finanšu tirgus regulējošos 
tiesību aktus, pilnveidot tiesisko bāzi, izstrādāt Baltijas valstu uzraudzības iestādēm 
krīzes vadības procedūras un novērst tiesiskos šķēršļus, kas kavē savstarpējo informā
cijas apmaiņu.106 2013. gadā Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija 
parakstīja vienošanos ar Igaunijas Finanšu uzraudzības pārvaldi par pārrobežu apdro
šināšanas uzņēmumiem/sabiedrībām. 2013. gada 1. jūlijā Latvija un Lietuva, bet 
2013. gada 11. martā Latvija un Igaunija parakstīja vienošanos par sadarbību apdroši
nāšanas tirgus uzraudzībā.107 

Trešais virziens ir saistīts ar kopīgajiem projektiem veselības aprūpes jomā. 
2009.  gadā ierobežoto finanšu līdzekļu veselības jomā dēļ BA Labklājības komiteja 
nāca klajā ar vairākiem priekšlikumiem par Baltijas valstu sadarbību veselības aprūpes 
jomā, paredzot kopīgos medikamentu un medicīnas iekārtu iepirkumus, sadarbību ar 
orgānu apmaiņu transplantācijai, medicīnas centru specializāciju, pārrobežu sadar
bības izveidošanu.108 Balstoties uz šīm rekomendācijām, 2010. gada 24. septembrī Bal
tijas valstu premjerministri pieņēma lēmumu par vienotu veselības jautājumu darba 
 grupu.109 Pirmie rezultāti šīm iniciatīvām parādījās dažus gadus vēlāk. Pirmkārt, 
2012. gada 2. maijā Baltijas valstis parakstīja partnerības līgumu par kopīgiem zāļu un 
medicīnas ierīču iepirkumiem.110 Pēc 3 gadu ilgas kopīgas iepirkuma procedūru 
 saskaņošanas 2015. gadā Iepirkumu komisija pabeidza darbu un tika izsludināts vie
notais tuberkulozes vakcīnas bērniem iepirkums. Lai arī šis iepirkums neizdevās no 
Baltijas valstīm neatkarīgu iemeslu dēļ, tiek plānots nākamais atklātais iepirkuma kon
kurss.111 Lietuva jau ir guvusi labumu no noslēgtā līguma – tā no Igaunijas un Latvijas 
ir aizņēmusies tuberkulozes vakcīnu zīdaiņiem.112 Otrkārt, sadarbība tika nostiprināta 
orgānu transplantācijas jomā, 2013. gada 21. maijā Ženēvā parakstot Baltijas valstu sa
darbības deklarāciju orgānu transplantācijas jomā.113 Uz parakstītās deklarācijas pa
mata Igaunija un Latvija aktīvi apmainās ar transplantējamiem orgāniem.114 Treškārt, 

106 Resolution of the 31st Session of the Baltic Assembly. Pieejams: http://baltasam.org/images/pdf_2012/
resolution_31ba.pdf (skatīts 26.01.2016.).

107 Overview on the implementation of the BA recommendations for 2012–2015. BA Archives, 2015.
108 Overview on the implementation of the decisions by the BA Welfare Committee for 2009–2012. BA 

Archives, 2012.
109 Turpat. 
110 Latvijas Republikas Veselības ministrijas, Igaunijas Republikas Sociālo lietu ministrijas un Lietuvas Re

publikas Veselības ministrijas partnerības līgums par vienotiem zāļu un medicīnas ierīču iepirkumiem un 
centralizēti iepērkamo zāļu un medicīnas ierīču aizdošanu. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=248009 
(skatīts 26.01.2016.).

111 Overview on the implementation of the BA recommendations for 2012–2015. BA Archives, 2015.
112 Turpat. 
113 Latvijas Republikas Veselības ministrijas, Igaunijas Republikas Sociālo lietu ministrijas un Lietuvas Re

pub likas Veselības ministrijas sadarbības deklarācija orgānu transplantācijas jomā. Pieejams: http://www.
vm.gov.lv/images/userfiles/cooperation_declaration_lv.pdf (skatīts 26.01.2016.).

114 Overview on the implementation of the BA recommendations for 2012–2015. BA Archives, 2015.
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Baltijas valstis uzsāka līgumtiesiskās bāzes sakārtošanu neatliekamās palīdzības nodro
šināšanā pierobežā. 2010. gada 24. septembrī tika parakstīta Latvijas un Igaunijas vie
nošanās par savstarpējo palīdzību neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā pie
robežas teritorijā.115 Joprojām notiek darbs pie Lietuvas un Latvijas valdību vienošanās 
par pārrobežu sadarbību neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā pierobežā. 
Ceturtkārt, iniciatīva par Baltijas valstu medicīnas centru specializāciju joprojām ir 
dienas kārtībā, valstis ir vienojušās arī turpmāk apmainīties ar ekspertu zināšanām un 
sadarboties speciālistu līmenī dažādās jomās, tostarp sirds ķirurģijā, mikroķirurģijā, 
rehabilitācijā, transplantoloģijā, tomēr konsenss par šo jautājumu vēl nav panākts.

Ceturtais virziens ir izglītība, zinātne un inovācijas. Šie jautājumi vienmēr ir bijuši 
prioritāri, tomēr būtisks progress ir novērojams tikai šajā laikposmā. 2012. gada 29. no
vembrī tika parakstīts Saprašanās memorands par sadarbību izglītības, zinātnes un 
inovāciju jomā.116 Joprojām diskusiju formātā ir jautājumi par koordinētu izglītības 
politiku, dārgu augstākās un profesionālās izglītības programmu specializāciju, kopīgu 
izglītības mārketinga stratēģiju. 2014. gadā Baltijas valstis veica kopīgos mārketinga 
pasākumus Indijā, tomēr BMP skaidri atzīst, ka kopīgu mārketinga stratēģiju ir grūti 
izstrādāt atsevišķo budžetu, atšķirīgo prioritāšu un mērķa tirgu dēļ.117 Kopš 2013. gada 
nav pavirzījies jautājums par programmu specializāciju, lai gan BMP ietvaros ir izvei
dota darba grupa. Tomēr sadarbības ietvaros var identificēt arī vairākus sasniegumus. 
Pirmkārt, ir panākts progress par augstākās izglītības diplomu savstarpējās atzīšanas 
sistēmu. Otrkārt, 2013. gadā tika izveidots BalticBonus instruments ar mērķi – sekmēt 
starptautisko sadarbību zinātnē un inovācijā, sniedzot finansiālu atbalstu.118 Treškārt, 
attiecībā uz izpētes un inovāciju potenciāla izmantošanu pozitīvs sasniegums ir Balti
jas Inovācijas fonds, kas tika izveidots uz līguma starp Eiropas Investīciju fondu, Lat
viju, Lietuvu un Igauniju pamata 2012. gada 26. septembrī. Šis fonds piedāvā Baltijas 
inovāciju uzņēmējdarbībai 200 miljonus eiro laika posmā līdz 2016. gadam.119 Ceturt
kārt, 2014. gadā tika īstenota rekomendācija par Baltijas valstu pētniecības infrastruk
tūras apzināšanu. 

Starptautiskā vide, kopīgas iekšpolitiskās un ārpolitiskās problēmas, jo īpaši tās, 
kas kopīgas viena ģeogrāfiskā reģiona valstīm, atjaunotā Baltijas valstu reģiona piederī
bas sajūta ir svarīgākie Igaunijas, Latvijas un Lietuvas sadarbības priekšnosacījumi. 
Tendences, kas raksturo Baltijas valstu sadarbību laika posmā no 2008. gada līdz 

115 Latvijas Republikas Veselības ministrijas, Igaunijas Republikas Sociālo lietu ministrijas un Igaunijas Re
publikas Iekšlietu ministrijas vienošanās par savstarpējo palīdzību neatliekamās medicīniskās palīdzības 
sniegšanā pierobežas teritorijā. Pieejams: http://www.vm.gov.lv/images/userfiles/phoebe/citi/ig_nmpd_
lv.pdf (skatīts 26.01.2016.).

116 Memorandum of Understanding between the Ministry of Education and Science of the Republic of Latvia, 
the Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania, and the Ministry of Education and 
Re search of the Republic of Estonia on closer cooperation in higher education, research and innovation. 
Pieejams: http://izm.gov.lv/images/starpresoru_ligumi/04.pdf (skatīts 26.01.2016.).

117 Overview on the implementation of the BA recommendations for 2012–2015. BA archives, 2015.
118 Agreement of Cooperation between the Agency for Science, Innovation and Technology, the Estonian Re

search Council and the State Education Development Agency. Pieejams: http://viaa.gov.lv/library/files/
original/Baltic_Bonus_AoC_LV_LT_EE.pdf (skatīts 26.01.2016.).

119 Overview on the implementation of the BA recommendations for 2012–2015. BA Archives, 2015.
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2015.  gadam, ir nozīmīgas. Pirmkārt, Baltijas 
valstu spēja definēt sadarbības dienas kārtību 
un principus pēc 2008. gada, tādējādi pārvēršot 
sadarbību no diskusiju foruma par savstarpēji 
interesējošiem jautājumiem par efektīvu in
strumentu kopīgo mērķu sasniegšanā. Otrkārt, 
spēja īstenot politiskās deklarācijas un lēmu
mus praktiski. Lai gan joprojām ir novērojams 
izpildvaras smagnējums un birokrātija lēmumu 
īstenošanā, tomēr to varētu daļēji izskaidrot ar 
ierobežotajiem finanšu un cilvēku resursiem. 
Treškārt, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju un 
kopīgo priekšstatu par drošības draudiem, Bal
tijas valstis stiprina sadarbību drošības un aiz
sardzības politikas jomā. Ceturtkārt, visas trīs 
valstis mēģina pārvarēt savstarpējo politisko 
un ekonomisko konkurenci, uzsākot praktiskas 
partnerības dažādos sektoros. Pirmā reize, kad 
Baltijas valstu sadarbības ietvaros nav konstatējama “politiskā greizsirdība” par citu pa
nākumiem, ir eiro ieviešanas laikā, kad Baltijas valstis cita citu atbalstīja un vērsās ar 
aicinājumiem pie ES institūcijām pēc iespējas ātrāk uzņemt kaimiņvalsti ES eiro zonā. 
Laiks rādīs, vai tā ir epizodiska vai paliekoša iezīme šo triju valstu sadarbībā.

Nobeigums

Baltijas valstis uzsāka sadarbību, veidojot to no jauna, jo Igaunijai, Latvijai un Lie
tuvai nebija reģionālās sadarbības pieredzes un tradīciju. Straujā notikumu attīstība 
Baltijas valstu neatkarības atjaunošanas laikā un sadarbības pieredzes trūkums nedeva 
šīm valstīm laiku pārdomāt un pieņemt efektīvāko sadarbības modeli, kas rezultātā 
noveda pie sadarbības stagnācijas pēc pievienošanās ES un NATO. Dažos vēstures pe
riodos Baltijas valstu savstarpējā saikne ir bijusi stiprāka, citos – vājāka. Sadarbība ir 
piedzīvojusi paisumus un bēgumus, centrtieces un centrbēdzes procesus. Tiecoties pēc 
iespējas ātrāk iestāties ES un NATO, Baltijas valstis uzskatīja, ka Rietumeiropa varētu 
uztver Baltijas sadarbību kā alternatīvu Eiropas un transatlantiskajai integrācijai. 
 Savstarpējā konkurence par ātrāku pievienošanos ES un NATO, labākiem ekonomis
kajiem rādītājiem, straujāku labklājības celšanos vienlaikus gan sekmēja, gan kavēja 
Baltijas valstu sadarbību. Tieši tas ir viens no būtiskākajiem cēloņiem šo valstu sadar
bības dinamikas viļņveidīgumam.

Balstoties uz Baltijas sadarbības izvērtējumu laika posmā no 1988. gada līdz 
2015.  gadam, var secināt, ka Baltijas sadarbība sasniedza kulmināciju laikā no 
1988.  gada līdz 1994.  gadam, tad pārgāja duālā sadarbības režīmā laika posmā no 
1994. gada līdz 2004. gadam, iegrima stagnācijā 2005.–2007. gadā un atsāka transfor
mēt sadarbību no 2008. gada. Vienlaikus jākonstatē, ka Baltijas valstis pilnvērtīgi 

8. att. Baltijas Asamblejas balvas saņem: literatūrā – 
Ene Mihkelsone (Igaunija), mākslā – Antans Žukausks 
(Lietuva) un zinātnē – Jānis Stradiņš (Latvija). 
2010. gada 22. oktobrī Rīgā, Latvijā. Saeimas 
Kancelejas foto

Marika Laizāne-Jurkāne   BALTIJAS VALSTU SADARBĪBA (1988–2015)
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 neizmanto sadarbības potenciālu. Daudzos gadījumos tas ir saistīts ar sadarbības orga
nizāciju kapacitātes trūkumu, mazspēju saskaņot intereses, nespēju pieņemt lēmumus 
un tos īstenot.

Raugoties uz sadarbības attīstību, jāsecina, ka Baltijas valstu reģionālās sadarbības 
ietvaros ir jārespektē Igaunijas, Latvijas un Lietuvas nacionālās intereses. Stereotipis
kais skatījums par Baltijas valstu vienotību liek bieži apšaubīt sadarbības lietderību. 
Baltijas valstīm nav identisku interešu un mērķu, tām nav jādarbojas mūžīgā unisonā. 
Tādēļ vienmēr būs jomas un situācijas, kad Baltijas valstis rīkosies atšķirīgi un pat dia
metrāli pretēji, būs arī gadījumi, par ko katra no tām cīnīsies atsevišķi vai kopā ar 
citām valstīm. Tas nenozīmē sadarbības vājumu, bet gan darbošanos nacionālo inte
rešu aizstāvībā. 

Līdz šim Baltijas valstu sadarbībai iezīmīga tendence ir īstermiņa skatījums uz sa
darbību, neizstrādājot ilgtermiņa attīstības redzējumu. Lai Baltijas reģions kļūtu kon
kurētspējīgs un ekonomiski spēcīgs, Baltijas valstu sadarbība, resursu apvienošana, 
kopīgu pozīciju formulēšana ir nepieciešama daudzās jomās: drošība un aizsardzība, 
enerģētika, transports un infrastruktūra, iekšējā drošība un ārējo robežu kontrole, ve
selības aprūpe un sociālie jautājumi, zinātne un izglītība. Tādēļ viens no ieteikumiem 
ir Baltijas sadarbības dienas kārtībā konkrēti definēt tos jautājumus un problēmas, kas 
ir visefektīvāk atrisināmi reģionālajā līmenī. Valstu savstarpējā sadarbība nevar būt or
ganizācijas pašmērķis, tādēļ Igaunijai, Latvijai un Lietuvai ir jāizstrādā vidēja termiņa 
un ilgtermiņa sadarbības stratēģija. 

Baltijas valstīm ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk identificēt kanālus, politikas un 
partnerus, kā palielināt Baltijas valstu interešu pārstāvēšanu un aizstāvēšanu. Igaunijai, 
Latvijai un Lietuvai ir nepieciešama kopīga un saskaņota stratēģija, darbojoties ES 
ietva ros, vienota balss un rīcība, kurās ir kopīgās intereses un reģiona konkurētspējas 
potenciāls. 

Par autori

Marika Laizāne-Jurkāne (dz. 1977) – Dr. sc. pol., Baltijas Asamblejas ģenerāl
sekretāre, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes 
nodaļas un Rīgas Juridiskās augstskolas pasniedzēja. 2007. gadā politikas zināt
nes doktora zinātnisko grādu ieguvusi par promocijas darbu “Baltijas valstu 
reģionālo organizāciju darbības un attīstības tendences”. Akadēmisko izglītību 
ieguvusi Latvijas Universitātē un Vestfālenes Vilhelma Universitātē, kā arī 
papildinājusi profesionālo pieredzi vairākās Ziemeļu Padomes, Beniluksa Eko
nomiskās padomes, Beļģijas parlamenta un Dānijas parlamenta apmācību pro
grammās. Kopš 2009. gada rīko reģionālās sadarbības apmācības programmas 
ES Austrumu partnerības ietvaros. Piedalījusies darba grupās par reģionālās 
sadarbības attīstību Ziemeļeiropā. Pētnieciskās intereses iekļauj tādus tematus kā 
starptautiskā un reģionālā drošība, sadarbība Baltijas un Baltijas jūras reģionā, 
Latvijas ārpolitika. 
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Maija Kūle

VĒRTĪBAS LATVIJĀ (EIROPEISKO UN 
VISPĀRCILVĒCISKO VĒRTĪBU HORIZONTĀ) 

Raksts veltīts aksioloģiskam skatījumam uz Latvijas un latviešu kultūrvēsturisko un politisko 
 pieredzi gadsimtu gaitā līdz pat mūsdienām. Īpaši akcentēta mūsdienu vērtību situācija Latvijā 
salīdzinājumā ar citām valstīm, balstoties uz vērtību klasifikāciju un socioloģiskajiem pētījumiem 
pasaulē. Aplūkoti jautājumi par brīvību kā individuālu, sociālu un politisku vērtību, attieksme pret 
dabu kā vērtību, kristīgās vērtības un pagānisma tradīcijas, nacionālās un eiropeiskās vērtības, valsts 
konstitucionālās vērtības un Latvijas Republikas Satversmes preambulā minētās vērtību nostādnes. 
Analizēti socioloģisko pētījumu secinājumi, kuros vērtības Latvijā salīdzinātas ar citu valstu vēr
tību pētījumiem. Secinājumos atzīts, ka Latvijas mūsdienu orientācija līdz ar valstiskās neatkarības 
atjaunošanu 1990. gadā neatgriežami ir pavērsta eiropeisko vērtību un demokratizācijas virzienā. 
Piederību eiropeiskajām vērtībām nostiprina Latvijas Republikas iestāšanās Eiropas Savienībā 
2004. gadā. 

Atslēgvārdi: aksioloģija, vērtība, izdzīvošanas vērtības, brīvība, daba, kristīgās vērtības, sociālās 
vērtības, kultūras vērtības, Latvijas Republikas Satversmes preambula.

Aksioloģija un mūsdienu aktualitātes  
vērtību jomā 

Vērtības aplūko filosofijas apakšnozare aksioloģija (jēdziens veidots no sengrieķu 
axia – ‘vērtība’ un logos – ‘mācība’). Aksioloģijai mūsdienās raksturīgs uzskatu plurā
lisms jautājumā par vērtībām. Filosofijā tiek attīstīta vērtību ontoloģija (mācība par 
vērtību esamību, vērtības nav tieši atkarīgas no novērtējuma), vērtību teoloģija (to 
avots ir dievišķais), vērtību saistība ar nozīmīgumu (Geltung), uz voluntārisma filoso
fiju balstīta aksioloģija (nīčeāniskais pavērsiens, saistot vērtības ar varasgribu), tiek at
tīstīta aksioloģija subjektivitātes filosofijā (vērtības rodas un pastāv vērtējumā), kon
struktīvisma teorijas (vērtības ir sociāli un psiholoģiski konstrukti), sociālpsiholoģisks 
empīrisms (vērtības ir ļaužu pieradumi) un citas mācības. 

Vērtību filosofiskos jautājumus ir risinājuši Eduards Hartmanis, Rīgā dzimušais 
Nikolajs Hartmanis, neokantieši Heinrihs Rikerts, Vilhelms Vindelbands, pragmatiķis 
Džons Djuijs, vācu filosofiskās antropoloģijas pamatlicējs Makss Šēlers un citi. Šī 
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 filosofu plejāde ir rosinājusi Latvijā pārdomāt jautājumus par vērtību būtību.1 Filoso
fiskā aspektā uzmanība tiek pievērsta vērtībām, kas pamatojas pašas sevī, izpaužas kā 
jābūtība un tiek apliecinātas novērtējumā. Uzskats par praktiskā prāta kā vērtīb
apjēdzoša (wertempfindenden) prāta primaritāti ir nostādne, kas veicina aksioloģisko 
skatījumu. 

Pastāv gan individuālas vērtības konkrētu cilvēku dzīvē, gan kolektīvas, sabiedrī
bas vērtības, kas radušās ilgā laika posmā. Vērtības veidojas privātās un publiskās sfē
ras mijiedarbībā. Mēdz nošķirt instrumentālas vērtības, kas ir derīgas kāda cita mērķa 
(labuma) sasniegšanai, un iekšēji piemītošas vērtības, kurām vērtība piemīt pašām par 
sevi. Tas vērtības atšķir no interesēm. Filosofijā vērtības izprot kā nozīmīgus mērķus, 
uz kuriem jātiecas. Socioloģijā vairāk uzmanības velta sakarību atrašanai starp vērtī
bām un cilvēku uzvedību. 

Starptautiskajiem socioloģiskajiem vērtību pētījumiem, kuros piedalās arī Latvijas 
sociologi, ir sava teorētiskā bāze. Miltons Rokīčs, Šaloms Švarcs, Gerards Hendriks 
Hofstede un citi rosināja klasificēt un salīdzināt vērtības, intervēt un anketēt, aptverot 
plašus pasaules reģionus. Viņu ieteiktajām teorijām un metodoloģijām seko Latvijas 
sociologi. Šaloma Švarca vērtību struktūras modelis tiek izmantots pētījumos, kuros 
piedalās arī Latvija, piemēram, “European Social Survey” (projekta vadītāja 
2015. gadā – Ilze Trapenciere).2 Latvijā ir veikts “vērtību audits”, kurā izmantota Cultu-
ral Transformation Tools metodoloģija;3 arī šajā pētījumā piedalās Latvijas sociālie 
 zinātnieki.

Šī raksta nostādne ir balstīta uz filosofisku atzinumu, ka vērtības ir kultūrvēsturiski 
noteiktas, objektīvas, jo ir saattiecināmas ar noteiktu laikmeta ievirzi, tās tiek apzīmē
tas ar sabiedriskajā domā saprotamiem jēdzieniem, tās rezonē ar kultūrvēsturisko pa
radigmu un atainojas nacionālajā identitātē. Kultūra veidojas kā radīšanas un vērtēša
nas process, bet, lai spriestu par kultūrā akceptētajām vērtībām, ir jābūt noteikta 
līmeņa refleksijai. Par apzinātu attieksmi pret vērtībām var runāt tad, kad kultūrā pa
rādās idejas, teksti, dokumenti, kad vērtības tiek apzinātas un to apliecināšana tiek vir
zīta kā sabiedrībai (etnosam) nepieciešams attīstības orientieris. Latvijas teritorijā lat
visko vērtību apzināšanās sākās 19. gadsimta vidū līdz ar jaunlatviešu kustību un 
turpinās līdz mūsdienām, kad priekšplānā iznāk sabiedrības saliedēšanas, sekulāri ra
cionālās un pašrealizācijas vērtības. 

Latvijas pirmās brīvvalsts laikā (1918–1940) un atjaunotās Latvijas valsts laikā 
(pēc 1990. gada) var runāt par plaša mēroga nacionālo vērtību izpausmi un kopšanu 
publiskajā sfērā, ieguldot valsts, sponsoru, ārvalstu investoru līdzekļus, veicinot vēr
tību izglītību un politiskā ziņā – pēc iestāšanās Eiropas Savienībā – eiropeisko un 

1 Bičevskis R. Transcendental Philosophy of Values and the Presentday Situation. Dilemmas of Values and 
Contemporary Life-World. Riga: FSI, 2007, pp. 26–35. 

2 European Social Survey. Pieejams: https://www.europeansocialsurvey.org/docs/methodology/core_ess_
questionnaire/ESS_core_questionnaire_human_values.pdf (skatīts 01.01.2017.). 

3 Par Cultural Transformation Tools (CTT) metodoloģiju sīkāk sk. Bareta vērtību centra mājaslapā. Pieejams: 
http://www.valuescentre.com/products__services/?sec=cultural_transformation_tools_(ctt), sk. arī darba 
ziņo jumu “Cilvēks – sabiedrība – valsts – 2030”. Pieejams: http://www.riebinuvidusskola.lv/upload/cilveks_
sabiedriba_valsts_2030.pdf  
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 demokrātisko vērtību apliecināšanu. Eiropeisko vērtību apliecinājums ir cieši saistīts 
ar Latvijas kā neatkarīgas valsts dibināšanu 1918. gadā un atjaunošanu 1990. gadā,4 
respektējot mazākumtautību kultūras vērtības un kristīgo mantojumu. 

Eiropas mūsdienu vērtības ir brīvība, demokrātija, cilvēktiesības, dzimumu 
līdztiesība, tolerance, tiesiskums, zinātne un racionalitāte, kā arī vērtības, ko sa-
biedrības attīstībā ir ienesusi modernizācija, tirgus ekonomika un kultūru plurā-
lisms. Pie brīvībām pieder arī reliģiskās ticības brīvība (Latvija ir daudzkonfesionāla 
valsts) un sekulārs pasaules uzskats. Pēdējās desmitgadēs Rietumu sabiedrībās vērtību 
orientācija vairāk sliecas prom no materiālās labklājības vērtībām (jo ir jau sasniegts 
atzīstams labklājības līmenis) uz dzīves kvalitāti apliecinošām vērtībām un individuālo 
pašrealizāciju. Taču militāro konfliktu un terorisma izplatības dēļ 21. gadsimta otrajā 
desmitgadē situācija liecina par to, ka priekšplānā kā pamatvērtība izvirzās drošība. 
Tas šajā laikā vērojams arī Latvijā – pirms trīsdesmit gadiem centrā esošo vērtību “brī
vība” valstiskās neatkarības atjaunošanas laikā nomainīja jautājums par Eiropas Savie
nības, Latvijas valsts un individuālo drošību. 

Latvijas politiskā elite un valsts pārvalde Eiropas vērtības cenšas iekļaut valsts 
izglī tības, kultūras, sabiedrības saliedētības programmās un realizēt dzīvē. Tas izraisa 
diskusijas par to, ka dažas eiropeiskās emancipācijas vērtības Latvijā tiek apliecinātas 
vairāk deklaratīvi nekā praktiski un ka demokrātijas vērtības negūst pilntiesīgu iemie
sojumu.5 

Vērtības veido pretrunas, būdamas izvēles nosacījums. Latvijas vēsturē vērojamas 
dažādas vērtību orientācijas. Tās saduras starp humānismu un reālpolitiku, liberālismu 
un plānveida sociālismu, demokrātismu un autoritārismu, nacionālismu un kosmopo
lītismu, miera, nevardarbības vērtībām un vardarbīgu cīņu, maskulīno un femīno, 
patriarhālo un urbanizēto, industriālo un intelektuāli māksliniecisko, radošo pusi. 
Šāda kultūras, sociālo un politisko vērtību un idejisko virzienu sadursme un svārstīša
nās starp pretējiem vērtību poliem ir vērojama visā Eiropas vēsturē, tāpēc dažādās vēr
tību orientācijas Latvijā nav nekas neparasts. Tomēr karu un vairāku okupāciju laikā 
latviešiem ar varu tika uzspiestas nevēlamas totalitāro sistēmu vērtības (marksisms 
ļeņinisms, nacistiskā ideoloģija), kas ir radījušas gan spītīgu pretestību, gan trauma
tisku pieredzi,6 nihilismu, reizēm pat nolemtības sajūtu par nemitīgajām vēsturiskajām 
netaisnībām.

4 Austrālijas/Latvijas filosofs Jānis (John) Tālivaldis Ozoliņš kā vienu no augstākajām Latvijas vērtībām 
apraksta suverenitāti. Ozoliņš J. T. Globalization, Citizenship and Latvian Identity in a Time of Change. 
Humanities and Social Sciences. Latvia. Identity and Locality, No. 55, 2008, pp. 75–95.  

5 Sabiedrībā nav pietiekami stingras pārliecības par iespēju ietekmēt lēmumu pieņemšanu. Šādu orientāciju 
var apzīmēt kā skeptiski atsvešinātu no valsts. How Democratic is Latvia. Audit of Democracy. 2005–2014. 
Ed. by J. Rozenvalds. Riga: University of Latvia, 2015, p. 259. Pieejams: http://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_
upload/szf_faili/Petnieciba/sppi/demokratija/ENG_Audit_of_Democracy_2015.pdf (skatīts 28.12.2016.). 
Rietumu civilizācijas vērtību ignoranci, piemēram, atspoguļo ļoti zemais atbalsts zinātnei – zinātnes 
finansējuma ziņā (procentuāli no Latvijas IKP) Latvija ir vienā no pēdējām vietām starp Eiropas Savienības 
valstīm. Šāda Latvijas politiskās elites nostādne liecina par ignoranci pret vienu no eiropeiskākajām vēr tī
bām – zināšanām, racionalitāti, zinātni un zināšanu ekonomikas veidošanu.  

6 Kalniete S. A Song to Kill a Giant: Latvian Revolution and the Soviet Empire’s Fall. Pieejams: http://kalniete.
lv/ebooks/songtokillagiant/ (skatīts 28.12.2016.). 
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Mūsdienās reālpolitikas vērtības un ekonomisks pragmatisms Latvijā (nereti Eiro
pas Savienības ekonomisko nostādņu ietekmē) mēdz aizēnot garīgās attīstības ievirzes. 
Taču nevar noliegt, ka humānisma līnija vērtību vidū saglabājas stipra, jo latvieši ilgās 
apspiestības dēļ mēdz izjust solidaritāti ar tiem, kam jāpalīdz, un saliedēties krīzes gadī
jumā. Kopš 21. gadsimta sākuma Latvijā pārsteidzoši populāra ir ziedošanas ideja (la
bestība kā vērtība), tā jau ir ieguvusi valstisku atzinību un iedzīvotājos rosina ticību uni
versālām humānisma vērtībām, pārvarot etniskās un politiskās piederības no šķīrumu.7 

Sociālismā proponētās vērtības kopš 20. gadsimta 90. gadiem nav priekšplānā, jo 
sociālisms, kā tas izpaudās marksistiski ļeņiniskajā ideoloģijā, ir zaudējis pievilcību. 
Kopš valsts atjaunošanas nav arī pārliecinošu sociāldemokrātisku ideju, kuru paudēji 
publiskajā telpā pietiekami skaļi iestātos par taisnīguma un vienlīdzības vērtībām.8 

Demokrātijas vērtības salīdzinājumā ar totalitārisma laikmetu ir ieguvušas pārlie
cinošu pārsvaru, un vairākums tām tic gan privātajā dzīvē, gan publiskajā telpā.9 De
mokrātija ir mūsdienu Latvijas vērtību centrā. Par tiecību uz autoritārismu var runāt 
kā par politiski sastopamu parādību, kādai sabiedrības daļai ik pa brīdim tiecoties pēc 
“stingrās rokas”,10 kas sakārtos dzīvi. 

Disputi par nacionālām un kosmopolītiskām vērtībām ir aktualizējušies, īpaši pē
dējā desmitgadē.11 Tie ir aktuāli pirmām kārtām mazām nācijām, lai nodrošinātu pašsa
glabāšanos, jo globalizācija un pārspīlēts kosmopolītisms reāli apdraud šo nāciju pastā
vēšanu. Šo izzušanas procesu īpaši veicina ekonomiskā emigrācija un zemais patriotisma 
līmenis, kas vērojams mūsdienu Latvijā, – tā negatīvais iespaids uz valsts attīstību ir jā
novērš, nostiprinot labklājību, tiesiskumu, patriotisko audzināšanu un demokrātiju.

Nevardarbīgajā pretošanās kustībā aizstāvētās vērtības, kā apliecināja Latvijas Tau
tas frontes kustība, ir guvušas starptautisku atzinību.12 Patriarhālisma vērtības atkāpjas, 
jaunākā paaudze sevi vairs neuzskata par “zemnieku tautu”, bet ir modernisma, nereti 
pat postmodernisma vērtību aizstāve. Tomēr Latvijā saskatāmas arī labējās ideoloģijas 
tendences, konservatīvisms, kas tiek pielāgots modernisma laikmetam.13 

7 Fonds “Ziedot.lv”, vadītāja Rūta Dimante. Pieejams: http://www.ziedot.lv/ (skatīts 28.12.2016.).  
8 Kaut arī Džini (GINI) indekss samazinājās no 37,5% 2008. gadā līdz 35,2% 2012.–2013. gadā, Latvijā 

joprojām ir visaugstākā Džini indeksa vērtība Eiropas Savienībā. 
Mazliet dīvaini patlaban veidojas sociālo vērtību sistēma – ir pietiekami liela netaisnība un ienākumu atšķi
rības (Džini koeficients 2013. gadā bija 35,2%), taču par vērtību “taisnīgums” diskusiju ir maz, un pamaz ir 
arī ar to saistītas politiskas rīcības. 

9 How Democratic is Latvia. Audit of Democracy. 2005–2014.  
10 Turpat, 259. lpp. Latvijas sabiedrība pieder pie postkomunistisko valstu grupas, kurā vairums respondentu 

(2008. gadā 62%) atbild, ka uzticētos politiskam līderim, kas neņemtu vērā demokrātiskus parlamenta 
lēmumus.   

11 Filosofe Elga Freiberga atzīst, ka šis pretstats ir izgājis no aprites. Freiberga E. European values and Latvian 
identity. National Identity and Vision of Europe: Annals of the European Academy of Sciences and Arts, No. 9, 
1998, p. 39. Taču publiskajā sfērā Latvijā tiek kurinātas kaislības, lai pretstatītu nacionālismu un kos mo
polītismu, jo daļa jauno žurnālistu vēlas noliegt jebkādas nacionālas vērtības.  

12 Regaining Independence: Non-violent Resistance in Latvia, 1945–1991. Ed. by V. Blūzma, T. Jundzis. Rīga: 
Latvian Academy of Science, 2009.  

13 Latvijas jaunatnes portrets. Integrācija sabiedrībā un marginalizācijas riski. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 
2009; Mierina I., Koroleva I. Support for Far Right Ideology and AntiMigrant Attitudes among Youth in 
Europe: A Comparative Analysis. The Sociological Review, Vol. 63 (S2), 2015, pp. 183–205. 
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Mākslinieciski radošais gars latviešos nereti dominē pār industrializācijas un tir
gošanās garu. Mēdz teikt, ka latvieši esot mākslinieku un dziedātāju tauta,14 un līdzās 
dzīvojošie cittautieši šo dzīvesveidu uzsūcot, nereti kļūstot par savdabīgām Baltijas 
kultūras minoritātēm.

Latviešu folklora ataino humānisma, miera, saticības vērtības, kas ir nozīmīgas 
visā garajā vēstures periodā līdz pat mūsdienām. Bet nedrīkst aizmirst, ka latviešu 
kādreizējā aizrautība ar boļševismu, sarkanie strēlnieki, padomju varas realizētāji un 
kolaboranti okupētajā Latvijā veicināja pretējo – vardarbību, vienpusīgu industrializā
ciju un dubultmorāli.15 

Latviju metaforiski mēdz apzīmēt kā zemi krustcelēs, ar to domājot dažādos ģeo
politiskos virzienos vērsto vērtību ietekmi: uz rietumniecisko individuālismu balstītās 
vērtības pret austrumniecisku kolektīvismu. Šeit gadsimtiem ilgi krustojas Rietumu un 
Austrumu robežas, ir notikušas ģeopolitiskas cīņas par ietekmi Baltijas jūras reģionā. 
Kopš Livonijas laikiem Latvijā vērojama tiekšanās uz eiropeiskajām un universālajām 
Rietumu vērtībām, kas balstās uz kristietību un apgaismības idejām kā kultūras pa
matu, vēlāk – arī uz nacionālās identitātes un tautu pašnoteikšanās un valstiskās neat
karības respektēšanu. Latvijas valsts dibināšana 1918. gadā un neatkarības atjaunošana 
1990.–1991. gadā apliecināja latviešu piederību pie Eiropas nācijām, lai gan Rietumos 
Latviju joprojām nereti uztver kā krustpunktu zemi starp Rietumiem un Austrumiem. 
Filosofs Pauls Jurevičs 20. gadsimta 30. gados noformulēja krustceļu ideju: “No austru
miem mums nāk tālumu un plašumu ilgas, mazcieņa pret niecīgo indivīdu un tā prātu, 
instinktīvs respekts pret “hordu”, pret visumu, pret likteni, tieksmes uz elementāro, 
dziņveidīgo, jūtīgo – no rietumiem turpretim: respekts pret cilvēka personu un visu, 
ko tas rada, intellektuālisms, individuālisms, brīvības tieksmes. Abas šīs pretējās ten
dences ir laidušas saknes mūsu dabā jau kopš seniem laikiem, un mēs nespējam vien
kārši izraut un iznīcināt vienu no tām.”16

Kopš Latvijas uzņemšanas Eiropas Savienībā 2004. gadā eiropeiskais virziens ir 
kļuvis neapšaubāms, lai gan socioloģiskās aptaujas rāda, ka Austrumu tipa vērtības 

14 Statistikas ziņojumi gan neapliecina masveida pievēršanos mākslinieciskām aktivitātēm, 2015. gadā lauku 
apvidos ar tām aktīvi nodarbojās 39,2%, pilsētvidē 33,4%, tomēr jaunu cilvēku vidū šis procents ir augsts – 
vairāk nekā puse nododas mākslinieciskām aktivitātēm. Pieejams: http://www.csb.gov.lv/en/notikumi/
latviaartisticactivitiesmorecommonlywerepractisedyoungpeoplefemalesandruralpopu (skatīts 
28.12.2016.). Statistikas dati liecina, ka ar kultūras aktivitātēm Latvijā visvairāk nodarbojas jaunatne, 
sievietes un laucinieki.  
Īpaši jāizceļ Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki, kas notiek reizi četros gados, tie pulcina ap 40 tūkstošu 
dziedātāju. Latvija tiek uzskatīta par koru zemi pasaules mērogā – tas tiek vērtēts kā apbrīnojams dziedātāju 
pulcēšanās fenomens un estētisku vērtību apliecinājums mūzikā. Latvijas simtgades svinības 2018. gadā tiks 
atzīmētas arī ar plašiem Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem kā simbolisku kultūras identitātes 
apliecinājumu.  

15 Par latviešu līdzdalību padomju varā sk. pētījumus: Riekstiņš J. PSRS Iekšlietu tautas komisariāta “Latviešu 
operācija”. 1937–1938. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012 [par latviešiem Krievijā 20. gadsimta 30. gados]; 
Naimark N. M. Stalin’s Genocides. Princeton University Press, 2010; Хлевнюк О. В. Хозяин: Сталин и 
утверждение сталинской диктатуры. Москва: РОССПЭН, 2010.  

16 Jurevičs P. Modernā intelligence vērtību pretrunās. Nacionālās dzīves problēmas. Rīga, 1936, 125. lpp. (sk. 
9. atsauci).  
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 liekas suģestējošas daļai Latvijā padomju laikā ienākušo imigrantu no citām PSRS re
publikām, īpaši krievu valodā runājošajai nepilsoņu daļai.17 

Eiropas vērtības var iedalīt politiskajās, sociālajās un kultūras vērtībās.18 Laikā, 
kad nepastāvēja Latvijas valsts, t.i., pirms 1918. gada, metodoloģiski grūti atdalīt lat
viešu tiekšanos uz politiskajām un atsevišķi sociālajām vērtībām, jo tautas izaugsme 
par nāciju nozīmēja kopīgu skatījumu uz vērtībām: brīvību, izglītību, valodu, nacio
nālo pašapziņu, labklājību, drošību. 

17.–19. gadsimtā latviešu zemniekiem un valdošajām vācu kārtām nebija kopīgas 
vērtību sistēmas, jo vācu konservatīvās augstākās kārtas sīvi pretojās modernizācijai 
un liberālajām reformām. Mazākums Baltijas vāciešu (Karls Gotlobs Zontāgs, Georgs 
Frīdrihs fon Felkerzāms u.c.) sekoja vācu apgaismībai, tādējādi atnesot uz Latviju Rie
tumu kultūras un izglītības idejas. 

Līdz pat valsts dibināšanai 1918. gadā vērtības, kas virzīja latviešu tautas attīstību, 
plašā mērogā var raksturot kā kultūras vērtības, no kurām izaug gan sociālās vērtības – 
taisnīgums, tiesiskums, sociālā brīvība, gan vēlāk politiskās vērtības, kas pirmām kār
tām nozīmēja nacionālās pašnoteikšanās tiesības – dibināt savu valsti kā politisku un 
starptautiski atzītu nācijas vērtību. 

Zīmīgi, ka pēc Otrā pasaules kara pieņemtajā ANO Vispārējā cilvēktiesību dekla
rācijā (1948) par pamatvērtībām minētas visas tās vērtības, kas nodrošina cilvēka dzī
vību. Cilvēktiesības balstošās vērtības meklējamas gan reliģiskās nostādnēs, gan eiro
peiskajā racionalitātē, gan Imanuela Kanta izstrādātajā autoteliskajā ētikas principā 
(cilvēks ir mērķis, nevis līdzeklis). Blakus dzīvībai kā būtiska vērtība tiek minēta brī
vība un cieņa. Ne tikai pie individuālām, bet arī pie sociāli nozīmīgām vērtībām pieder 
cilvēka dzīvība, brīvība, privātīpašums, tiesiskums, kritikas un stagnācijas pārvarēšanas 
iespējamība (attaisnojams dumpis), ja šīs vērtības netiek nodrošinātas. 

Var runāt par garīgajām un materiālajām vērtībām.19 Diskusijās mūsdienu Latvijā 
šis sadalījums tiek apspriests, atzīmējot, ka patērētājsabiedrība arvien vairāk attālinās 

17 Volkovs V. The Institution of Society Integration in Latvia: Pecularities of the Modern Scientific Discourse. 
Ethnicity. Towards the Politics of Recognition in Latvia: 1991–2012. Rīga: Zinātne, 2013, pp. 9–42. Latvijas 
situācija ir savdabīga. Parasti pēc ekonomiskā un politiskā režīma maiņām viena puse jūtas kā uzvarētāja, otra – 
kā zaudētāja. Taču Latvijā kopš 1990. gada nedrošību izjūt abas puses – gan pamatnācija, latvieši, gan krievu 
valodā runājošie cittautieši, kas Latvijā iebrauca PSRS laikos. Apdraudēts jūtas gan mazākums, gan vairākums, 
tikai abos gadījumos šai izjūtai ir citi cēloņi un apstākļi. Latviešu kā pamatnācijas apdraudētības izjūta 
turpinās no padomju laikiem (1989. gadā latvieši veidoja tikai 52% no iedzīvotāju skaita, bet lielākajās pilsētās 
bija mazākumā). PSRS laikā Latvijā iebraukušo krievu tautības cilvēku nedrošības izjūtu veido tas, ka no 
valdošās nācijas padomju laikā viņi Latvijā kļuva par mazākumtautību, bet ar to psiholoģiski daudzi joprojām 
nesamierinās un nevēlas naturalizēties par Latvijas pilsoņiem. Apdraudētības sajūta ved nevis pie dialoga, 
bet gan pie pašapliecināšanās, pretēju orientāciju politizētiem svētkiem un sabiedrības integrācijas grūtībām. 

18 Vērtību iedalījumi mēdz būt dažādi, minētais ir viens no vispār pieņemtajiem. Taču ir būtiski, ko nosauc par 
vērtībām un iekļauj šajā tipoloģijā. Atšķirīgu variantu piedāvā Ivars Ījabs, sk.: Ījabs I. Eiropas integrācijas 
vērtību dimensija. Latvijas skatījums uz Eiropas Savienības nākotni. Rīga: Zinātne, 2007, 20.–21. lpp. Pie 
kultūras vērtībām viņš pieskaita vēsturiskumu un ironiju – manuprāt, tās var uzskatīt par novērtējuma ievir
zēm, nevis par pašām vērtībām.  

19 Cilvēkam ir trīs līmeņu pamatvajadzības, ar kurām saistās vērtības: kā bioloģiskai, dzīvai būtnei nepie cie
šamas izdzīvošanas vērtības (pārtika, pajumte), saskarsmes vajadzības (komunicēt, sadarboties, runāt) un 
aug stāka ranga – labklājības un intelektuālas attīstības vajadzības. Šīs vajadzības mēdz būt pamatā vērtību 
kla si fikācijām un vērtību hierarhijām.  
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no garīgām vērtībām un iegrimst baudu meklējumos. Uz atgādinājumiem par garīgo 
vērtību primaritāti naski ir reliģisko konfesiju pārstāvji – arhibīskapi un priesteri. Kris
tīgā civilizācija, pie kuras pieder arī Latvija, par augstākajām vērtībām uzskata garīgās, 
taču nenoliedz nepieciešamību pēc izdzīvošanas un saskarsmes vērtībām, noraidot 
mūsdienu pārlieku lielo aizraušanos ar materiālo labklājību un pārspīlēto priekšrokas 
došanu virtuālajai komunikācijai sociālajā telpā. 

Aksioloģiskos pētījumos fiksētas sociālās normas, tradīcijas, cilvēku attieksmes, 
uzskati, ticība. Vērtības raksturo rīcības pamatojumu, savukārt rīcības veidi atspoguļo 
vērtību izvēles. Ja sabiedrība ir saliedēta, tajā ir daudz kopīgu vērtību, bet ja pretrunu 
un sociālu konfliktu pilna – skaidrs, ka sabiedrība (kopiena, nācija, sociālās grupas) ir 
tāla no vienotas izpratnes par vērtībām. Latvija un Rietumeiropa kopš 1945. gada vir
zījušās atšķirīgās dimensijās – Rietumos uzplauka individuālās vērtības, taču padomju 
varas apstākļos Latvijas iedzīvotāji tika pakļauti politizētām “padomju tautas” totalitā
rajām vērtībām, kas apkaroja individuālo brīvību kā vērtību un nepieļāva Latvijas kā 
nacionālas valsts pastāvēšanu (Latvija bija PSRS sastāvdaļa), kā arī samazināja latviešu 
valodas lietošanas iespējas.20

Latviskās identitātes raksturojumi, tāpat kā mūsdienu Latvijā svarīgais jautājums 
par sabiedrības integrāciju, ir cieši saistīti ar vērtību orientāciju – vai te pastāv vienota 
sabiedrība (dziļa saliedētība tiek apšaubīta, jo Latvijas krievu identitātes veidojas 
atšķirīgi)21 vai divkopienu valsts,22 vai vērtību orientācijas atšķiras dažādām etniskām 
kopienām: latviešiem kā pamatnācijai ir viena veida vērtību ievirze, Latvijā dzīvojo
šiem krieviem – cita, citu tautību pārstāvjiem – vēl citāda.23 Eiropeiskās vērtības tika 
nostiprinātas Latvijas Republikas Satversmē 1922. gadā, un pēc valsts atjaunošanas 
būtiska loma ir bijusi Satversmes papildināšanai ar Cilvēka pamata tiesību sadaļu 
(1998. gadā), šīs tiesības balstās uz filosofisko liberālismu un apgaismībā koptajām vēr
tībām par individuālo pašpietiekamību, brīvību, dzīvību u.c.24

20 Latvisko identitāti saistībā ar Eiropas vērtībām padziļināti analizē Elga Freiberga rakstā “European values 
and Latvian identity”, pp. 31–40; National and European Identities in EU Enlargement. Views from Central 
and Eastern Europe. Ed. by P. Drulák. Prague: Institute of International Relations, 2001, pp. 113–129.  

21 Volkovs V. Collective Identity of the Russians in Latvia. – Apine I., Volkovs V. Latvijas krievu identitāte. Rīga: 
LU FSI, 2007, pp. 249–263; Volkov V., Lavrinenko O. Recognition of Collective Identities of Ethnic Groups 
in the Interethnic Dialogue in Latvia. Ethnicity, Politics of Recognition, No. 1, 2009, pp. 4–46; Latvian-Russian 
Relations: Domestic and International Dimensions. Ed. by N. Muižnieks. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 
2006, 159 p.  

22 Tiek atzīts, ka Latvijā vērojamas divkopienu sabiedrības pazīmes: nošķirtas latviešu un krievu valodas 
informācijas telpas, politisko partiju sašķeltība pēc etniskā principa, atšķirīgi ievirzīta sociālā atmiņa. Sk.: 
Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes (2012–2018). 
Pieņemts Latvijas Republikas Ministru kabinetā 2011. gada 20. oktobrī, 7. lpp. Pieejams: www.km.gov.lv/lv/
doc/nozaru/integracija/.../KMPam_071011_integ.pdf (skatīts 29.12.2016.). 

23 Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts izdod žurnālu “Ethnicity” (zinātniskais redaktors 
V. Volkovs), kurā publicē zinātniskus rakstus par etnisko kopienu vēsturi Latvijā, par attieksmēm un vēr
tībām. Sk., piemēram, Ethnicity. Ethnic Identities and Integration of Society, No. 4, 2011; Ethnicity. Ethnic 
Identities and National State, No. 10, 2014. 

24 Latvijas tauta un tās politiskie līderi eiropeisko attīstības ceļu sekmīgi izvēlējās jau 1918. gadā, dibinot ne
atkarīgu, rietumniecisku valsti, kurā paredzēja iespējas apliecināt nacionālās vērtības. Eiropeisko dimensiju 
Latvijas politiķi atkal apliecināja 1990. gada 4. maija deklarācijā, 1991. gada 21. augustā, atjaunojot valstisko 
neat karību, un 2004. gadā, Latvijas valstij iekļaujoties Eiropas Savienībā. 
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Latvijā dominējošie vērtību aspekti: par ko liecina pētījumi? 

Mūsdienu Latvijā dominējošās vērtības apliecina ievirzi uz eiropeiskajām un uni
versālajām vērtībām. Vērtības ir minētas Latvijas valstiskajos dokumentos, Latvijas 
Republikas Satversmē, Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam, ko 
2011. gadā apstiprināja Saeima.25 Stratēģijas 41. paragrāfā minētas tādas vērtības kā 
radošums, zināšanas, atvērtība jaunajam un tiekšanās uz izcilību, kas vairo ikviena cil
vēka un Latvijas kopējo cilvēkkapitāla vērtību. Savukārt, kā teikts dokumentā, jaun
rade, tolerance, sadarbība un līdzdalība veicina sabiedrības saliedētību, drošību un 
kultūras daudzveidību. 

Vērtības definētas arī “Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrāci
jas politikas pamatnostādnēs (2012–2018)”, tajās minēta latviešu valoda, latviskā kul-
tūrtelpa, Rietumu demokrātiskās vērtības, indivīda brīvība un atbildība, tiesis-
kums, cieņa, cilvēktiesības, iecietība, pilsoniskā līdzdalība, ticība progresam. 
Programma tika balstīta uz daudziem socioloģiskiem pētījumiem un Eiropas Savienī
bas direktīvām, iezīmējot valstiskas nozīmes pasākumus, kā virzīt minēto vērtību īste
nošanu.26 Norādīti trīs ieteikumi, kā risināt sabiedrībā sasāpējušas problēmas: 1) attīstīt 
pilsonisko sabiedrību un integrāciju, 2) kopt nacionālo identitāti, valsts valodu un kul
tūrtelpu, 3) veidot saliedētu sociālo atmiņu.27 Visi šie virzieni paredz eiropeisko vērtību 
nostiprināšanu Latvijā. 

Kultūru raksturojošās vērtības iekļautas Latvijas kultūras kanonā (izstrādāts 
2008. gadā, kopš 2016. gada tiek papildināts).28 

Vērtības minētas arī Latvijas Satversmes tiesas spriedumos: fundamentālās tiesības 
un brīvības, demokrātija, valsts un nācijas suverenitāte, varas dalījums un likuma vara. 
Šīm vērtībām ir konstitucionāla nozīme, jo tās apraksta Latvijas valsts pamatus.29

Pētījumos par vērtībām Latvijā var izšķirt šādus vērtību raksturojumus:
1) brīvība (individuāli eksistenciāla, sociāla, kultūras, ekonomiska, politiska vēr

tība);
2) estetizēta, ekoloģiski līdzsvarota un panteismā sakņota attieksme pret dabu, 

daba kā nākotnes kapitāls; 
3) kristīgās vērtības kā eiropeiskās civilizācijas pamats;

25 Sustainable Development Strategy of Latvia until 2030. Pieejams: http://www.pkc.gov.lv/images/LV2030/
LIAS_2030_en.pdf (skatīts 29.12.2016.). 

26 Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes (2012–2018). 
Pieejams: www.km.gov.lv/lv/doc/nozaru/integracija/.../KMPam_071011_integ.pdf (skatīts 29.12.2016.). 

27 Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes (2012–2018), 
97. lpp.  

28 Latvian Cultural Canon. Pieejams: http://www.kulturaskanons.lv/en/1/ (skatīts 29.12.2016.). 
29 “Satversmes tiesa atzīst, ka Latvijas valsts balstās uz tādām pamatvērtībām, kas citastarp ietver pamattiesības 

un pamatbrīvības, demokrātiju, valsts un tautas suverenitāti, varas dalīšanu un likuma varu.” Par likuma 
“Par Lisabonas līgumu, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu” 
atbilstību Latvijas Republikas Satversmes  101.  pantam: Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedums, 
17. punkts. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/190439parlikumaparlisabonasligumuarkogrozaligumu
pareiropassavienibuuneiropaskopienasdibinasanasligumuatbilstibu (skatīts 22.03.2017.). 
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4) apgaismības un humānisma vērtības, kas atainojas ideju vēsturē Latvijas terito
rijā un latviešu dzīves praksēs;

5) nacionālās kultūras, latviešu valodas attīstība, kas nozīmēja nevis latviešu tautas 
savrupināšanos, bet gan iekļaušanos 19. gadsimta Eiropas garīgajā nacionāl
romantiskajā pacēlumā, tā saucamajā Pirmajā atmodā;

6) Latvijas valsts kā politiskā vērtība, tās radīšana 20. gadsimta sākumā un atjau
nošana 20. gadsimta beigās; pretestība Latvijas okupācijas režīmiem 20. gad
simtā; 

7) Latvijas konstitucionālās iekārtas fundamentālās vērtības;
8) racionālisma, zinātnes un tiesiskuma vērtības Latvijā;
9) postmateriālās vērtības, solidaritāte, cilvēktiesības un tolerance Latvijā 21. gad

simtā.
Vērtību aplūkojums saistās ar filosofiski aksioloģisko pieeju un vēsturiski indivi

dualizējošo metodi, kas skata Latviju un latviešus kā konkrētas, unikālas vēsturiskās 
pieredzes nesējus, kā mikrovēsturi kopējā lielajā Eiropas makrovēsturē, kuras ģenerālās 
līnijas nebūt ne vienmēr sakrīt (nav paralēlas) ar Latvijas ģeopolitisko un sociālpoli
tisko, kultūras vēsturi. Tomēr lielās līnijās ir saskatāma Latvijas un latviešu tiecība uz 
eiropeiskajām vērtībām un to apliecinājums vēsturiskajā attīstībā līdz pat valsts uz
ņemšanai Eiropas Savienībā un pastāvēšanai Eiropas Savienības valstu kopībā. 

Izdzīvošanas vērtības un kultūras vērtības brīvības centienu  
kontekstā

Vērtība “brīvība” gadsimtiem ilgi ir bijusi viens no Rietumu civilizācijas dzinējspē
kiem, pat svarīgākā Rietumu dzīvesstila vērtība. Kopš 18. gadsimta Eiropā filosofiski 
un politiski formulētas alkas pēc brīvības ir vadmotīvs, kas virza attīstību, jo tikai brīvs 
indivīds var būt radošs, pašpietiekams, laimīgs. Vajadzīga nevis egoistiska un anarhis
tiska brīvība, bet brīvība, kas izpaužas kā tiecība uz augstākajām vērtībām – uz labo, 
tikumisko, kopību. Uz izglītības un pārvietošanās brīvību, iespējām brīvi rīkoties ar 
savu īpašumu apspiestie latvieši tiekušies vienmēr, taču kultūras un sociālajos procesos 
šo brīvības tieksmi, ko aprakstījuši apgaismības filosofi, reflektētā veidā var saskatīt 
kopš 18. gadsimta beigām. Vērtība “brīvība” saskatāma tad, kad rodas tautas pašapziņa 
un to izteicoši garīgie līderi.

Jāpiekrīt vērtību klasifikācijas veidotājiem, ka bāzes vērtības ir saistītas ar izdzīvo
šanu, jo, kamēr tā nav nodrošināta, grūti runāt par alkām pēc brīvības un neatkarības. 
Viselementārākajā līmenī cilvēkiem ir nepieciešams apmierināt vajadzības, kas garantē 
dzīvību (dzīvības saglabāšana uz zemes arī ir augsta vērtība) – ir nepieciešama pārtika, 
mājoklis, ārstniecība, drošība un garīgās attīstības iespējas. Sociologu Ronalda Ingle
harta un Kristiāna Velcela pasaules vērtību kartē izdzīvošanas vērtības joprojām ir 
daudzu Āfrikas un Dienvidamerikas mazattīstīto valstu vērtību centrā, nedodot iespēju 
realizēt pašizteiksmes vērtības, pie kurām pieder individuālā brīvība.
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Grūtā latviešu zemnieku dzīve, eksistences apdraudētība gadsimtu gaitā radīja 
skarbas attiecības, viensētu norobežotību, likteņa izciešanu nelielās radnieciskās kopie
nās viensētās. Raugoties uz Latvijas vēsturi līdz pat dzimtbūšanas atcelšanai 19. gad
simtā (1817. gadā Kurzemes guberņā, 1819. gadā Vidzemes guberņā, 1861. gadā Lat
galē), var secināt, ka pamatvērtību jeb izdzīvošanas līmeņa vērtību nodrošinājums 
latviešiem un citām tagadējās Latvijas teritorijā dzīvojošām tautībām, kas nepiederēja 
pie ekonomiski nodrošinātās šķiras, bija zemā līmenī. Dzimtbūšanas sistēmā ieslēgta
jiem indivīdiem nav ne politiskas, ne ekonomiskas brīvības, arī individuālā brīvība un 
kultūras attīstības iespējas ir minimālas. 

Tieši elementāro izdzīvošanas un sociālās drošības vērtību izvirzīšana priekšplānā 
ir bijusi viena no Latvijas vēstures vadlīnijām, tostarp gan 1802. gada Kauguru nemie
ros, kad zemnieki sacēlās pret apspiedējiem, gan 1905. gada nemieros pret cara patval
dību un citkārt. 

Rakstnieks Kārlis Skalbe “Mazajās piezīmēs” raksta, ka latvieši bieži vēsturē citiem 
ir bijuši kā internacionālais superfosfāts, tas ir, izmantojama lieta – noderīga citu mēr
ķiem, tāpat kā uz zemes uzber minerālmēslus, lai augi labāk augtu. Taču tautas attīstī
bas mērķis ir bijis nepalikt vēstures nomalē, bet iegūt savu valsti, nostiprināt dzimto 
valodu, izglītību un kultūru. 

Vācbaltiešu kultūras klātbūtne Baltijā, protestantisma mācība, Eiropas filosofiskā 
racionālisma ietekme uz kultūras un izglītības vidi jau 18. gadsimta beigās atnesa uz Bal
tiju Kanta idejas par cilvēka individuālo brīvību, prāta lomu, atbildīgu un brīvu gribu, 
kas, kaut tieši nebūdamas attiecinātas uz latviešiem kā tautu, tomēr radīja garīgo gaisotni 
ar pievilcīgām vērtībām: prāts – tikums – brīvība. Baltijas vācieši 1710. gadā (kad Rīga 
padevās Krievijai) kļuva par privileģētu Krievijas minoritāti, jo tika saglabātas vācu 
muižniecības privilēģijas, pastāvēja vācu valodas dominance Baltijas guberņās (Vidzemē, 
Kurzemē un Igaunijā). Baltijas vāciešu autonomija ietekmēja visas Krievijas eiropeisku 
modernizāciju un atstāja dziļas pēdas kultūras vērtību saglabāšanā Latvijas teritorijā. 
Baltija tādējādi palika Eiropas kultūras telpā un netika pilnīgi krieviskota.30 Benedikts 
Kalnačs par tā saucamo Rietumu vērtību novērtēšanu raksta:  “Baltijas zemes, būdamas 
Krievijas impērijas privileģētas provinces, sākotnēji politiskas vienības, kurās dziļi iesak
ņotā Eiropas kultūras dominance netika būtiski izaicināta, tika pakļautas racionalizācijas 
procesam, ko rosināja Rietumu apgaismība, kas 18. un 19. gadsimtā pieļāva varas mo
deļu pakāpenisku internacionalizāciju (īpaši Igaunijas un Latvijas teritorijā).”31

Tuvoties Rietumeiropas idejām Latvijā palīdzēja 18. gadsimta apgaismotāji, te jāat
zīmē Academia Petrina dibināšana Jelgavā 1775. gadā, Johana Melhiora  Gotlība  Bēzekes, 

30 Atmetot vēsturisko nepatiku pret vāciešiem Baltijā, jāatzīst, ka vācu kultūras klātbūtne ienesa eiropeiskās 
attīstības elpu. Daļa vācbaltiešu izcelsmes muižnieku, daļa mācītāju, ārsti, skolotāji, amatnieki, tirgoņi 
u.c. radīja Latvijā Eiropas līmeņa kultūrvidi, kurā centās iekļauties daudzi latvieši. Arī starpkaru periodā 
vācbaltieši vienoja Latviju ar Rietumeiropu. Tāpat var runāt par dāņu un zviedru kultūras klātbūtnes 
eiropeisko efektu. Baltijas (Kurzemes, Vidzemes, Igaunijas) rusificēšanas spiediens sākās ap 1880. gadu, kad 
samazinājās vācu minoritātes privilēģijas. Tas atstāja ietekmi arī uz latviešu inteliģences idejām – tā pievērsās 
cerībai par reformētu un apgaismotu Krieviju. Vācu muižniecība 1905.–1907. gada sacelšanās nežēlīgajā 
apspiešanā nostājās cariskās patvaldības pusē, un tas radīja situāciju, ka vāciskais kļuva nīstams.  

31 Kalnačs B. 20th century Baltic Drama: Postcolonial Narratives, Decolonial Options. Bielefeld: Aisthesis Verlag, 
2016, p. 34.  
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Johana Georga Zulcera, Gotloba Dāvida Hartmana u.c. darbība. Īpaši jāizceļ Jelgavas 
intelektuālās dzīves eiropeiskums, Academia Petrina profesūras nozīme rietumniecis
kajā orientācijā. Visā intelektuālajā Eiropā nozīmīgs notikums bija Imanuela Kanta 
darbu “Tīrā prāta kritika” (1781, Rīgā), “Praktiskā prāta kritika” (1788, Rīgā), “Tikumu 
metafizikas pamati” (1785), “Spriestspējas kritika” (1793, Liepājā) izdošana Johana 
Frīdriha Hartknoha izdevniecībā. Imanuela Kanta trīs kritikas mūsdienās uzskata par 
vienām no nozīmīgākajām Eiropas grāmatām, kas parāda prātu, brīvo gribu un spriest
spēju kā personas autonomijas un brīvības nodrošinātājus. Tādēļ Rīgas intelektuālās 
dzīves eiropeiskums 18. gadsimtā jau ar Kanta pirmizdevumu klātbūtni vien ir labi sa
skatāms.

Kanta darbi pieder pie Eiropas intelektuālās tradīcijas augstākās raudzes, pasaul
vēsturiskas nozīmes darbiem. Zemniecībai Kants praktiski nebija domāts, taču Latvijas 
teritorijā parādījās intelektuālā elite, Kanta sekotāji, kritiķi, filosofiskās domas inter
preti – Gotlobs Dāvids Hartmans, Gotlobs Benjamins Ješe, Jākobs Mihaels Lencs, Aca-
demia Petrina pārstāvji.32 Kanta idejas par prātu, gribu, kategorisko imperatīvu un brī
vības robežām pārdomā viņa sekotāji un kritiķi, to skaitā ar Latviju saistītais Johans 
Georgs Hāmanis, ko pazīst kā Ziemeļu magu un valodas filosofijas izstrādātāju. 

Liecības par latviešu zemnieku traģisko stāvokli, kurā izdzīvošanas vērtības ir 
maznodrošinātas, bet tieksme pēc brīvības – pieaugoša, lasāmas 1796. gadā izdotajā 
Garlība Merķeļa grāmatā “Latvieši, sevišķi Vidzemē, filozofiskā gadsimteņa beigās 
(“Die Letten, vorzüglich in Liefland, am Ende des philosophischen Jahrhunderts”). 

32 Sk. tuvāk: Stradiņš J. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2009, 
639 lpp.  

1. att. Johana Frīdriha Hartknoha izdevniecībā Rīgā izdoto Imanuela Kanta darbu pirmpublicējumu titullapas 
(LU Akadēmiskā bibliotēka)
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 Merķelim brīvības ideja ir centrā. Viņš 
raksta: “Latviešu brīvībai jābūt katra uz
labojuma galamērķim, tāpat kā tikai uz 
brīvības pamatiem arī ir iespējami 
uzlabojumi.”33 

Merķelis ir tuvs latviešu kā apspies
tas tautas izpratnei, taču viņš nav revo
lucionārs un dzimtbūšanas atcelšanā 
vēlas ievērot pakāpenību, par brīvības 
piešķiršanas noteikumu uzskatot tiku-
miskās vērtības. Te atspoguļojas viņa ap
gaismības filosofiskā pozīcija. Merķelis 
raksta: “Bet, lai nenotiktu lēciens, kas 
varētu likties bīstams, lai brīvību sa
ņemtu tikai tie, kas ir tās cienīgi, t.i., kā 
algu par pilsoņu tikumiem, sātību, uzcī
tību, miermīlību.”34 Viņš prasa arī tādas 
personības vērtības kā uzcītību, saim

nieciskumu, nevainojamu stāju. Latviešus raksturo zemnieciskā identitāte, piederība 
zemei un vietai, tas ir – telpas kultūra, patriarhālās vērtības. 

Attieksme pret Merķeļa filosofisko un sociālo ideju mantojumu Latvijā ir divējāda: 
no vienas puses, viņš patiešām ir spilgtākais pārstāvis, kurš nosoda netaisnību pret lat
viešu zemniekiem, prasa brīvību, un tas ir revolucionāri aizraujoši. 

No otras puses, viņš atzīst, ka individuālā brīvība ir iespējama tad, kad apspiestās 
šķiras dzīvē būs ieausta morāle. Viņa pozicionējumā saskatāma Kanta prasība – saistīt 
brīvību ar personisko morālo stāju un personības izaugsmi. Tādēļ latvieši pret Merķeli 
izturas it kā ar baltiem cimdiem: izprotot prasību pēc brīvības, taču ir diezgan atturīgi 
jautājumā par morāli kā par dzīves pamatprincipu, bez kura nepienākas brīvība, jo 
Merķelis zemnieku dzīvesveidu attēloja pavisam kritiskā gaismā. Viņš neiestājas par 
beznosacījumu brīvību apspiestajiem zemniekiem, bet vispirms vēlas, lai tiktu pārva
rēti zemniecības netikumi.

Izveidojas trīs vērtību nostādnes: Kantam brīvība nav iespējama bez tikuma, tīrais 
un praktiskais prāts ir saistīts ar brīvību. Merķelis vēlas vispirms tikumus un tikai tad 
brīvību. Tas apspiestas tautas vēsturē izrādās neiespējams variants. Tauta vēlas brīvību, 

33 Merķelis G. Latvieši, sevišķi Vidzemē, filozofiskā gadsimteņa beigās. Komentāru autors G. Straube. Rīga: 
Zvaigzne ABC, 1999, 157. lpp.; Merkel G. Die Letten, vorzüglich in Liefland, am Ende des philosophischen 
Jahrhunderts. Ein Beytrag zur Völker- und Menschenkunde. Leipzig, 1797, S. 319. Oriģinālā: “Die Freiheit 
endlich der Letten kann und muss der lezte [sic!] Zweck jeder Verbesserung seyn, so wie diese nur aus jener 
gegründet werden kann.” Dzimtbūšanas necilvēcisko iedabu un ietekmi uz izdzīvošanas vērtību apgrū
tinājumu aplūkojis arī Jannau H. von. Geschichte der Sklaverey und Character der Bauern in Liefland und 
Ehstland. Riga: Hartknoch, 1786.  

34 Merķelis G. Latvieši, sevišķi Vidzemē, filozofiskā gadsimteņa beigās, 157. lpp.; Merkel G. Die Letten, vorzüglich 
in Liefland, am Ende des philosophischen Jahrhunderts, S. 320. Oriģinālā: “[..] Wäre der Probestein und der 
sicherste Beweis, ob der Mann sleissig und wirthschaftlich sey; die Freiheit von jedem Criminal-Vergehen, ob er 
unbescholtener Lebensart wäre.”  

2. att. Garlība Merķeļa “Latviešu” pirmizdevums (LU 
Bibliotēkas Retumu fonds)
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bet jautājumu par tikumiem – atlikt. Taču brīvība bez tikumiem galu galā ved pie ego
isma, patvaļas, kopīgo interešu vērā neņemšanas, kā teicis Hēgelis, pie “absolūtām 
šausmām”. 

Kam ir taisnība – Kanta versijai? Merķelim? Apspiesto latviešu zemnieku vēlmei 
atbrīvoties no kaklakungiem?

Veidojās dilemma: vai īstena brīvība ir iespējama bez tikumiem? Kanta filosofi
jas recepcijā – nav. Bet cilvēkos (latviešos), kas cīnās par ekonomisku un politisku brī
vību, prasot atcelt dzimtbūšanu, nodot zemi lietošanā (un īpašumā), rodas pārliecība, 
ka politiskā un ekonomiskā brīvība iespējama bez vērtībām, kas sakņojas personiskā 
izaugsmē, tikumos un atbildībā. 

Šī dilemma ir aktuāla līdz pat mūsdienām. Var jautāt: vai atjaunotajā Latvijas valstī 
21. gadsimtā ir sasniegta pilnvērtīga individuālā brīvība, ja sociālekonomiskie un poli
tiskie pārkārtojumi nav stimulējuši morālo izaugsmi un valstī joprojām jācīnās ar 
korupciju,35 manipulācijām un politisku negodīgumu? Dubultspēle vērtību ziņā tiek 
turpināta arī pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, kad ne mazums vardarbības pret 
cilvēkiem tiek realizēts ar egoisma, liekulības un naudas varu. Latvijā var dzirdēt ap
galvojumus, ka mūsdienās galvenā vērtība ir nauda (vai dažādi tās sinonīmi: peļņa, 
ekonomiskais izdevīgums u.tml.), nevis brīvība un tikumi.

Jēdziens “brīvība” kultūras un personas izaugsmes ziņā latviešu sabiedrībā sāk no
stiprināties ar jaunlatviešiem 19. gadsimta vidū. 18. un 19. gadsimta mijā tam vēl ir 
nozīme “atļauja, privilēģija”, tātad – brīvība ir privilēģija, izņēmuma stāvoklis. Nacio
nālās identitātes un brīvības meklējumi nāca no eiropeiskā Herdera un Humbolta gara, 
19. gadsimta vācu romantisma ietekmes, taču latviešiem šo ietekmi bija pagrūti saistīt 
ar vāciešiem, jo tautas apziņā tie bija vistuvāk saskatāmie apspiedēji. Līdz ar to veidojās 
īpaša situācija, kad jaunās eiropeiskā tipa vērtības latvieši mēģināja apliecināt, orientē
joties uz progresīvo Krieviju. Iestājoties par latviešu valodas nozīmīgumu, nācās atbrī
voties no vāciskās ietekmes, taču tāda pati pretestība tolaik netika vērsta pret krie
visko.36 Piemēram, ar Maskavu ir saistīts gan Bībeles latviskotājs Ernsts Gliks, gan 
Fricis Veinbergs, Arnolds Spekke, Andrejs Krastkalns, Janis Jansons (Brauns) u.c. 
Maskavas Universitāti beiguši Latvijas Republikas Valsts prezidenti Jānis Čakste un 
 Gustavs Zemgals. Maskavā strādāja rakstnieki Kārlis Skalbe, Jānis Akuraters, Antons 
un Pēteris Birkerti u.c. Jānis Stradiņš savu pētījumu par zinātnes un augstskolu sākotni 
Latvijā raksturo ar tēzi: “Eiropa Latvijā un Latvija Eiropā”, uzsverot ciešo saistību ar 
Krieviju, īpaši Pēterburgas Ķeizarisko zinātņu akadēmiju.37 Līdz ar to Latvijas saistība 

35 Analītiski vērtīgu darbu ir veikusi emeritētā profesore Rasma ŠildeKārkliņa savā monogrāfijā The System 
Made Me Do It: Corruption in Post-Communist Societies. New York: M. E. Sharpe, 2005, kurā viņa atklāj 
ko rupcijas saknes, aplūkojot arī morāles trūkumu mūsdienu Latvijā.  

36 Saikne ar Krievijas zinātni, kultūru, izglītību, kas iemiesoja Eiropas civilizācijas attīstības vērtības, Krievijas 
universitāšu, pirmām kārtām Pēterburgas Universitātes, izglītojošā darbība, krievu valodas un literatūras 
apguve, provinciālisma pārvarēšana Latvijas vēsturē ir nenoliedzama, un grūti būtu tikai politisku iemeslu 
dēļ apšaubīt tās vērtīgumu. V. VīķeFreiberga raksta: “.. krievu kultūras pienesums Latvijas vispārējā kultūras 
ainavā ir tikpat pievilcīgs un vērtīgs kā jebkurš cits, un pamatoti jāuzskata, ka tas Latvijas kultūras dzīvi 
atsevišķās jomās tikai bagātina”. Sk.: VīķeFreiberga V. Kultūra un latvietība. Rīga: Karogs, 2010, 110. lpp. 

37 Stradiņš J. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā, 12. lpp.  
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ar  Pēterburgu, Maskavu u.c. jāvērtē arī kā 19. gadsimta beigu – 20. gadsimta sākuma 
ekonomiskās attīstības, kultūras, izglītības un zinātnes nodrošinājums. 

Šajā laikā, ko raksturo modernitātes laikmeta aizsākums, brīvības nozīme tiek pa
plašināta, ar to saprotot uz cilvēka prāta balstītu brīvo gribu, sabiedrisko rosību, inte
lekta attīstību. Par to reflektē arī Latvijas māksla. Piemēram, ievērojamās latviešu dzej
nieces un dramaturģes Aspazijas luga “Sidraba šķidrauts”, ko ar triumfu izrāda Rīgā 
1905. gadā, ir spēcīgs māksliniecisks sauciens pēc brīvības kā augstākās vērtības un 
pārliecība, ka patiesība dos brīvību. Patiesība ir augstākā vērtība, tikums. Aspazija lugā 
ne tikai ieliek revolucionāros latviešu tautas atbrīvošanās simbolus, bet arī zīmē nepie
ciešamību pēc paša cilvēka attīstības. Lugas galvenā varone Guna saka:

Es eju turp, kur vētra nāk un iet, –
Es eju pati sevī piepildīties.38

Latvijas vēsturē ļoti nozīmīga loma modernitātes vērtību nostiprināšanā ir dzej
niekam, dramaturgam Rainim (Aspazijas dzīvesbiedram). Rainis iedvesmoja kustību 
Jaunā strāva un pats tajā darbojās. Laikabiedri raksturo, ka Rainis kļuva par latviešu 
nacionālās domas dziļāko izteicēju internacionālā kontekstā un Latvijas valsts idejas 
ietekmīgāko paudēju. Raiņa darbos izpaužas gan Frīdriha Šillera brīvības ideālisma 
patoss, gan faustiskais cilvēks, gan individuālā “kalnā kāpēja” tēls, gan sociālistisko un 
nacionālo vērtību sintēze. Raiņa ideāli ir tautas brīvība, suverenitāte, kultūras attīstība, 
demokrātija, sociālais taisnīgums u.c.39

Latvijas vēsture gan rāda, ka līdz ar sociālās un ekonomiskās brīvības radīšanu un 
emancipāciju indivīdos nebūt nerodas un netiek izkoptas eksistenciāli atbildīgās brīvī
bas izjūtas. Notiek arī otrādi, kad politiski iegūtā, ārējā brīvība aizēno vajadzību būt 
brīvam – ētiskā, morālā un solidāri atbildīgā nozīmē. Ar šādu dilemmu vērtības “brī
vība” realizācijā saduras Latvijas sabiedrība 1920.–1940. gadā, kad pastāv brīva valsts, 
taču to kopš 1934. gada grauž autoritatīvisms, vadoņa kults, parādās masu kultūra, kas 
samazina individuālās brīvības iespējas un pārtrauc aizsākto demokratizāciju. Pēdējos 
piecus gadus pirms Otrā pasaules kara Latvijā nostiprinās uz autoritatīvismu dibinātas 
vērtības un uz zemniecības vērtībām balstīta ideoloģija (to raksturo 1934. gada valsts 
apvērsums, ko realizēja Kārlis Ulmanis).40 Pēc apvērsuma nostiprinās nacionālistiskas 
ideoloģijas veicinātas vērtības. Piemēram, 1938. gadā Līgotņu Jēkaba sakārtots Kārļa 
Ulmaņa rakstu krājums “Degsme” reprezentē sistēmu, kurā tautas izglītībai tiek pro
ponētas vadoņa pamatotās, nacionālās valsts stiprībā bāzētās vērtības, tostarp vieno
tība, valstiskums, latviskums, kopdarbs, patriotisms, izaugsme, dzīves māksla saiknē ar 
dabu, zemnieciska kultūra u.c. Šīs vērtības iezīmējās jau Kārļa Ulmaņa agrīnajos rak
stos un runās, kad viņš, piemēram, 1915. gadā (pirms Latvijas valsts dibināšanas) teica: 
“Vispirms brīvība, tauta, valsts, un tad tikai tad es pats.”41 Ulmanis jau agrīnajos darbos 

38 Aspazija. Sidraba šķidrauts. Pieejams: http://www.letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=285 (skatīts 
29.12.2016.). 

39 Vairāk par literatūras vēstures lomu vērtību radīšanā un nostiprināšanā sk. Anitas Rožkalnes rakstā  “Lat
viešu literatūras devums pasaules kultūrā” šajā grāmatā.  

40 Vairāk sk. Aivara Strangas rakstu “Kārļa Ulmaņa autoritārais režīms (1934–1940): politika, ideoloģija, 
saimniecība” šī izdevuma 2. sējumā.  

41 Ulmanis K. Degsme. Rīga: Avots, 1991, 421. lpp., teksta avots: “Zeme”, 1915.  
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ir devis tikumiskās nostādnes, piemēram, 1914. gadā formulējot atbildi uz jautājumu, 
kādi ļaudis mums vajadzīgi, viņš saka: “Ļaudis nenopērkami. [..] Ļaudis, kuru centieni 
sniedzas pāri pašlabuma meklēšanai...”42 Taču pēc 1934. gada Latvijā autoritatīvisma 
pieauguma dēļ valstiskās, tikumiskās un kultūras vērtības tiek centrētas tikai uz lat
visko – tas mūsdienu skatījumā gūst nopietnu kritiku. 

Latvijas vēsturi caurvij tiekšanās uz politisko brīvību kā nacionālo un visas sa-
biedrības atbrīvošanos, valstiskuma iegūšanu. Ilgstoši, kopš 19. gadsimta beigām, 
tieši šāda veida ideja (liberty) ir spēcīgāka par eksistenciālās brīvības centieniem kā 
cilvēcisku izaugsmi (freedom). 

Brīvības alkām līdzi nāk emancipācijas idejas, dzīvesstila izvēles iespējas, iestāšanās 
par sieviešu vienlīdzību,43 personisko autonomiju, runas brīvību, demokrātiju. Emanci
pācija nozīmē pašizteiksmes vērtību pieaugumu, tajā skaitā iespēju vienlīdzības nodro
šināšanu un izvēles brīvību. Ingleharta un Velcela pasaules vērtību pētījumu secināju
mos pašizteiksmes (pašapliecināšanās) vērtības tiek aplūkotas kā cilvēcei perspektīvākās. 
Secinājumos teikts: “Objektīvie faktori, kas ir tikuši uzskatīti par tādiem, kuri sekmē 
demokrātiju (ietverot ekonomisko labklājību, ienākumu vienlīdzību, etnisko homogē
numu, pasaules tirgus integrāciju, globālo mediju izgaismošanu, tuvību demokrātis
kiem kaimiņiem, protestantu mantojumu, sociālo kapitālu utt.), izrāda ietekmi uz de
mokrātiju galvenokārt tiktāl, ciktāl šie faktori ir labvēlīgi emancipatīvām vērtībām.”44 

Tikai ar Latvijas valsts nodibināšanu 1918. gadā un pēc tam – ar neatkarīgas valsts 
atjaunošanu saistībā ar PSRS sabrukumu 1991. gadā nācijas pašnoteikšanās un brī-
vība kā vērtība kļūst par dzīves un kultūras īstenu sastāvdaļu suverēnā valstī. Pa
domju laikā Latvijā emancipatīvās vērtības netika atbalstītas. To aizstāvību uzskatīja 
par disidentismu. Formāla dzimumu līdztiesība gan pastāvēja, taču sievietēm sadzīvē 
šeit bija daudz vairāk grūtību nekā attīstītajā Rietumeiropā – galvenokārt zemā līmeņa 
materiālo apstākļu dēļ. 

Pārliecību par cilvēka iespējām kļūt brīvam un dibināt neatkarīgas valstis realizēja 
daudzas politiskās kustības 80. gadu beigās – Tautas frontes Baltijā, kustība “Solidari
tāte” Polijā, inteliģences un mākslinieku apvienības Čehoslovākijā, Ungārijā un daudz 
kur citur. Trešā atmoda 80. gadu vidū Latvijā sākās ar dabas kā vērtības aizsargāšanu 
(pret PSRS iecerēto Daugavas hidroelektrostaciju kaskādi, kas izjauktu Daugavas lej
teces ekoloģiju) un latviešu valodas statusa atjaunošanu. Pārmaiņas nāca ar trim pa
matvērtībām: mūsu Daba, mūsu Brīvība un mūsu Valoda.45

Tieši Baltijas atmodas laika kustības 20. gadsimtā spēja savienot tiekšanos uz Eiro
pas kultūrā izlolotajām filosofiskajām vērtībām – cilvēka tiesībām, brīvību, labklājību 

42 Ulmanis K. Degsme, 340. lpp., teksta avots: “Zeme”, 1914.  
43 Latvijas teritorijā vienā no pirmajām vietām (toreiz vēl Krievijas sastāvā) 1905. gadā pieņēma likumu par 

pašvaldības vēlēšanu tiesībām sievietēm. Dzimumu vienlīdzība tika nostiprināta 1920. gada Latvijas valsts 
Satversmē, un arī sievietēm tika piešķirtas valsts augstākā likumdevēja vēlēšanu tiesības.  

44 World Values Map. Catalogue of Findings. World values survey, pp. 14–15. Pieejams: http://www.
worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp  

45 Pētnieki secina, ka krievu minoritāte vērtību ziņā ap 1990. gadu bija daudz tradicionālāka salīdzinājumā ar 
latviešiem, kas vēlējās straujas pārmaiņas un komunistiskā režīma beigas. Kasekamp A. Return to the West 
(1991–2009). A History of the Baltic States. New York: Palgrave Macmillan, 2010, p. 187.  
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un solidaritāti – apvienojumā ar nacionālās atbrīvošanās idejām un valstiskuma 
atjaunošanu Latvijā, Igaunijā un Lietuvā. Tas sniedza politiskajai kustībai līdzsvara 
 izjūtu un politiskajā cīņā nepieļāva nacionālisma kā vardarbīgas ideoloģijas veidošanos 
vai anarhistisku populismu. 

Nevardarbīgā pretestība Latvijas Tautas frontes laikos izauga kā tautas vēsturiskās 
pieredzes rezultāts.46 Nevardarbīgas pretestības jēgu pastiprināja centieni tiesiskā ceļā 
formulēt savas prasības pēc suverēnas valsts un latviešu valodas kā valsts valodas no
stiprināšanas. Nevardarbīgo pretošanos Baltijā sauca par dziesmoto revolūciju. Tās pa
matvērtība bija brīvības sasniegšana ar nevardarbīgu pretošanos. Guntis Šmidchens, 
kurš pētījis dziesmas varu, atzīst, ka dziesmas nepastāvēja tālu prom no politiskās tak
tikas, bet bija tajā ievītas ar savu emocionāli spēcīgo politisko lādiņu.47 

Brīvība ir sasniegta un pastāv iespēju un izvēļu daudzveidībā. Tomēr Latvijā kopš 
1990. gada, līdzīgi kā Rietumeiropas valstīs, attīstās patērētāju sabiedrība. Politiskā 
brīvība, brīvā tirgus ekonomika, kuru Latvija ir ieguvusi līdz ar valstiskuma atjauno
šanu 1990. gadā, nebūt negarantē, ka individuāli iegūtā brīvība tiks jēgpilni un morāli 
realizēta.48

Pēc valstiskās neatkarības reālās atjaunošanas 1991. gadā kultūras un sociālo vēr
tību skatījumu sāka aizmiglot praktisks, elementārs kapitālisma ekonomiskās un poli
tiskās konkurences gars. 90. gados, privatizējot sociālisma laikā radīto īpašumu, notika 
nelikumības, nereti politiskā darbība saauga ar krimināliem biznesa grupējumiem, 
pāreja no plānveida sociālisma sistēmas uz tirgus kapitālismu nozīmēja lūzumu arī 
vērtību orientācijā. 90. gados Baltijas valstīs valdošais Weltanschauung nebija noteikts – 
daļēji tas balstījās uz vēsturiskās pieredzes atjaunošanu, daļēji uz etniskās identitātes 
meklējumiem, daļēji uz pragmatiskām interesēm un daļēji uz perspektīvu, ka vajag 
“atgriezties Eiropā”.

Līdzīgs pārejas process, kad mainījās sociālās vērtības, skāra visas postkomunistis
kās valstis Eiropā.49 Latvijā nav monoetniskas sabiedrības, tādēļ pastāv vairākas būtiskas 
atšķirības starp pamatnāciju – latviešiem un cittautiešiem, atbildot uz jautājumiem par 
vērtībām.50 Pie būtiskām atšķirībām pieder dažādas politiskās vēstures interpretācijas 

46 Vērtības, ko Latvijā apliecināja nevardarbīgā pretošanās, – brīvība, garīgums, tiesiskums, kultūra u.c. – bija 
pamats, lai 1990. gadā varētu atjaunot demokrātisku un tiesisku valsti, kas atbilst eiropeiskiem standartiem. 
Par nevardarbīgo pretošanos pētījumus veikusi T. Jundža vadītā pētnieku grupa (V. Blūzma, T. Jundzis, 
J. Riekstiņš, H. Strods, G. Sharp). Regaining Independence: Non-Violent Resistance in Latvia, 1945–1991.  

47 Šmidchens G. The Power of Song. Nonviolent National Culture in the Baltic Singing Revolution. Seattle, 
London: University of Washington Press; Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 2014, p. 252.  

48 Postmateriālismā sakņotā dzīves forma 21. gadsimtā ne tik daudz palielina individuālās brīvības iespējas, cik 
tās pārdala – kam tiek, kam ne. Par brīvību vairs netiek sapņots tā, kā to darīja klasiskajā laikmetā, veidojot 
nacionālās valstis vai koloniālās atbrīvošanās laikā. Brīvība ir apzīmējums, kas lielākoties tiek lietots kā 
īpašības vārds (brīvs, nebrīvs), nevis ideāls, politiska vērtība, pēc kuras tiekties, vai utopija. 

49 Letki N., Mierina I. Inequality and Social Capital in PostCommunist Europe. – Christoforou A., Davis J. B. 
(eds.). Social Capital and Economics: Social Values, Power, and Social Identity (Routledge Advances in Social 
Economics). London: Routledge, 2014, pp. 147–168. 

50 Psihologs Ivars Austers ir veicis vairākus pētījumus par vērtībām, sk.: Attribution of value stereotypes as a 
consequence of group membership: Latvian and Russians students living in Latvia compared. International 
Journal of Intercultural Relations, Vol. 26, Issue 3, 2002, pp. 273–285. Pieejams: http://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/S0147176702000044 (skatīts 30.12.2016.). 
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(piemēram, vai ir bijusi okupācija vai nav), stereotipi, pārmantoto tradīciju un dzīves 
stilu dažādība utt. Latvijas valsts mūsdienu politika ir orientēta uz solidaritātes un integ
rācijas nostiprināšanu sabiedrībā kopumā, tajā skaitā dažādās etniskās, sociālās, reliģis
kās grupās, tiek izstrādātas valstiskas programmas51 un izdalīti finanšu līdzekļi šo pro
cesu veicināšanai. Nacionālās identitātes un sabiedrības integrācijas vadlīnijās atzīmēts:  
“Pamatnostādņu virsmērķis ir stipra, saliedēta Latvijas tauta – nacionāla un demokrā
tiska kopiena, kura nodrošina tās vienojošā pamata – latviešu valodas, kultūras un na
cionālās identitātes, eiropeisko demokrātisko vērtību, unikālās kultūrtelpas – saglabā
šanu un bagātināšanos Latvijas nacionālas demokrātiskas valsts līdzsvarotai attīstībai. 
Pamatnostādnēs sabiedrības integrācija tiek skaidrota kā visu Latvijā dzīvojošo cilvēku 
iekļaušana sabiedrībā, neraugoties uz to nacionālo piederību un pašidentifikāciju.”52

Mūsdienās brīvība tiek augstu vērtēta, tomēr arvien aktuālāka kļūst drošība, kad 
cilvēki izvēlas nevis individuālo patstāvību, bet ciešāku piederību kopienai. Latvijas 
iedzī votāji arvien vairāk pasauli aiz savas valsts robežām uztver kā nedrošu, pilnu ar 
riskiem, kas apdraud brīvību. Par to liecina ikgadējie Latvijas Ārpolitikas institūta pē
tījumi.53 Ārlietu eksperts Imants Lieģis latviešus pēc mentalitātes raksturo kā “izolacio
nistus”, pamatojoties uz gadsimtiem ilgi kopto viensētu kultūru. Taču mūsdienu poli
tiskie procesi liek Latvijas sabiedrībai globalizēties un būt līdzdalīgai gan terorisma 
apkarošanā, gan bēgļu un patvēruma meklētāju krīzes risinājumos kopā ar citām Eiro
pas Savienības valstīm.54 Brīvība, kas ir iegūta, atbrīvojoties no apspiedējiem, svešām 
varām, tagad jārealizē kā iekļaušanās Eiropas un pasaules attīstības procesos, formulē
jot valstisku attieksmi pret Eiropas Savienības problēmām un sniedzot savu artavu to 
risinājumos. 

Daba kā vērtība un piederības veidotāja

Cilvēku attieksmē pret dabu veidojas īpašas vērtības, kas ietekmē sadzīvi, kultūru, 
lauksaimniecību, ekonomiku kopumā. Tā ir dabas vide, ainava, harmoniskas ekosistē
mas, bioloģiskā dažādība, dabas estētiskā vērtība.55 

Kas vairāk iespaido nācijas dzīvi – vēsture, daba, pagātne vai tiecība uz nākotni? 
Latviešu izcelsmes ģeogrāfs Edmunds Bunkše uzskata, ka Latvijas kultūrā dominējo
šais elements ir daba, nevis vēsture.56 No vēstures apzināšanās nevar izvairīties, tomēr 

51 Dokuments “Sabiedrības integrācija Latvijā”. Pieejams: http://www.mfa.gov.lv/en/usa/policy/integrated
society/theintegrationofsocietyinlatviaaframeworkdocument (skatīts 30.12.2016.). 

52 http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/sabiedribasintegracijalatvija/integracijaspolitikalatvijadaudzpusiga
pieeja/nacionalasidentitatesunsabiedribasintegracijaspamatnostadnes (skatīts 30.12.2016.).  

53 Latvian Foreign and Security Policy. Yearbook 2016. Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2016. 
Pieejams: http://liia.lv/site/docs/LIIA_Yearbook_2016.pdf (skatīts 30.12.2016.). 

54 Lieģis I. Latvia’s Foreign Policy in Times of Existential Challenges, p. 7. Pieejams: http://liia.lv/site/docs/
LIIA_Yearbook_2016.pdf (skatīts 30.12.2016.). 

55 Skultans V. Narratives of Landscape in Latvian History and Memory. Landscape Review, No. 2, 2001, pp. 25–
39.  

56 Bunkše E. V. God, Thine Earth is Burning: Nature Attitude and the Latvian Drive for Independence. 
GeoJournal, No. 2, 1992, p. 203. 
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tajā ir daudz sāpīga – krustnešu invāzija Latvijas teritorijā 13. gadsimtā, zemnieku ap
spiestība, dzimtbūšana, divas okupācijas 20. gadsimtā, pasaules kari utt. 

Attiecības ar dabu ir harmoniskākas, miera pilnas, tajās izpaužas vispārcilvēciskās 
piederības izjūta. Nereti dabiskais apvieno, bet sociālais un politiskais šķir. 

Pozitīvai attieksmei pret dabu ir arī objektīvs pamats: Latvijā ir salīdzinoši zems 
iedzīvotāju blīvums, daudz platību, kas nav urbanizētas, lauku teritorijās joprojām ir 
neskarta daba, tajā skaitā skaisti priežu meži, savdabīgi purvi, ziemeļnieciski bagātīga 
flora un fauna, Rietumeiropā maz sastopami putni, piemēram, stārķi (dzejnieks 
Imants Ziedonis tos nosaucis par Latvijas simbolu līdzās cielavai). Meži klāj 50,2% 
Latvijas teritorijas. Mežu lielās platības absorbē vairāk CO2, nekā Latvija spēj saražot, 
sniedzot tādas naturālas vērtības kā svaigs gaiss, klusums, kā arī sociālo un kultūras 
vērtību – relaksējošu atpūtu pie dabas, ko var piedāvāt kā starptautisku universālu 
vērtību. 

Dabas kā vērtības atzīšana pieder pie nacionālās identitātes iezīmēm. Latviešiem 
pēc Otrā pasaules kara, dzīvojot trimdā ASV, Vācijā, Zviedrijā un citur, dabas roman
tiskais raksturojums, kas spēcīgi izpaudās trimdas literatūrā, simbolizēja ilgas pēc 
dzimtenes. Arī vācbaltiešu literatūrā atainojas tuvība Latvijas dabai.57

Latvijas ilgtspējīgas stratēģijas izstrādātāji paredz, ka daba kā kapitāls ir viena no 
galvenajām Latvijas nākotnes vērtībām gan ekonomiskā, gan kultūras, gan ekoloģiskā 
nozīmē.58

Valstis pie Baltijas jūras, tajā skaitā Latviju, neapdraud lielas dabas kataklizmas, te 
nav postošu zemestrīču, taifūnu utt. Sekojot dabas ritmiem, mainās četri gadalaiki, kas 
dzīves izjūtām piešķir gaidīšanas rituālu: gaidām vasaras plaukumu – Jāņus, tad gai
dām sniegoto ainavu un Ziemassvētkus.59 Latviešu garīgā kultūra, kas atainojas tautas
dziesmās un60 poēzijā, dabas daiļumam, harmonijai cilvēku attiecībās ar dabu pievērš 
vairāk vērības nekā apdraudējumam, kas nāk no dabas spēkiem, vai dabas un urbani
zētās vides pretstatam. Kultūras veidotā attieksme pret dabu ir cieņpilna, saudzējoša. 
Raksturīga ir latviešu tautasdziesma: 

Caur sidraba birzi gāju,
Ne zariņa nenolauzu! 

Latvijas iedzīvotājiem raksturīgi priecāties par sauli kā gaismas un auglības de
vēju, folklorā īpaši izceļamas Saules dainas.61 Turpretī dienvidu tautas saulē saskata 

57 Melngaile V. Nature in contemporary Latvian Poetry: a Changing Vision. LITUANUS, Lithuanian Quarterly 
Journal of Arts and Sciences, No. 1, 1971. Pieejams: http://www.lituanus.org/1971/71_1_04.htm (skatīts 
30.12.2016.); Bela B. Exile as a Catalyst for Values. Oral History: Migration and Local Identities. Riga: 
National Oral History, Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia, 2011, pp. 8–23.  

58 Sustainable Devopment Strategy of Latvia until 2030, p. 56. Pieejams: http://www.pkc.gov.lv/images/
LV2030/LIAS_2030_en.pdf (skatīts 30.12.2016.). 

59 Gadalaiku maiņa latviešu kultūrā ir nozīmīgs iedvesmas avots un iespēja estetizēt dabā esošās pārmaiņas, 
attēlojot laika vienmērīgās ilgstamības dialektiku ar ātrlaiku. Piemēram, komponists Pēteris Vasks ir radījis 
izcilu skaņdarbu klavierēm “Gadalaiki”. Vasks P. The Seasons. Die Jahreszeiten. Vestard Shimkus, piano. 
Audio CD, WERGO, 2010.  

60 VīķisFreibergs V. (ed.). Linguistics and Poetics of Latvian Folk Songs. Montreal & Kingston: McGillQueen’s 
University Press, 1989, 371 p. 

61 VīķeFreiberga V. Saules balsis. Latvian Sun Song Melodies. (In Latvian and English). Rīga: Karogs, 2005, 151 p. 
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 agresivitāti, iznīcinošu sākumu un to nebūt 
neapdzied tik pozitīvā nozīmē kā Latvijā. 
Puķu dobes pie mājām, ziedu dāvināšana ju
bilejās, svinību rotāšana ar ziediem, pat tāds 
kultūras fenomens, ka skolēni skolotājiem 
mā cību gada sākumā nes ziedus, liecina par 
izkoptu estētisku attieksmi pret dabu. Popu
lāra atkal ir kļuvusi pirts kultūra ar īpašiem 
rituāliem, notiek ciematu un pilsētu sacensība 
sakoptības ziņā utt. 

Daba kā sargājama vērtība Latvijā parā
dās romantisma literatūrā un mākslā, filoso
fiskajās idejās, mūzikā. Dabas vērtības apzinā
šanās izpaužas latviešu tradicionālajā kultūrā 
sludinātajā panteismā un panenteismā. Ar 
dabas dievišķošanu saistās latviešu folkloras dievības, tajā skaitā Laima, Dēkla, Kārta, 
arī Māra (iespējams, atvasinājums no kristietības Marijas vai arī no govju aizgādnes 
Māršavas). Latviešu tautasdziesmās ir ļoti spilgti dabas tēli, flora un fauna, kas veido 
simbolisku pasaules skatījumu.62 

Vēlme atrast vidusceļu starp dabisko, dievišķo un cilvēcisko kultūras pasauli, kā arī 
starp kristietību un pirmskristīgajiem uzskatiem ir virzījusi uz sinkrētismu. Panteis
tiskā dzīves izjūta Latvijā ienāca arī ar brāļu draudžu kustību, hernhūtismu63 un tā ide
jiskā tēva Nikolausa fon Cincendorfa idejām. Mūsdienās panteisma izjūtas turpinās 
latviskajās tradīcijās, lielākoties gan zaudējot ticības dimensiju, bet pastiprinot simbo
lisku rituālu nozīmi. 

Jāņu svinēšana ar ugunskuriem, Līgo dziesmām, iekļaušanos dabas ritmos, vasaras 
nakts skaņām un smaržām ir moderna, panteismā gremdēta pārdzīvojuma iespēja un 
vieni no lielākajiem latviešu svētkiem, kuriem piebiedrojas cittautieši. (Diemžēl Jāņu 
svinēšana norit arī citādi, nododoties patērētājsabiedrības sniegtajiem vilinājumiem.)

Ziemeļu tautu kultūrās mēdz būt vairāk misticisma, pagānisma, saiknes ar mežiem 
un ezeriem nekā dienvidniekiem. Lietuviešu filosofs Arvīds Jozaitis atzīst, ka latviešiem 
tas ir raksturīgs vairāk nekā lietuviešiem.64 Edvarda Grīga mūzikas toņkārtas, stingrie 
raksturi Henrika Ibsena drāmās,65 kaislības Knuta Hamsuna romānos ir tuvas latviskajai 
uztverei.

Latvieši vēsturiski ir bijuši nometnieki, ne klejotāju tauta, sevi kultūrā un ideolo
ģijā izprotot kā zemnieku – arāju tautu un laukus uzskatot par īsteno latvietības iz
pausmes vietu un tradīciju garantu. Daži pētnieki (Katrīna Švarca) mēdz latviskās 

62 Reidzāne B. Latviešu tautasdziesmu semantika. Dabas tēli tautasdziesmās. Rīga: Zinātne, 2015.  
63 Krūmiņa S. The Brotherhoods of Herrnhuters in Latvia: the Specularities of their Religious Experience. 

Dialogue between Christianity and Secularism in Latvia. Annals of the European Academy of Sciences and 
Arts, No. 6, 1996, pp. 60–75.  

64 Jozaitis A. Rīga – cita civilizācija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014, 192. lpp.  
65 Brynhildsvoll K., Kalnačs B., Sokół L. (eds.). Ibsen. Reception in Poland and the Baltic countries. Oslo: Centre 

for Ibsen Studies, 2006.  

3. att. Jāņu nakts pie ugunskura (no G. Bērziņa privātā 
arhīva)
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identitātes meklējumiem piedēvēt agrārā nacionālisma tendenci, kas ir pretstats inter
nacionālajam liberālismam.66 

Vērtību nostādnes par latviskumu kā iesakņotību tieši zemnieciskajā dzīvesveidā 
aizsākās 19. gadsimta vidū, tās atkārtojās un tika valstiski stimulētas 20. gadsimta 
20.  un 30. gados. Zemniecības tēma uzplauka diskusijās par latviešu literatūru pa
domju laikā ap 1970. gadu un pēc Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanas, sākot ar 
1990. gadu, zemnieciskās vērtības tika izmantotas pārliecības kaldināšanā par agrāro 
nacionālismu kā valsts atjaunotnes iespējamo idejisko pamatu. 

20.–30. gados tika attīstīta zemnieku nācijas ideoloģija, ko sekmēja 1920.–
1937. gada zemes reforma un centieni pēc iespējas katram latvietim iedalīt apsaimnie
kojamu zemi. Latvija (un līdzīgi visa Baltija) tādējādi bija viena no egalitārākajām val
stīm Eiropā attiecībā uz zemes īpašumiem.67

Laukos izkaisītas viensētas68 tika izprastas kā pašpietiekams lauksaimnieciskās ra
žošanas, cilvēku savstarpējo attiecību modelis, uz ko orientējās tālaika Latvijas valsts 
ideoloģija. Nostiprinājās zemnieciskas vērtības un darbošanās laukos kā latviskuma īs
tena izpausme. Vērtības, kas tiek apliecinātas laukos, saikne ar dabu tika uzskatītas par 
nozīmīgākām nekā industrializācijas procesā radītās urbānās vērtības. 

Tomēr lauki bez pilsētas nevarēja iztikt. Te veidojās pretruna starp vērtību orientā
ciju uz laukiem un urbāno sistēmu, kas veicināja novērtējumus (jo zemnieku nācijas 
ideoloģijas attīstībai tiek izmantota pilsētu ekonomiskā, grāmatniecības, mediju struk
tūra). Andrejs Plakans atzīmē: “Kad nacionālistiskā filosofija kļuva par ideoloģiju, tā 
igauņu, latviešu un lietuviešu nacionālās identitātes centrā novietoja zemniecību, lauku 
dzīvesveidu, laucinieciskās vērtības, kaut gan šīs ideoloģijas izplatīšanas instrumenti – 
avīzes, literārie žurnāli un grāmatas – veidojās tieši urbānajos centros.”69 Pilsētas vei
dojās kā multikulturāli centri. Tāda veidojās ne tikai Rīga, bet arī Jelgava, Liepāja, daļa 
Latvijas mazpilsētu. Tajās dominēja Baltijas vāciešu aktivitātes un varas izpausmes. 
Arhitektūra, pilsētplānojums, bizness saistījās ar to politisko un ekonomiski stipro 
grupu vērtībām, kuras bija pie varas. 

Latvijā viensētu atzīst par latviskās, vēsturiskās identitātes arhitektoniski skaidrāko 
un simbolisko izpausmi. Ieva Zībārte raksta: “Latviešu viensēta un tās elementi ir arī 
vienkāršas dzīves un dabiska skaistuma kods. Tās ir vērtības, kuras ir saprotamas 
mums pašiem un par kurām mēs varam pastāstīt citiem.”70 Viensēta ir iekļauta Latvijas 
kultūras kanonā kā augsta vēsturiska vērtība. 
 

66 Schwartz K. Z. S. Nature and National Identity after Communism. Globalizing the Ethnoscape. Pittsburgh: 
University of Pittsburgh Press, 2006, pp. 45–48. 

67 Kasekamp A. A History of the Baltic States. Houndmills, Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan, 2010, 
p. 114. Zemes pārdales rezultātā Baltijas valstis kļuva par vienām no egalitārākajām Eiropā.   

68 Latvian Individual Farmstead and its Elements. Latvian Cultural Canon. Pieejams: http://www.
kulturaskanons.lv/en/1/9/2/ (skatīts 06.01.2017.). 

69 Plakans A. A Concise History of the Baltic States. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2011, 
pp. 241–242.  

70 Zībārte I. Latvian individual farmstead and its elements. Pieejams: http://www.kulturaskanons.lv/en/1/9/2/ 
(skatīts 06.01.2017.); Latviešu viensēta. Kultūras kanons. Arhitektūra. Pieejams: http://www.letonika.lv/
groups/default.aspx?cid=1005504&r=264&lid=1005504&q=&h=992 (skatīts 06.01.2017.).  
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Latviskajā izjūtā blakām zemes 
saimnieciskajai vērtībai spēcīgi izskan 
zeme kā ilgošanās apvārsnis, estētiskā 
vērtība. Tas skaisti attēlots daudzu lat
viešu klasisko mākslinieku ainavās, spil
gtākie ainavisti ir Vilhelms Purvītis,71 
Eduards Kalniņš, Konrāds Ubāns, Ansis 
Artums u.c. Savdabīgi, ka daba tiek uz
tverta nevis kā cildenais, milzīgais, uz
brūkošais spēks, bet kā cilvēciskota 
 ainava. Daba nav ne mežonīga, ne in
dustriāla ainava, drīzāk tā ir kā dārzs, 
kuru kopj aizrautīgs saimnieks un saim
niece. 

Estetizēta attieksme pret dabu lat
viešu tautasdziesmās un literatūrā tiek 
saistīta ar darbu kā dzīves piepildījumu, ne tikai kā ar pragmatisku vērtību. Viena no 
latviešu literatūras klasiķēm, Anna Brigadere, savai triloģijai dod nosaukumu “Dievs. 
Daba. Darbs”. Dievs, daba, darbs var noderēt par trim atslēgvārdiem latvisko vērtību 
izpratnē gadsimtu gaitā. Dievs simbolizē transcendentās vērtības, iespēju uz vērtībām 
raudzīties hierarhiski, pārpasaulīgi. Attieksme pret dabu raksturo attieksmi pret vēr
tību “dzīvība”, izdzīvošanas vērtības, bet darbs plašākā nozīmē raksturo attieksmi pret 
soci ālām vērtībām.72 Latviešu tradicionālajā pasaules ainā darbs kā vērtība izpaužas 
darba eksistenciālajā, ne tikai praktiskajā nozīmē. Darba ētika sakņojas latviešu fol
klorā. Daba ir cilvēces skolotāja, un cilvēkam nākas strādāt ne tikai iztikas dēļ, bet lai 
sevi attīstītu. Pašizteiksmes vērtības daudzkārt uzsvērusi rakstniece Zenta Mauriņa, sa
līdzinot latviešu vērtību kopu “Dievs, daba, darbs” ar cittautu vērtībām.73 Rakstniece ir 
humānistiskās kultūras klasisko vērtību aizstāve, akcentē iespēju savienot universālās 
un latviskās vērtības. Viņas literārie darbi veido tiltu starp latvisko kultūru un Eiropu.74 

Latviešu pasaules skatījums, raksta Zenta Mauriņa, sakņojas tādās vērtībās kā 
darbs, pieķeršanās zemei, miers, spīts un daiļums. Mauriņu vada ideja dažādu 

71 Vilhelms Purvītis. Latvian Landscape. Latvian Cultural Canon. Pieejams: http://www.kulturaskanons.lv/
en/1/5/42/ (skatīts 06.01.2017.). 

72 Socioloģiskie pētījumi Latvijā rāda: kopš valstiskuma atjaunošanas zūd pārliecība, ka tieši darbs veido 
labklājīgas dzīves pamatu. Aptaujas dati liecina: “Tāpat kā citās Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs, 
arī Latvijā sabiedrībai joprojām lielā mērā raksturīgi priekšstati par ekonomiskās veiksmes kriminalizētību. 
Gandrīz divas trešdaļas (65%) Latvijas iedzīvotāju joprojām uzskata, ka godīgs darbs nespēj nodrošināt 
pārticību, bagātību. Diemžēl jāsecina, ka šāda attieksme prevalē visās vecumgrupās, ieskaitot jauniešus. Tas 
liecina, ka priekšstati par saimnieciskās veiksmes saikni ar morāliski un likumiski nosodāmu rīcību ir ļoti 
noturīgi, bet tas, protams, neveicina cilvēku ticību individuālai uzņēmībai un brīvai konkurencei.” Latvija. 
Pārskats par tautas attīstību 2006/2007. Cilvēkkapitāls: mans zelts ir mana tauta? Rīga: LU Sociālo un poli
tisko pētījumu institūts, 2007, 117 lpp. Pieejams: http://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/
Petnieciba/sppi/tautas/2.pdf (skatīts 06.01.2017.). 

73 Kūle M. Phenomenology and Culture. Riga: FSI, 2002, pp. 233–235.  
74 Mauriņa Z. Meine Wurzeln sind im Himmel: Letzte Wegstrecken. Dietrich, Maximilian / Edition Curt Visel; 

Auflage: Nachdr, Taschenbuch, 1. November 2000.  

4. att. Tipiska latviešu viensēta (Latvijas Etnogrāfiskais 
brīvdabas muzejs, Ulda Veisbuka foto)
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 kultūru vērtības uztvert kā vienas ko
pīgas cilvēces kultūras sastāvdaļas. Šī 
nostādne ir svarīga vērtību izpratnei 
Latvijā pēc neatkarības atgūšanas. Lat
viešiem raksturīgā pieķeršanās vietai, 
teritorialitāte nav dihotomisks pretstats 
internacionālismam un atvērtības izjū
tai. Katrīna Švarca trāpīgi raksturo pie
derības izjūtu: “Internacionālismu var 
saprast ne tikai kā to, ka tiek pārvarēta 
[piesaiste] teritorijai, bet arī kā teritoria
litātes iztēlošanos no jauna. [..] Latvieši 
tver internacionālismu kā teritorialitātes 
izteiksmi, nevis kā tās noliegumu vai 
kādu alternatīvu. Viņi tver atvērtību, 
pārmaiņas, kultūras hibriditāti nevis 
tādēļ, lai latviešus izšķīdinātu kādā pla
šākā neteritoriālā kultūrā, bet lai pada

rītu par viņu pašu zemes pārvaldniekiem un tādējādi par pasaules plaukstošākiem un 
respektētiem pilsoņiem.”75

Viensētu kultūra un iekļautība dabā ir radījusi dažas latviskās identitātes īpat
nības  – ziemeļniecisku atturību, panteistisku iekļaušanos dabā, tajā meklējot gan 
glābiņu, gan veldzi no urbanizētās pasaules likstām. Pie vides kopšanas pieder arī 
pirms desmit gadiem aizsāktā Lielās talkas tradīcija,76 kad simtiem tūkstošu cilvēku 
Latvijā vienreiz gadā piedalās kopīgā pasākumā – savākt un utilizēt dabā izmestos at
kritumus. Tas ir grandiozs pasākums, kas ir pāraudzis plašā izglītošanas kampaņā par 
tīru dabu kā vērtību. Talka audzina estētiskas vērtības un dod praktisku labumu, jo 
proponē nostādni: tīra Latvija sākas tavā galvā! Latvijai būt “zaļai”! Ikgadējā Lielajā 
talkā (iniciatīvu, sākot ar 2002. gadu, uzņēmusies biedrība “Pēdas LV // Footprints 
LV”, vadītāja Vita Jaunzeme) Latvijā piedalās ap 10% no iedzīvotāju kopskaita, visu 
tautību, vecumgrupu, visdažādākā sociālā statusa cilvēki. 

Ideja rūpēties par tīru dabu izplatās pasaulē kā vispārcilvēciska vērtība un jauna 
iniciatīva. Talkotāju rindās pasaulē jau ir bijuši ap 13 miljonu cilvēku, realizējot saukli 
“par tīru planētu!”. Latvijā ir izvirzīts mērķis – kļūt par zaļāko, videi draudzīgāko valsti 
pasaulē.

Aplūkojot specifiskas sociāli estētiskas vērtības, jāmin, ka Latvijā ir izveidojusies 
kapu kopšanas kultūra, kas saistās ar unikālu fenomenu – kapusvētkiem. Kapusvētku 
tradīcija izaugusi no kristietības, sekulārisma, panteisma un pagānisma sakausē
juma. Mirušo piemiņa, komunikācija starp dzīvajiem, apglabāšanas vietas estētisks 

75 Schwartz K. Z. S. Nature and National Identity after Communism. Globalizing the Ethnoscape, p. 202.  
76 Par Lielās talkas aktivitātēm tuvāk sk.: https://www.youtube.com/watch?v=MISyr7QvZzA (skatīts 

07.01.2017.). 

5. att. Rosība Lielajā talkā, tajā piedalās valsts augstākās 
amatpersonas, priekšplānā Valsts prezidents Andris Bērziņš. 
2014 (Vitas Jaunzemes foto no “Talkas arhīvs”)
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veidols – tas viss savijas kopā kā kul
tūras un so ciāla vērtība.77 Kapusvētku 
tradīcija Latvijas okupācijas varas ga
dos bija arī ne vardarbīgās pretošanās 
izpausme, radnieciski un sociāli sais
tītu mikro grupu nostiprināšanās vieta, 
kur nereti varēja atļauties disidentisku 
attieksmi pret pastāvošo padomju varu. 

Padomju okupācijas vara kopš 
1945.  gada piespieda dibināt kolektīvās 
saimniecības, jo vēlējās izveidot lauk
saimnieciski urbānu vidi bez privāt
īpašuma. Tas iedzīvotājus attālināja no 
saiknes ar dzimtajiem īpašumiem un 
dabas, jo tika kultivēta lauku industria
lizācija. Tomēr literatūra un māksla pa
domju laikā daudzkārt saglabāja esteti
zēto attieksmi pret dabu, turpinot saistīt latviskumu ar tuvību dabai un zemniecības 
vērtībām. 

20. gadsimta beigās, kad PSRS pastāvošā kolhozu sistēma jau bija attālinājusi lat
viešus no eksistenciālas piesaistes zemei, vērtība “zeme” sāka aiziet tālākajā plānā. Tel
pas kultūru, kurā svarīga ir piederība vietai, Latvijā sāka nomainīt laika kultūra. Pa
kāpeniski tradicionālās  – uz zemkopību orientētās – vērtības sairst fragmentētās 
vērtībās. 

Pēc padomju varas sabrukuma un Latvijas valsts atjaunošanas zemes vērtība iz
paužas galvenokārt kā rekreācijas zonu, ainavas veidošana, bioloģiskās daudzveidības 
veicināšana un mazāk saistībā ar zemnieku dzīvesveidu. Taču savas sētas estetizācijas 
tieksmes tur pinās. Latvijā tiek rīkoti konkursi par sakoptāko lauku viensētu, sakoptāko 
individuālo māju ciemā, sakoptāko pašvaldības iestādi u.c. Mājas tiek pārbū vētas, cik 
tam pietiek līdzekļu, sēta izdaiļota. 

Mūsdienu Latvijā arvien vairāk iedzī votāju seko aicinājumam “baudīsim ekolo
ģiski tīru pārtiku”, cenšoties lietot tieši vietējās izcelsmes organisko un ekodraudzīgo 
pārtiku, nodarboties ar bioloģisko lauksaimniecību un pievērsties etnomedicīnai.78 

77 Grave Tending and Cemetery Festivals. Latvian Cultural Canon. Pieejams: http://www.kulturaskanons.lv/
en/1/4/142/ (skatīts 07.01.2017.); Uzule L., Zelče V. Latviešu kapusvētki: identitātes rituāls. Rīga: Mansards, 
2014, 286 lpp. Pētnieces atzīmē, ka kapiem ir milzīga garīgā slodze, kas caur nāves atmiņām un sērām un 
vien reiz gadā – ar kapusvētkiem ir pārvērsta par enerģētisku latviešu identitātes avotu un stiprina kopības 
formu veidošanu. 

78 Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtā veikti pētījumi, piemēram, “Marketing Sustainable 
Agriculture: An analysis of the potential role of new food supply chains in sustainable rural development”, 
kuros parādīta tendence attīstīt bioloģisko lauksaimniecību, pircēju ieinteresētību pēc veselīgas pārtikas 
un pretrunas, kas saistās ar pircēju ierobežotajām iespējām iegādāties šāda veida produktus, kas ir dārgāki 
salīdzinājumā ar neekoloģisko pārtiku. Pieejams: http://www.suschain.org/results/WP3/suschain%20
deliverable%209.6%20%28wp3%20national%20reportp6%29.pdf (skatīts 07.01.2017.). 

6. att. Māja Jūrmalā – viena no konkursa par sakoptāko 
individuālo māju uzvarētājām. 2014  
(Ojāra Martinsona foto)
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Līdzko Latvija sāka integrēties Eiropas un pasaules tirgū, nozīmi sāka zaudēt saikne 
starp zemi, darbu un latviskumu. Radās diskusijas, kuru tēmu var formulēt šādi: vai 
latvieši vairs būs latvieši, ja tie nebūs zemnieku nācija?

Atbilde slēpjas tālākos identitātes meklējumos, Latvijai iekļaujoties modernitātes 
atnestajās pārmaiņās, kuras nosaka norises, kas saistītas ar industrializāciju, urbanizā
ciju, jauno tehnoloģiju kā vērtību pārmaiņu radītāju ieviešanu. 

Jūra ir vēl viena dabas vērtība, kas saistībā ar Latviju ir aktuāla. Jūra ir gan robeža, 
gan atvērtība citām pasaulēm, skatījums uz to ir gan ekonomisks, gan pragmatisks, gan 
estētisks, gan reģionāls un piederības nozīmē, proti, Latviju pazīst kā zemi pie Baltijas 
jūras. Latviešu dziesmas par jūru gan nav tik smeldzīgas kā portugāļu fado, taču savs 
sentiments tajās nepārprotami ir. Jūra ir pārtikas un darba devēja zvejniekam un viņa 
ģimenei (tas attiecas galvenokārt uz pagātni, pirms vēl notika zvejniecības industriali
zācija), jūras krasts ir piederības vieta. Mūsdienu Latvijā ir prestiži celt mājokli jūras 
krastā (kaut klimatiskie apstākļi tam nemaz nav tik labvēlīgi). Dzejnieks Rimants Zie
donis, kas apkopojis kultūrā pausto attieksmi pret jūru, uzskata, ka tieši saistībā ar jūru 
ir meklējami spožākie akcenti Latvijas vēsturē.79 

Hanzas savienība, kurā ietilpa arī Rīga, pastāvēja no 13. līdz 17. gadsimtam, un tas 
parādīja, ka tirdzniecības sakaru nostiprināšanā būtiska loma bija Baltijas jūras re
ģiona pilsētām un to saistībai ar Vāciju.80 Rosīgā dzīve Latvijas pilsētās, kas iekļāvās 
Hanzas savienībā, pierādīja, ka latvietis nav jāuztver tikai kā zemnieks – tagad parādī
jās pilsētu internacionālā atvērtība, mijiedarbība ar cittautu interesēm, jaunu vērtību 
klātbūtne. 

Gadsimtu gaitā ostas Rīgā, Liepājā, Ventspilī deva savu artavu kuģniecībā un 
saimnieciskos darījumos, sekmēja Hanzas savienības uzplaukumu un vilināja Krievijas 
carus “cirst logu uz Eiropu”. Baltijas vācu autonomija Krievijas impērijā bija izcils sa
sniegums, kas ietekmēja Krievijas modernizāciju. Līdz ar vācbaltiešu kultūras klāt
būtni Baltija lielā mērā palika Eiropas areālā un netika pilnīgi rusificēta.

Arī mūsdienās Baltijas jūra ir Latvijas iedzīvotāju un visu baltiešu ģeogrāfiskās 
identifikācijas pamats. Jūras uztverē gan nav tik dziļa estētisma, kāds ir pret Latvijas 
mežiem, laukiem, ziediem, drīzāk jūtamas raizes par jūras negantību, jūras robežas 
drošību, mūsdienās par “Nord Stream” projekta likteni, par ekonomiskajām attiecībām 
ar kaimiņvalstīm dabas resursu ieguves jautājumos utt. Latvijā notiek Baltijas jūras tel
piskā plānošana, jūrniecības integrēta politika saistībā ar Baltijas jūras reģiona 
 valstīm.81 

Baltijas jūras ekoloģiskās krīzes draudi arvien vairāk attālina no attieksmes pret 
jūru kā pret estētisku dabas un izdzīvošanas vērtību, industrializācijas apstākļos pada
rot to par izmantojamo jūru. Jāatzīst, ka 21. gadsimtā nepastāv ap Baltijas jūru centrēta 

79 Ziedonis R. Jūras zemē Latvijā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.  
80 Baltic Sea Academy. Zināšanas par vēsturi. Pieejams: http://www.balticseaacademy.net/documents/

history_let.pdf (skatīts 07.01.2017.). Pētījumā atklāta Baltijas jūras reģiona ekonomiskā un politiskā loma 
vēsturiskā skatījumā.  

81 EU Strategy for the Baltic Sea Region. A Year After and Beyond. Ed. by Ž. Ozoliņa. Rīga: Zinātne, 2010.  
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spēcīga valstu savienība,82 taču notiek ekonomiskā un kultūras sadarbība, kurai ir sava 
pievienotā vērtība. Alans Palmers pozitīvi vērtē politiskos procesus Baltijas jūras valstīs: 
“Baltija, kurā valda iekšējs miers, dod Eiropai izredzes uz vienotību un izpratni.”83

Modernitātes un urbānās vides vērtības

Pēc Georga Vilhelma Frīdriha Hēgeļa trāpīga formulējuma, laikmeta garu vistiešāk 
izsaka arhitektūras formas. Tās pirmām kārtām parādās baznīcu, piļu un pilsētu ap
būvē. Pilsēta kā kultūras un sociālā telpa ir modernitātes vērtību nesēja. Rīgas un citu 
Latvijas pilsētu (Jelgavas, Liepājas, Ventspils u.c.) attīstība liecina par urbanizētās pa
saules ainas nostiprināšanos un modernisma vērtību ienākšanu Latvijā. Latvijā nav 
urbānā duālisma kā Igaunijā un Lietuvā (šajās valstīs ir divas paralēli dominējošas pil
sētas: Tallina un Tartu, Viļņa un Kauņa), bet Rīga ir vienīgā un galvenā pilsēta. Jau 
18. gadsimtā Rīga un Latvija ietilpa Eiropas zinātniskajā telpā, dodot iespēju attīstīt ra
cionālismu, loģistiku, uzņēmējdarbību. 

Ceļot Rīgu (kura, kā dziesmā dzied, nekad nebūs gatava!), latvieši kopā ar cittau
tiešiem attālinās no zemnieciski orientētas sabiedrības vērtīborientācijas un kļūst kos
mopolītiskāki, atvērtāki, modernāki.84 Viensētu estētiskais naturālisms pamazām zūd, 
taču joprojām ir stiprs respekts pret dabas formām. Tā parādās, piemēram, 19. gad
simta beigu un 20. gadsimta sākuma Rīgas apbūvē, kad tiek uzbūvēti īpaši skaistie 
jūgend stila kvartāli (iekļauti Pasaules kultūras mantojuma sarakstā). 

19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā Latvijā ienāk modernisma vērtības. 
Tās ir daudzveidīgas un līdzīgas kā Rietumeiropas sabiedrībās. Sociālie centieni pēc 
brīvības, taisnīguma savijas ar politisko darbību, marksisma proponēto šķiru cīņas 
ideju. Cilvēku attiecībās liriskuma vietā, kas izpaudās kā tuvība dabai, ienāk robus
tums, reālisms, sociālā atsvešinātība. Kā secināts kultūras filosofijā – modernitāte nāk 
ar reālismu, praktiskumu, internacionālismu. Spilgtākā tās parādība Latvijā – Jaunā 
strāva.85

Rietumeiropā un Krievijā esošie garīgie strāvojumi met atblāzmu uz Latvijas inte
lektuāļiem un aktīvistiem, kas iestājas par sociāliem pārveidojumiem, pat revolūciju. 
Sociāldarvinisma, anarhisma, liberāla individuālisma, sociālisma, komunisma, Pirmā 
pasaules kara pretējo pušu ideoloģijas (Krievijas boļševiku, Vācijas, Anglijas) ietekmē 
mainās sabiedrības vērtīborientācijas Latvijā, uzmanību pievēršot militārajām, politis
kajām, ekonomiskajām norisēm un apcerot, kāda varētu būt Latvijas nākotne un par 
ko īsti iestāties.

82 Pastāv starptautisks dokuments, kurā paredzēta sadarbība starp Baltijas jūras valstīm. Stratēģija Baltijas jūras 
reģionam. Pieejams: http://ec.europa.eu/regional_policy/lv/policy/cooperation/macroregionalstrategies/
balticsea/ (skatīts 07.01.2017.).  

83 Palmers A. Baltijas jūras valstu un tautu vēsture. Rīga: Atēna, 2007, 439. lpp.  
84 Riga – a future cosmopolis of modern architecture. Riga: Riga City Development Departament, Riga City 

Arhitects’[sic] Office [2006].  
85 Vairāk sk. Līgas Lapas rakstā “1905. gads Latvijā” šī izdevuma 2. sējumā. 

Maija Kūle    VĒRTĪBAS LATVIJĀ (EIROPEISKO UN VISPĀRCILVĒCISKO VĒRTĪBU HORIZONTĀ)



418 LATVIJA UN LATVIEŠI     I sējums 

19. gadsimtā latviešiem bija nepieciešams panākt nokavēto, t.i., dažos gadu desmi
tos pāriet no tradicionālas zemkopju kultūras uz industriālo kultūru un sekot Rietum
eiropā noritošajai modernizācijai. Tas nozīmēja censties izveidot sintēzi starp latvisku 
un eiropeiski starptautiski orientētu kultūru, atvērt nacionālās ierobežotības vārtus 
jaunām idejām un vērtībām, saskatīt emancipācijas vajadzību, savienot nacionālās 
 vērtības ar eiropeiskām, vispārcilvēciskām vērtībām. Mēģinājumi bija plaša spektra – 
vieni mēģināja veidot “tautas baznīcu”, pilnveidot nacionālo romantismu, atjaunot pa
gānisma ietekmi. Citi mēģināja iet kopā ar Rietumeiropas zinātniskajiem, pozi
tīvistiskajiem un materiālistiskajiem strāvojumiem, interesējās par revolūcijām un 
 taisnīguma valsti, marksisma ideoloģiju, kas noraidīja tautiskās vērtības un virzīja uz 
internacionālismu.

Modernitātes vērtības izaicina vācbaltiešu hegemoniju, kas tik ilgi dominējusi Bal
tijā, un aizskar arī poļu kultūras hegemoniju attiecībā uz Latgales reģionu. Modernisma 
vērtību formulēšanā Latvijā jāmin dzejnieka Eduarda Veidenbauma, jaunstrāvnieka 
Jaņa JansonaBrauna, Raiņa nozīme. 

Kā viena no vērtībām parādās “vara”, kas iznāk priekšplānā Pirmā pasaules kara 
laikā, impērijai sagrūstot, arī 1905.–1907. gadā. Tiek apzināts, ka jāiegūst vara visdažā
dākajās tās izpausmēs, lai pārvaldītu Latviju savas politiskās grupas pieņemto ideju 
gaismā (20. gadsimta sākumā, no vienas puses, Kārļa Ulmaņa sekotāju grupa, no otras 
puses – Pētera Stučkas marksisti – boļševiki, no citas – Vācijas, Krievijas interešu sfēras 
aizstāvji). Marksisma idejas Latvijā vispirms ienāk no Vācijas 19. gadsimta 90. gados, 
bet ne no Krievijas. Saduras Vācijas ieinteresētība pārvaldīt Baltijas reģionu, Latvijas 
valsts nacionāli tendētās idejas virzītāji un marksistiskā nostādne, kas kultivē vardar
bību un izplata utopiskus mītus par komunisma vērtību vispārcilvēcisko un interna
cionālo diženumu. 

19. gadsimta beigās latviešu pašapziņas veidošanā svarīgu nozīmi sāk iegūt soci
ālās un šķiriskās atbrīvošanās tēmas. Romantizēto “tautas garu” un zemniecisko piede
rību pārmāc apsvērumi par praktisku politisku cīņu, revolucionāru vardarbību. Atse
višķa cilvēka dzīvības vērtība sarūk, bet palielinās šķiriskās ideoloģijas loma. Notikumu 
gaitu diktē ne vairs cilvēka apgaismotais prāts un kantiskā vērtību ievirze: prāts–tikums, 
bet gan revolucionārais izaicinājums un Pirmā pasaules kara laika vērtību haoss.

Pirmais pasaules karš un 1917. gada politiskais apvērsums Krievijā daļu latviešu 
sāk pārvērst par “pasaules pilsoņiem”. Būdami iesaistīti boļševiku organizētajā apvēr
sumā un Krievijas pilsoņu karā, līdzdarbojoties Staļina laika represīvajā aparātā un 
paši ciešot no tā, daudzi latvieši pieredz, ko nozīmē būt par skrūvīti totalitārās varas 
mašīnā.86 Šķietamā ideālisma klātbūtne komunisma mācībā latviešu – boļševiku seko
tāju – vērtību orientācijā ir aizmiglojusi eiropeiskās vērtības, kas balstītas uz humā
nismu un demokrātiju. Nacionālo vērtību intimitāti sāk nomākt internacionāli dumpī
gais gars, boļševisma iespaids uz latviešu prātiem, došanās Krievijas virzienā, cerība uz 
revolūciju kā emancipācijas izpausmi.

86 Латвия навстречу 100-летию страны. Рига: Jumava, 2016 (autori: D. Bleiere, I. Butulis, I. Feldmanis, 
A. Stranga un A. Zunda; 3.9. § par sociālo un nacionālo teroru pret latviešiem Padomju Savienībā 30. gados); 
Represijas pret latviešiem PSRS. 1937–1938: dokumenti. Rīga: Latvijas Valsts arhīvs, 2009. 
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20. gadsimts līdz ar modernizāciju, pasaules kariem, politikas dominanci pār soci
ālo un kultūras sfēru atnes citu – skarbāku, mainīgāku, tradīcijām pretstāvošu vērtību 
kopumu, kurā sairst panteisms, sākas kristīgo vērtību apšaubīšana saistībā ar boļševis
tisko ateismu, tiek piedzīvota vardarbība no Krievijas impērijas puses kā 1905. gada 
sacelšanās apspiešanas gadījumā un 1918.–1919. gada Brīvības cīņās,87 kas Latvijas Re
publikas Satversmes preambulā tiek raksturotas kā nacionālo vērtību aizstāvēšanas 
kulminācijas brīdis. Priekšplānā izvirzās sociālās, politiskās, valstiskās vērtības, bet 
folkloristiskās, panteistiski liriskās aiziet dziļākos kultūras slāņos, taču nepazūd līdz 
pat šim laikam. Pirmais Latvijas Valsts prezidents Jānis Čakste 1917. gadā uzraksta ne
lielu darbu “Die Letten und ihre Latwija: Eine lettische Stimme”,88 kurā sniedz latviešu 
tautas vēstures un nākotnes gaidu aprakstu, norādot virzienu: “.. latviešu tauta ir eiro
peiska kultūrtauta”.

Tieši kultūras attīstības un urbanizācijas gaitā Latvijā ienāk modernitātes strāvas. 
Modernitātes vērtības uzplaukst galvaspilsētā kā multikulturālā pilsētā. Rīga nav no
maļa Eiropas province, bet gan sevi apliecinājusi kā attīstīta garīgās, arhitektoniskās, 
ekonomiskās, ideju apmaiņas un grāmatnieciskās aprites, kā arī politisko un militāro 
cīņu telpa, kā viens no Ziemeļeiropas centriem. Zīmīgi, ka identifikācija biežāk ir ar 
Rīgu nekā ar Latviju, īpaši tas attiecas uz cittautiešiem, kuri socioloģiskajās aptaujās 
atbild: “esmu rīdzinieks”, nevis “esmu Latvijas iedzīvotājs”. Pati Rīga kopumā ir Latvijas 
kultūras vērtība – pasaulē bieži vien labāk zina Rīgu nekā  Latviju.

Renesanses laika humānisti iezīmēja Rīgu kā svarīgu un plaukstošu centru, kas at
spoguļojas Bazilija Plīnija poēmā “Slavas dziesma Rīgai” (1595). Cariskajā Krievijā 
Rīga bija trešā nozīmīgākā pilsēta aiz Pēterburgas un Maskavas – tas deva iespēju no
stip rināt rūpniecību, tirdzniecību, veidot multikulturālismā sakņotu dzīves stilu un 
vērtības.89 “Būt rīdziniekam” ir specifiska piederības forma, Rīga kopj kultūras eleganci, 
lauki – kultūras tradīcijas.90 Vienā vārdā sakot, te parādās vērtību apliecinājums – “at
vērtība” un “rosība”.91 

Viena no mūsdienu radošās ekonomikas pamattēzēm ir atzinums, ka ekonomikas 
izaugsmē nozīmīgu vietu ieņem lielpilsētniecisks spožums, sakoptas vides elegance, 

87 Plakans A. Statehood in Troubled Times. 1905–1940. – Plakans A. A Consise History of the Baltic States, 
pp. 266–336. 

88 Tschakste J. Die Letten und ihre Latwija: Eine lettische Stimme. Stockholm: Tryckeriet Progress, 1917, p. 67; 
tulkojums: Čakste J. Taisnība vienmēr uzvarēs. Rīga: Jumava, 1999, 136. lpp.  

89 Vecrīgai raksturīgas 13.–16. gadsimta viduslaiku pilsētas būves ar tolaiku tipisko telpas un sakrālo vērtību 
organizāciju. Rīgas Bulvāru loks ir 19. gadsimta vidū radīts atvērta dzīvesstila modelis, to turpina pirmās 
republikas laikā veidojusies Rīga ar simboliski nozīmīgām celtnēm, parkiem, pieminekļiem un laukumiem 
(Brīvības piemineklis, Brāļu kapi), kur nacionālie motīvi savijas ar Eiropas modernisma vērtībām, jaunām 
formām, kas atklāj plašākus laukumus, veicina atraktīvākus cilvēku saskarsmes stilus un piemiņas vietu 
atbildīgu saglabāšanu. 

90 Latvijā ir publicēti vairāki nacionālajai identitātei būtiski romāni par Rīgu un rīdziniekiem, viens no spilg
tākajiem ir Augusta Deglava romāns “Rīga” trīs sējumos. 

91 Diez vai var atrast citu Eiropas galvaspilsētu, kurai tuvā apkārtnē joprojām ir tik daudz pirmatnējas dabas – 
ezeri, purvi, meži, kuros rosās ogotāji un sēņotāji (kā mēdz sacīt, sēņošana ir kļuvusi par nacionālu sporta 
veidu). 
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mākslinieku klātesamība.92 Naturālās 
vērtības nomaina urbānās elegances 
vērtības. Pasaules līmeņa mūziķu 
(diriģentu Marisa Jansona, Andra 
Nelsona u.c.), operdziedātāju (Elīnas 
Garančas, Maijas Kovaļevskas, Alek
sandra Antoņenko u.c.) izcelsme – 
Latvija un Rīga – liecina par to, ka 
šajā vidē spēj izaugt personības, kas 
rada pasaules mēroga modernas 
mākslas vērtības un neaizmirst pie
derību Latvijai.93 

Latvijas kultūras piesātinātība ar 
estētisku attieksmi, izcilie kori, glez
niecības nacionālās skolas spēks, 
simtiem valsts uzturēto mākslas un 

mūzikas skolu turpina apliecināt Latvijā iesakņotās mākslinieciskās vērtības. Mēdz 
teikt, ka latvieši ir mākslas un mūzikas tauta. Pie dabas, pilsētas un reliģiskās ticības 
saiknes piederas leģenda, ka tieši Rīga varētu būt pirmā pilsēta Eiropā, kuras laukumā 
uzstādīta un rotāta Ziemassvētku egle.

Rīgas estētiskās un kultūrvēsturiskās vērtības, kas apliecina saimniecisko radīt
spēju visa 20. gadsimta garumā, noder par Latvijas modernās attīstības dzinuli un mo
dernisma vērtību izpausmi.94 

Pagāniskās un kristīgās vērtības Latvijā

Kristietība nenoliedzami vērtību ziņā ir eiropeiskās civilizācijas pamats. Taču kādā 
veidā kristietība ienāca Latvijas teritorijā, un cik dziļi tā ir tikusi pieņemta? Cik lielā 
mērā tā ir klātesoša modernajā, sekularizētajā Latvijā?

92 Vietas konkurētspēju nosaka arī tās valdzinājums, dažāda spektra mākslinieku klātbūtne, ko tagad dēvē par 
radošo šķiru (Ričarda Florida formulējums). 

93 Socioloģiskie pētījumi Latvijā rāda, ka lepnums par kultūras sasniegumiem ir permanents. Jau kopš 
1995.  gada, kad tika veikts ISSP Nacionālās identitātes moduļa pētījums (ISSP module National identity, 
1995), salīdzinot atbildes Latvijā ar atbildēm Norvēģijā un Zviedrijā, tapa skaidrs, ka Latvijā iedzīvotāji vis
vairāk lepojas ar mākslas un literatūras sasniegumiem, un aiz tiem ierindojas sporta sasniegumi (norvēģu 
un zviedru atbildēs sports ir visaugstākajā vietā). National, State and Regime Identity in Latvia. Ed. by 
A. Tabuns. Riga: Baltic Study Centre, 2001, p. 131. 

94 Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas nostādnēs līdz 2030. gadam paredzēts, ka Rīgas kultūrvēsturiskā 
man tojuma teritorijās jārespektē saglabājamās un aizsargājamās autentiskās kultūrvēsturiskās vides 
vērtības un jāpieprasa tādi attīstības, kā arī vides dizaina, reklāmas un būvprojektu risinājumi, kas nerada 
nelabvēlīgu ietekmi uz šīm vērtībām. Sk.: Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam. Sustainable 
Development Strategy of Riga until 2030 and Development Programme of Riga for 2014–2020. Pieejams: 
http://www.rdpad.lv/wpcontent/uploads/2014/11/STRATEGIJA_WEB.pdf (skatīts 07.01.2017.). 

7. att.  Ziemassvētku eglīte Rīgā (foto: Riga.lv)
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Mūsdienu Eiropa sevi mēdz raksturot kā kristīgu (sub)kontinentu.95 Latvijā oficiāli 
ir atzīti sešu reliģisko novirzienu pārstāvji: luterāņi, katoļi, baptisti, pareizticīgie, vecti
cībnieki un jūdaisti.96 

Situācija ar kristīgajām vērtībām nav viennozīmīgi interpretējama. Igaunijas eks
prezidents Lennarts Meri savulaik konstatēja: “Mēs redzam, ka Eiropas saite ar kristie
tības mantojumu kļūst arvien vājāka. Eiropieši ir turīgāki, un viņiem ir vairāk brīvā 
laika nekā jebkad vēsturē, taču viņi ir arī zaudējuši kaut ko, kas vienmēr ir bijis ļoti 
svarīgs – viņi ir zaudējuši vajadzību palikt saistītiem ar Romas Rietumu kristietības 
tradīciju, kas definēja un, pēc manām domām, definē Eiropu vēl šodien.”97 Tādējādi 
jautājums par kristīgo vērtību nozīmi Latvijas un Eiropas Savienībā joprojām ir 
 diskutabls. 

Kristīgajā paradigmā svarīgs ir laicīgā un garīgā nošķīrums. Latvijas Republikas 
Satversmē tas formulēts kā 99. pants “Baznīca ir atdalīta no valsts”. Likumdošanai laicī
gajā sabiedrībā jābūt morālām saknēm, taču tās savukārt pašas sakņojas kristīgajā mo
rālē vārda plašākā nozīmē – tā ir cilvēka vērtība, unikalitāte, cieņa, žēlsirdība un 
vienlīdzība.

Kristietības mijiedarbība ar Senlatvijas teritorijā dzīvojošo cilšu dzīves pieredzi un 
pagānisko ticību nebija vienkārša. Saskaņā ar plaši pieņemtajām vēsturiskajām atziņām 
kristieši atnāca uz Latvijas seno teritoriju ar uguni un zobenu (Drang nach Osten), pie
spieda baltu ciltis kristīties, uzspieda ticību un sagrāva seno mitoloģisko dzīves izjūtu. 
Tomēr Terra Mariana, kas izveidojās kristianizācijas rezultātā, objektīvi skatoties, ir 
vienojusi latviešus kā tautu un to ievedusi Rietumeiropas kristietības un kultūras ap
ritē. Tādējādi ir novilkta būtiska robeža starp Rietumu un Austrumu kultūru un ticību 
šķirtni, kas iet pa Latvijas austrumu robežu. Protestantiskais un katoliskais kultūras 
mantojums ir bijis par pamatu, kas Latviju veidojis rietumeiropeisko vērtību ietekmē.98 
Šis mantojums lielākoties norobežoja Latviju no krieviskās kultūrtelpas, kas dominēja 

95 Eiropa sevi ir definējusi kā kristīgu civilizāciju. Bet vai tas tā ir? 2012. gadā Eirobarometra socioloģiskais 
pētījums liecina, ka 72% iedzīvotāju Eiropas Savienībā sevi sauc par kristiešiem, 23% – par ateistiem un 
agnostiķiem, 2% – par musulmaņiem un tikai 1% par citu reliģiju pārstāvjiem: budistiem, sikhiem, hin
duistiem, ebrejiem. Saskaņā ar 2012. gada Eirobarometra pētījumu, kas pievērsās reliģiskām vērtībām, 
72% aptaujāto sevi definēja kā kristiešus, bet 23% kā agnostiķus vai neticīgos. 2% atbildēja, ka pieder 
pie musulmaņiem, bet mazāk nekā 1% sevi sauca par budistiem, sikhiem, hinduistiem vai jūdu ticības 
piekritējiem.  

96 Saskaņā ar oficiāliem datiem (2011) Latvijā ir 34,3% luterāņu, 25,1% katoļu, 19,4% pareizticīgo un vec
ticībnieku, 1,2% pieder pie citām kristīgās ticības grupām, kā baptisti, adventisti, pentakostieši u.c., 20% 
sevi dēvē par citu reliģiju pārstāvjiem vai neticīgajiem. Sk.: Par Tieslietu ministrijā iesniegtajiem reliģisko 
organizāciju pārskatiem par darbību 2011. gadā. Pieejams: https://www.tm.gov.lv/files/archieve/lv_labumi_
TM.docx (skatīts 15.03.2017.); http://www.svetdienasrits.lv/2016/01/16/vienotibasmeklejumivisagada
garuma/ (skatīts 15.03.2017.). Sk. arī: Reliģisko organizāciju pārskatu par darbību 2015. gadā apkopojums. Pie
ejams: https://www.tm.gov.lv/lv/ministrija/gadaparskati/2015gadapubliskieparskati (skatīts 15.03.2017.). 

97 Meri L. Poliitilinetestament. Tallin: Ilmamaa, 2007; tulkojums: Meri L. Politiskais testaments. Rīga: Lauku 
Avīze, 2009, 206. lpp.  

98 Ciltis, kas 13. gadsimtā dzīvoja tagadējā Latvijas un Igaunijas teritorijā, bija pēdējās Eiropā, kas pieņēma 
kris tietību. Kristianizācija Latvijas teritorijā nesakrīt ar valstiskuma formas izveidošanas laiku. Tāpat ir 
igauņiem, bet ne lietuviešiem. Lietuviešiem bija pagāniskas un reliģiski tolerantas valsts pieredze, un Lietuvas 
valdnieki izšķīrās par kristietības kā oficiālas reliģijas pieņemšanu, kam sekoja Lietuvas lielkņazistes laiks. 
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austrumu pusē, kaut arī pareizticības klātbūtne Latvijā ir radījusi savā ziņā nozīmīgas 
personības un idejas.99

Pagāniskā ticība Latvijas teritorijā nezuda, tā turpinās gadsimtiem ilgi kā iekšējas 
pretošanās avots, to izteica mitoloģija, folklora, ticība sendieviem un citas pirmskristī
gās pagānu reliģijas parādības. Folklora, it īpaši latvju dainas kā pasaules uzskata iztei
cējas, sniedz estētisko un ētisko vērtību kopskatu, kas latviešus pavada līdz pat mūsdie
nām, aicinot apliecināt tikumus, mieru, sadarbību, atbildību. Šīs nostādnes turpina 
funkcionēt kā jābūtības vārdi, kam realitātē gan daudz kas vairs neatbilst. 

Starp vāciešiem bija tādi nozīmīgi luterāņu mācītāji kā Ernsts Gliks, Kristofors 
 Fīrekers, Georgs Mancelis, Gothards Frīdrihs Stenders, Augusts Bīlenšteins, kas lat
viešu zemniekiem izvirzīja paliekošas kultūras un ētiskās vērtības, kristīgo humānismu, 
pētīja latviešu valodu un tradīcijas, parādīja latviešus pasaulei.100 Latviskās vērtības ap
zināja un kopa arī veclatvieši, Jānis Cimze un citi.

Sociālās un ekonomiskās apspiestības dēļ latviešiem ilgstoši pastāvēja aizsprie
dumi pret kristīgo baznīcu. Mācītāji regulāri nostājās muižnieku pusē. Līdz pat 
19. gadsimta beigām mācītāji pārsvarā bija vācu izcelsmes un sociālā ziņā paši jutās kā 
“muižnieki”. Tas radīja saprotamus aizspriedumus pret baznīcu un diskreditēja kristīgo 
ticību un vērtības. Tāpēc, par spīti kristietībai, tautas pagāniskā dzīvesziņa ir pastā
vējusi zemdegās līdz pat 21. gadsimtam, padarot šo reģionu par unikālu visas  Eiropas 
 vēsturē.101 

Latvieši ir unikāla tauta Eiropā, kuras vērtībās sabalsojas folkloras un konfesionā
lās ticības elementi. Mēdz runāt par kristīgo sinkrētismu.102 Latvijas Zinātņu akadēmi
jas eksprezidents Jānis Stradiņš raksta: “Latviešiem raksturīgs reliģiskais sinkrētisms 
līdzīgi kā Japānā, kur sintoisms un budisms pastāv līdzās. Var jautāt: vai abas reliģijas 
aktivizē viena otru, un kad starp tām pastāv sinerģija vai antisinerģija. Tā ir eiropeizā
cijas un etniskā nacionālisma problēmas sastāvdaļa mūsu sabiedrībā.”103 Latvijas kultū
ras vēsture atklāj kristīgā un tautiskā savstarpējību, kristīgās vērtības pārveidojot 
dzīves formās. Diskusijām, kas reizēm uzvirmo par to, kurš no kura ir ko pārņēmis, cik 
daudz un kas ir bijis nepareizi, nav perspektīvas, jo tās pārvēršas par vērtību sadalī
šanu, nevis vienošanu kultūras attīstības labad.

Lai nostiprinātu pagānismu, Latvijā 20. gados radās uz izgudrotu tradīciju balstīta 
kustība – dievturība.104 Padomju okupācijas laikā tā nevarēja atklāti darboties, taču pēc 

99 Ковальчук С. Взыскуя истинy. Рига: LU FSI, 1998, 245 c.  
100 Stradiņš J. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2012.  
101 PriedīteKleinhofa A. Latvian Identity and European Identity: Dispute, Coexistence or Interaction? National 

Identity and Vision of Europe. Annals of the European Academy of Sciences and Arts, No. 9, 1998, pp. 41–57.  
102 Beitnere D. Lettische heidnische Religion als Vertreterin des Religiosen Synkretismus. Annals of the 

European Academy of Sciences and Arts, No. 6, 1996, pp. 42–50.  
103 Stradiņš J. The Dialogue between Christianity and Secularism in Latvia. Annals of the European Academy of 

Sciences and Arts, No. 6, 1996, pp. 7–10.  
104 Ozoliņš G. The Dievturi Movement in Latvia as Invention of Tradition. Modern Pagan and Native Faith 

Move ments in Central and Eastern Europe. Ed. by K. Aitamurto, S. Simpson. Durham: Acumen, 2013, 
pp. 94–111; Misāne A. The Traditional Latvian Religion of Dievturība in the Discourse of Nationalism. 
Humanities and Social Sciences. Latvia, No. 29, 2000, pp. 32–53.  
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1990. gada tā ir atdzimusi kā neopagānisma virziens un folkloriskā dzīvesveida stimu
lētāja, izrādot pretestību kristīgajai tradīcijai. 

Padomju laika ateistiskā ideoloģija centās pārtraukt oficiāli iespējamo kristīgo vēr
tību apliecinājumu, kaut gan pilnībā tas neizdevās – baznīcā tomēr laulāja, nereti kris
tīja bērnus, notika dievkalpojumi utt. Kā pretestība tam radās reliģiskais disidentisms 
(tādi bija baptisti, luterāņu mācītāji Roberts Akmentiņš, Modris Plāte, Juris Rubenis 
un citi, kustība “Atdzimšana un atjaunotne” u.c.). Cilvēki tiecās pēc garīguma, jo ateis
tiskā propaganda bija traumējoša un nereti garīgi vardarbīga, noliedzot kristīgās vēr
tības, morāli aizstājot ar “komunisma cēlāju baušļiem” un cilvēku garīgās attīstības 
 vajadzības nododot komunistiskās partijas kontrolē.

Kaut gan pastāvēja aizspriedumi pret kristīgo baznīcu, kristietības klātbūtne Latvi
jas teritorijā nozīmēja iešanu līdzi Eiropas kopējam attīstības garam. Kristietībai šādā 
nozīmē ir daudzas dimensijas: būtiska ir spēja apvienot prātu ar ticību un tādējādi sti
mulēt racionalitātes attīstību, protestantisma nestā modernizācija, kas attīsta nacionālo 
valodu, kapitālisma individuālā riska kultūras attīstība. Eiropas kultūra plašākā nozīmē 
balstās uz kristietībā paustajām nostādnēm, klasiskā ētika atsaucas uz Bībeles desmit 
baušļiem, cilvēku attiecību modeļi tiek simboliski ieraudzīti Bībelē. 

Eiropas Savienībā saistībā ar kristīgajām vērtībām simptomātiska bija Līguma par 
konstitūciju Eiropai projekta apspriešana visās Eiropas Savienības valstīs 2004.–
2005. gadā (Francijas un Nīderlandes sabiedrības pretestības dēļ tas netika pieņemts). 

 Uzsverot kādas valsts un tautas piederību kristietībai (var teikt arī – kristīgajām 
vērtībām, kā tika atzīmēts Līguma par konstitūciju Eiropai projekta apspriešanā), pa
matā tiek izteikta nostādne, ka tauta, valsts no tās izcelsmes līdz pat mūsdienām ir pie
derīga tieši šai eiropeiski kristīgajai civilizācijai un kultūrai. 

Kopš Latvijas Republikas Satversmes preambulā ir ierakstīts, ka Latvijas vēsturi ir 
veidojušas arī kristīgās vērtības, jautājums par to skaidrojumu tiek uzdots jau konstitu
cionālā līmenī. Preambulā līdzās kristīgajām vērtībām lietots arī apzīmējums “dzīves
ziņa”, ar ko domāts nevis tieši neopagānisms (dievturība), bet gan uz tautas mitolo
ģisko un folklorisko mantojumu balstītas dzīves norises, vērtības, ko rada saikne ar 
dabu,  rituāli, senlaikos izstrādātās veselības saglabāšanas prasmes, tautas māksla u.c.

Latvijas vēsturē ir izveidojusies dažādu reliģisko virzienu mierpilna līdzāspastāvē
šana. Latvija ir daudzkonfesionāla valsts un ar to atšķiras no Lietuvas, kur dominē ka
tolicisms, un no Igaunijas, kas vēsturiski iekļaujas teritorijā, kur valda protestantisms. 
Būtiska vērtība Latvijas vēsturē ir tāda sociāla vērtība kā tolerance starp Latvijas teri
torijā pastāvošajām konfesijām un jauniem reliģiskiem virzieniem. Te nekad nav bijis 
asiņainu reliģisku karu kā Rietumeiropā. Tolerances līmeņa pārbau dījums bija refor
mācijas un kontrreformācijas laiks Latvijas teritorijā. Ordeņmestrs  Volters fon Pleten
bergs 16. gadsimtā nelika šķēršļus reformācijai. Zemes pārvaldītāji saglabāja katoli
cismu un ļāva protestantiem iegūt ticības brīvību pilsētās, tādējādi novēršot militārus 
konfliktus un saglabājot Livonijas vienotību. Luterānisms ieguva oficiālas konfesijas 
statusu katoliskā baznīcas valstī, un tas tiek uzskatīts par apbrīnojamu fenomenu Eiro
pas vēsturē.

Asiņainu izrēķināšanos ar ticīgajiem gan realizēja boļševistiskais režīms, īpaši 
1919. gadā, jo pieprasīja atzīt ateismu un noliegt kristīgās vērtības. Padomju vara 
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 Latvijā kultivēja ateismu un vajāja baz
nīcas pārstāvjus.

Ekumenisms un reliģisko konfe
siju savstarpēja tolerance ir viena no 
Latvijas kristīgajām vērtībām, kas 
mūs dienās tiek saglabāta un attīstīta.

Tolerances atzīstami augstais līme
nis Latvijā fiksēts pasaules vērtību izla
ses pētījumā 2014. gadā, kad cilvēkiem 
80 valstīs uzdeva jautājumu, vai viņi 
iebilstu, ja kaimiņos dzīvotu citas rases 
pārstāvji. Latvija ietilpa grupā ar vis
pozitīvāko rezultātu (0–4,9%) kopā ar 
ASV, Kanādu, Austrāliju, Jaunzēlandi, 
Lielbritāniju, Zviedriju, Norvēģiju un 
dažām Latīņamerikas valstīm.105 Atbil

des par kaimiņības (neighbourship) bezaizspriedumu pieņemšanu ataino kopējo mier
mīlīgo attieksmi. Lai arī medijos Latvijai reizēm mēdz pārmest tolerances trūkumu 
(politiski tas tiek attiecināts uz  nepilsoņu tiesību iespējamo ierobe žošanu vai praida 
pasākumu kritiku),  sabiedrības dzīvē ikdienas norisēs nav vērojama sistēmiski reali
zēta netole rance.106 

Kā īpašs piemērs etniski reliģiskās integrācijas procesiem un tolerancei jāmin 
vecticībnieku iesakņošanās Latvijā kopš 18. gadsimta.107 20. gadsimta starpkaru laiks 
Latvijā bija vecticībai labvēlīgs, jo to atzina par vienu no tradicionālām konfesijām un 
atbalstīja valsts līmenī. Patlaban Rīgā pastāv pasaulē lielākais vecticībnieku garīgais 
centrs (Rīgas Grebenščikova draudze), kas ir saglabājis uzticību senču garīgajām vēr
tībām un apliecina reliģiskās tolerances augsto līmeni Latvijā.108 Krieviskās kultūras 

105 Fisher M. A Fascinating Map of the World’s Most and Least Racially Tolerant Countries. The Washington 
Post, 2013, 15 May; Gye H. Map Shows World’s ‘Most Racist’ Countries (and the Answers May Surprise You). 
Pieejams: http://www.dailymail.co.uk/news/article2325502/Mapshowsworldsracistcountriesanswers
surpriseyou.html#ixzz31RIZVrfc (skatīts 07.01.2017.). 

106 Pētījumā “European Values Study, 1999” respondentiem Latvijā tika uzdots jautājums par attieksmi pret 
kaimiņiem. Respondentu atbildes liecina, ka rasisms tiem nav raksturīgs (tikai 5% izsaka nepatiku pret citas 
rases kaimiņu), taču viņi iebilst pret dzērāju (77,8%) un narkomānu (77,7%) atrašanos kaimiņos. Apmēram 
puse iebilst pret homoseksuāļu atrašanos kaimiņos (47,3%). Pieejams: http://www.biss.soc.lv/downloads/
resources/evp/evp1999.pdf, 9. lpp. (skatīts 07.01.2017.). Zīmīgi, ka latviešu un cittautiešu atbildes ir gandrīz 
vienādas. Lai veiktu preventīvus pasākumus pret iespējamo homofobiju, rasismu un netoleranci, Latvijā tiek 
izstrādātas izglītības un sociālās programmas un publicēti zinātniski pētījumi.  

107 Šeit pastāvēja viņiem labvēlīgi dzīves un ticības apstākļi, kas sekmēja etnoreliģiskas konfesijas iesakņošanos 
viņiem sākotnēji svešā vidē un ļāva baudīt labvēlīgu attieksmi līdz pat mūsdienām (vecticībniekus Rīgā un 
tās apkaimē līdz pat 19. gadsimta 20. gadu beigām cara režīma īpatnību dēļ nevarēja sasniegt Krievijas pat
valdības ierēdņi un pareizticīgā garīdzniecība). Latvijas zinātnieki pievēršas vecticības pētniecībai, augstu 
novērtējot viņu kultūras un mākslas vērtības, Latvijas valstī tiek atjaunotas vecticībnieku īpašumu tiesības 
un atbalstīta šīs etnoreliģiskās grupas vajadzību apmierināšana.  

108 Подмазов А. Рижские староверы = Rīgas vecticībnieki = The old believers of Riga. Рига: Latvijas Vec ticīb
nieku biedrība, 2010. 

8. att. Ekumenisks dievkalpojums Rīgā. 2011 
( Ernesta  Dinkas foto, Saeimas Administrācija)
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klātbūtne Latvijā gadsimtu gaitā ir atnesusi daudz kultūras, arhitektūras un mākslas 
vērtību. Par tām ir izdotas analītiskas monogrāfijas,109 Latvijas Universitātes Filozofi
jas un socioloģijas institūts publicē žurnālu “Православие в Балтии”, ir izstrādāts 
portāls Русские Латвии (Latvijas krievi) (www.russkije.lv). Portālā ievietota biblio
grāfija, kurā apkopotas zinātniskas publikācijas par krievu kultūru un pareizticību 
Latvijā.110 Par to rakstījuši Jurijs Abizovs, Boriss Infantjevs, Svetlana Kovaļčuka, 
 Tatjana  Feigmane u.c. 

Kristīgās vērtības ir tikušas apliecinātas daudzu gadsimtu gaitā, tad noliegtas pa
domju okupācijas laikā un atkal atjaunotas pēc 1990. gada kā vispārcilvēciski morālais 
un eiropeiskās civilizācijas pamats, respektējot reliģiskās ticības brīvību. 

Tomēr patērētāju sabiedrības lietu kults, aizraušanās ar materiālajām vērtībām ir 
mazinājusi tiecību pēc garīguma. Ilze Koroļeva, veicot aptaujas par reliģisko ticību jau
natnes vidū, secinājusi: “Vismazākā nozīme jaunu cilvēku skatījumā ir ticībai, reliģisku 
rituālu ievērošanai.”111 Pārskatā par tautas attīstību 2006/2007, kurā analizētas vērtības, 
par reliģiju teikts: “Pētījuma rezultāti parāda reliģiju kā atzītu vērtību, taču atklāj zemu 
iesaistības līmeni reliģiskajās aktivitātēs. Tikai 38% respondentu atzīst reliģiju par sva
rīgu vai ļoti svarīgu dzīves daļu, taču tikai 9% min Dievu un reliģiskās aktivitātes starp 
piecām galvenajām vērtībām, kas jāieaudzina bērnos.”112 

Par kristīgo vērtību iespējamību Latvijā kā sekulārā valstī mēdz teikt: tagad tās 
mēģina privatizēt. Citiem vārdiem sakot, katram iedzīvotājam pašam tiek deleģēts uz
devums atrast savu vērtību sistēmu: būt kristietim, neticīgajam, citu reliģiju pieņēmē
jam vai izvairīties no vērtību skatījuma, paliekot šaubu un nenoteiktības sfērā. Fluīdais, 
plūstošo vērtību laikmets ietekmē kristīgo vērtību iespējas pastāvēt Latvijā un Eiropas 
Savienībā. 

Nacionālo vērtību pamatojums un eiropeiskās vērtības 

Nacionālās identitātes meklējumus, balstoties uz vērtībām, ko sniedza folklora, 
valoda, tautas pašapziņas paaugstināšana, specifiska “tautas gara” meklējumi, ietek
mēja eiropeiskais Herdera un Humbolta gars, kā arī 19. gadsimta vācu romantisms.113 
Īpaši jāmin Johans Gotfrīds Herders, kurš piecus gadus (1764–1769) pavadīja Rīgā un 

109 Ковальчук С. Взыскуя истину: (из истории русской религиозной, философской и обществ.полит. 
мысли в Латвии: Ю. Ф. Самарин, Е. В. Чешихин, К. Ф. Жаков, А. В. Вейдеман. Середина XIX века–
сере дина XX в.). Рига: LU FSI, 1998; Apine I., Volkovs V. Slāvi Latvijā. Rīga: Mācību apgāds, 1998.  

110 http://www.russkije.lv/ru/pub/ (skatīts 07.01.2017.). 
111 Latvijas jaunatnes portrets. Integrācija sabiedrībā un marginalizācijas riski, 191. lpp. (6.1. tabulā no seš

padsmit dzīves jomām pēc nozīmīguma ticība ir pēdējā vietā).  
112 Latvia. Human Development Report. 2006/2007. Human Capital. 3rd chapter. My Fortune – Ideal vs. Actual 

behaviour. Riga: LU SPPI, 2007, p. 69.  
113 Bičevskis R. 18th–19th Century German Philosophy in Latvia within the Context of European Philosophical 

and Theological Tradition: Hamann and Herder. Humanities and Social Sciences. Latvia, Vol. 2 (48), The 
European Connection: Baltic Intellectuals and the History of Western Philosophy and Theology. Riga: 
Univer sity of Latvia, 2006, pp. 4–26. 
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tieši šeit nonāca pie atziņām par mazo tautu mutvārdu daiļrades nozīmīgumu. Herders 
secināja, ka ar latviešu nacionālo izjūtu saistītās vērtības nav jāuztver kā agresīvas, pā
rākumu apliecinošas vērtības, tajās nav izredzētības sindroma, bet tām raksturīga iek
šējās dzīvespasaules un pašvērtīguma noskaidrošana.

Latviešiem apgaismības pozitīvo ietekmi bija pagrūti saistīt ar vāciešiem, jo tautas 
apziņā tie bija apspiedēji, kaut gan nebūt ne visi, jo jāmin Herdera, Merķeļa, Stendera, 
Jelgavā esošās Academia Petrina mācībspēku pozitīvais devums Rietumu vērtību 
 izpratnē. Tāpēc Latvijas vēsturē savdabīgs brīdis ir mēģinājums jaunās eiropeiskā tipa 
vērtības apliecināt, orientējoties uz progresīvo Krieviju. Saikne ar Krievijas zinātni, 
kultūru, izglītību, kas iemiesoja eiropeiskās civilizācijas vērtības, Latvijas vēsturē ir 
nenoliedzama. Pēterburgā 19. gadsimtā bija spēcīga Rietumu ietekme, pat lielāka 
nekā Rīgā. 19. gadsimtā daudzas modernitātes atziņas nāca no Pēterburgas (tajā dar
bojās Krišjānis Valdemārs, Krišjānis Barons, tika izdotas “Pēterburgas Avīzes” u.c.). 
Krievu kultūras apgaismības vērtību devums Latvijas vēsturē ir tikpat vērtīgs kā jeb
kurš cits. 

Taču orientācija uz krievisko pusi nav vērtējama tikai apgaismības kategorijās. 
Krieviskajā dzīves izjūtā ir daudz uzsvērtas tādas kopības formas kā sādža (pretstats 
latviskajai viensētai), ideoloģiski arī “impērija”, “krievu pasaule”, kurās ir maz rietum
nieciski individuālistisko vērtību. 

Latvieši, kas studēja Pēterburgas, Tērbatas, Maskavas universitātēs, kā arī Vācijā, 
atnesa uz Latviju eiropeisko garu, izteiktu Rietumeiropas progresīvajā domā, kas 
izpau dās apgaismotāju Žana Žaka Ruso, Voltēra, Imanuela Kanta mācībā. Eiropā tas 
bija laiks, kad vispārcilvēciskais saplūda ar lokālo, etniski un nacionāli specifisko. Inte
rese par savas tautas pagātni, cilvēka cieņa kā vērtība, atvērtība cittautu kultūrām nozī
mēja tuvināšanos Eiropai jeb latviskuma eiropeizāciju.

Kopš 19. gadsimta vidus iezīmējās stingra tendence: attīstīt latviešu valodu un 
palielināt tās nozīmi sabiedriskajā dzīvē, politikā, tieslietās un izglītībā. Tās idejis
kais pamats bija sekot Vilhelma fon Humbolta nostādnēm, ka tauta ir valoda un va
loda ir tauta. Valoda tika uzskatīta nevis tikai par izteiksmes līdzekli, bet gan par 
tautas dvēseli, tātad par ļoti svarīgu vērtību. Mazo tautu valodas vispirms bija jāiz
veido un jānostiprina, uz to aicināja jau Karls Frīdrihs Vatsons, bet reāli to paveica 
Juris Alunāns un Atis Kronvalds. Viena no 19. gadsimta baltiešu inteliģences kopē
jām pamatprasībām bija nacionālo valodu nozīmes palielināšana. Citādi latviešiem, 
kas vēlējās studēt, strādāt valsts pārvaldē vai darboties politikā, nācās pārvācoties 
vai pārkrievoties. 

Latviešu valoda ir nacionāla vērtība. Nacionālās valodas tiek uzskatītas arī par 
eiropeisku vērtību. Tas tiek apliecināts, tulkojot Eiropas Savienības dokumentus visās 
28 valstu valodās. 

Būtisku akcentu Latvijas orientācijā uz eiropeiskajām vērtībām deva Latvijas valsts 
dibināšana 1918. gadā. Tas uzskatāms par apliecinājumu, ka latviešu tauta ir nobrie
dusi par nāciju, kurai pienākas savs valstiskums kā vērtība. 1918. gadā Latvijas tauta 
iestājās par Rietumu tipa demokrātiju, pamatvērtības nostiprināja Satversmē, kultūrā 
un izglītībā sākās apgaismības un nacionālo vērtību apliecinājums. Taču 1934. gada 
15.  maija politiskais apvērsums vērtību orientāciju novirzīja uz citu pusi – prom no 
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demokrātijas, pārejot uz autoritārismu, uz vadoņa kultu un ģēnija cildināšanu.114 Jāat
zīst, ka tādas bija starpkaru Eiropas noskaņas, kas bija jaušamas ne tikai Latvijā.

Vienotas vērtības graujošs bija arī Otrais pasaules karš un karavīru likteņi: vēstures 
gaitā latvieši atradās pretējās frontes pusēs – Sarkanās armijas pusē un nacistiskās Vā
cijas armijas pusē, nācās karot pat brālim pret brāli, un mazinājās latviešu spējas izjust 
savu tautu idejiskā vienotībā.115 

Arī padomju laiks šķēla un dalīja cilvēkus, etniskās minoritātes, sociālās grupas, 
kam dot privilēģijas, kam atņemt materiālās vērtības izdzīvošanai, ar drošības dienestu 
(čekas) vardarbību apdraudot saskarsmes vērtības un noliedzot garīgo attīstību reli
ģisko vērtību dimensijās. 

Konfliktējošas vērtības atainoja PSRS sabrukuma periods un Tautas frontes kustī
bas laiks kopš 1988. gada līdz Latvijas valstiskuma reālai atjaunošanai 1991. gadā. Kon
fliktēja PSRS sociālisma perioda deklarētās vērtības (valsts plānošana, krievu valodas 
dominance u.c.) un Latvijas iedzīvotāju vairākuma alkas pēc brīvības, neatkarīgas 
valsts, Rietumu tipa labklājības kā nākotnes vērtībām.116 

Kopš Latvijas uzņemšanas Eiropas Savienībā 2004. gadā diemžēl par antinomis
kām sabiedriskajā domā reizēm veidojas Eiropas Savienības proponētās vērtības un 
nacionālās, lokālās vērtības, kas nereti konkrētu iemeslu dēļ tiek šauri politizētas. 

Latvijas Republikas Satversmē uzsvērta suverēna tautas vara un tās pārstāvniecība, 
demokrātijas idejas.117 Par demokrātiskām vērtībām eiropeiskā izpratnē iestājās Lat
vijas Republikas pirmais prezidents Jānis Čakste, kurš bija demokrāts ar dziļu kristīgo 
vērtību apziņu.118 Jānis Stradiņš raksta: “.. Čakste labi saskatīja demokrātijas ēnas 
puses, tās grimases un nepilnības, taču risinājumu meklēja tautas politiskā izglītošanā, 
vēl lielākā demokrātijā.”119 Par demokrātiskām vērtībām pēc valsts nodibināšanas 
iestā jās daudzi politiķi un kultūras darbinieki – Latvijā populārākais dzejnieks Rainis, 
ārlietu ministrs Zigfrīds Anna Meierovics, kā arī mazākumtautību pārstāvji Saeimā – 
Pauls Šīmanis,120 Mordehajs Nuroks, Meletijs Kaļistratovs u.c. Daļa Latvijas intelektu
āļu un rakstnieku 20. gadsimta 20. un 30. gados mēģināja balstīt attīstību tikai uz 
lokā lajām vērtībām. Tas nebija saprātīgs solis, taču jāatzīst, ka tālaika Eiropas valstīm 
šāda lokalizācija bija raksturīga, nespējot noturēt kopā Eiropu kopēju interešu trū
kuma dēļ. 

114 15. maija apvērsumu un Kārļa Ulmaņa figūru Latvijā detalizēti analizējuši vēstures speciālisti savās mono
grāfijās, tajā skaitā: Stranga A. LSDSP un 1934. gada 15. maija valsts apvērsums. Rīga: [aut.  izd.], 1998, 
287 lpp.; Dunsdorfs E. Kārļa Ulmaņa dzīve: Ceļinieks. Politiķis. Diktators. Moceklis. Rīga: Zinātne, 1992.  

115 Bleiere D., Butulis I., Zunda A., Stranga A., Feldmanis I. History of Latvia: the 20th century. [Riga]: Jumava, 
2006.  

116 Detalizētāk sk.: Baltijas brīvības ceļš. Sast. J. Škapars. Rīga: Zelta grauds, 2005; Балтийский путь к свободе. 
Опыт ненасильственной борьбы стран Балтии в мировом контексте. Рига: Zelta grauds, 2006.  

117 Koroleva I., Rungule R. Latvia. Democracy as an abstract value. Democracy and Political Culture in Eastern 
Europe. Ed. by H. D. Klingemann, D. Fuchs, J. Zielonka. London, New York: Routledge, 2006, pp. 235–255. 

118 Čakste J. Taisnība vienmēr uzvarēs. Rīga: Jumava, 1999. 
119 Stradiņš J. Jānis Čakste un demokrātisku ideju iedibināšana Latvijā. – Čakste J. Taisnība vienmēr uzvarēs. 

Rīga: Jumava, 1999. 
120 Īpaši jāatzīmē Paula Šīmaņa – Latvijas vācu minoritātes līdera 20. gadsimta 20.–30. gados – interese par 

Eiropas kopīgajām vērtībām. Viņš tālredzīgi brīdināja no nacionālo vērtību pāraugšanas nacionālistiskajās, 
kas nedod iespēju izvairīties no konfliktiem Eiropā. 
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Politiska nacionālisma kultivētas vērtības par kādas tautas pārākumu neatbilst 
 Eiropas vērtībām, tās ved strupceļā (tāda izrādījās nacionālsociālistiskā ideoloģija) un 
savu neveiksmi jau pierādīja Otrajā pasaules karā. Latvijas Republikas Satversmes pre
ambulā teikts, ka okupācijas režīmi tiek nosodīti: “Latvijas tauta neatzina okupācijas 
režīmus, pretojās tiem un atguva brīvību, 1990. gada 4. maijā atjaunojot valstisko neat
karību uz valsts nepārtrauktības pamata. Tā godina savus brīvības cīnītājus, piemin 
svešo varu upurus, nosoda komunistisko un nacistisko totalitāro režīmu un to no
ziegumus.”121

Mūsdienu Eiropā uz nacionālajām vērtībām raugās piesardzīgi – tur, kur tām ir 
 iespēja kļūt par radikālām nacionālistiskām vērtībām un tikt realizētām netolerantā 
valsts politikā, Eiropas Savienībā kopumā un Latvijas valsts politikā tiek teikts “nē”. 
Taču mazo tautu kultūras nacionālisms, ko var precizēt arī ar jēdzienu “nacionālās 
identitātes stiprināšana”, tiek sekmēts, jo tas dod garantu nacionālo valodu, kultūru 
dažādības, personību attīstībai.122 Mūsdienu Eiropas Savienībā, kas patlaban pārdzīvo 
krīzi (līdz pat diskusijām par tās pamatprincipiem un turpmāko pastāvēšanu), nebūtu 
jānoliedz nacionālās, tradicionālās un lokālās vērtības, jo tikai suverēnu valstu kopība 
nostiprinās šo savienību, nevis unitārs, federāls veidojums. Ir sācies posms, kam būtu 
jāved uz federālo un nacionālo vērtību salāgošanu, un tam būtu jānes pozitīvs rezultāts 
eiropeisko vērtību nostiprināšanā. 

Latvijas Republikas Satversmes preambulā noskaidrota valsts ideja, attieksme pret 
vēsturiski svarīgiem notikumiem, minētas pamatvērtības. Jurists Jānis Pleps konstatē: 
“Satversmes tekstā minētas pamatvērtības, kuras likumdevējs uzskata par aizsargāja
mām: Latvijas valsts, neatkarība, personīgā brīvība, latviešu valoda un piederība 
Eiropai.”123 

Izstrādājot priekšlikumus Satversmes preambulai, Egils Levits ieteica formulēt 
jaunu valsts pamatuzdevumu, lai pretotos tirgus ekonomikas vienpusīgajai loģikai un 
valsts nozīmes zaudēšanai globalizācijas spiediena dēļ. 

Par vērtībām preambulā notika diskusijas.124 Levits ieteica salāgot ekonomisko at
tīstību ar tādām vērtībām, kas nav pakļaujamas tirgus principiem un nav komerciali
zējamas. Citiem vārdiem sakot, tas nozīmē humāno, universālo morāles vērtību no
stiprināšanu. Kamēr valsts pamatmērķis ir tikai materiālās labklājības palielināšana, 
ekonomikas attīstībai ir milzīga nozīme. Taču, līdzko rodas etnisko, sociālo grupu 

121 Latvijas Republikas Satversme. Preambula. The Constitution of the Republic of Latvia. Preamble. Pieejams: 
http://www.saeima.lv/en/legislation/constitution (skatīts 07.01.2017.). 

122 Zenta Mauriņa savulaik lietoja jēdzienu “tolerantais kritiskais nacionālisms”, uzskatot, ka nacionālo vērtību 
apjēgšanai jānotiek eiropeisko un universālo vērtību kontekstā, neaizmirstot paškritiku un iecietību pret 
atšķirīgajām vērtībām. Maurina Z. Welteinheit und die Aufgabe des Einzelnen: Esseys. Memmingen/Allgäu: 
Maximilian Dietrich Verlag, 2001.  

123 Pleps J. The Fundamental Values of the Latvian Constitutional Order: Some Thoughts about the Intentions 
of the Constitutional Legislator. Pieejams: http://constitutionalchange.com/thefundamentalvaluesofthe
latvianconstitutionalordersomethoughtsabouttheintentionsoftheconstitutionallegislator/ (skatīts 
07.01.2017.). 

124 Discussion. The Issue of Values in the Preamble to the Satversme (Constitution) of the Republic of Latvia. 
Ethnicity. Ethnic Identities and National State, No. 10, 2014, pp. 75–90. Pieejams: http://www.fsi.lu.lv/
userfiles/Et_10new2(1).pdf (skatīts 07.01.2017.).  
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 kon flikti, militāri draudi, pieaug emigrācija, nacionālo identitāti veidojošo vērtību 
loma pastiprinās. 

Satversmes preambulā vārds “vērtības” minēts saistībā ar to, ka Latvijas identitāti 
Eiropas kultūrtelpā veido latviešu un lībiešu tradīcijas, latviskā dzīvesziņa, latviešu 
valoda, vispārcilvēciskās un kristīgās vērtības. “Uzticība Latvijai, latviešu valodai, 
brīvība, vienlīdzība, solidaritāte, taisnīgums, godīgums, darba tikums un ģimene 
ir saliedētas sabiedrības pamats.”125 

Latvisko dzīvesziņu var izprast kā latviešiem specifisku ticējumu, folkloras, tradī
ciju, paražu, ideju un sociālpsiholoģisko iezīmju kopumu, kas lielākoties pauž vispār
cilvēciskas vērtības (laime, gods, cieņa utt.) to kultūrnacionālajā izpratnē. Latvisko 
dzīvesziņu mēdz saprast arī šaurāk kā mitoloģijā un folklorā ieaustā mantojuma tur
pināšanu. Tādā gadījumā dzīvesziņa pārstāv Ingleharta un Velcela pasaules vērtību 
kartes dimensiju “tradicionālās vērtības”, kas ir pretstats sekulāri racionālajām vērtī
bām. Latvijā gan šis Ingleharta sociologu grupas izveidotais pretstats tā īsti nedarbojas, 
jo sekulāri racionālajā skatījumā bieži vien ir ieausta tradicionālo vērtību klātbūtne – 
indivīds darba, studiju, biznesa sfērā strādā racionālisma garā, bet sadzīvē un privātajā 
sfērā iejūtas dzīvesziņas mācībā.

Individuālās attieksmes pret vērtībām mūsdienu Latvijā spilgti parādās, respon
dentiem atbildot uz jautājumu: kādas uz vērtībām balstītas īpašības jūs vēlaties ieau
dzināt savos bērnos? Pārskatā par tautas attīstību 2006/2007 izmantoti socioloģiskā 
pētījuma dati, kas vērtību aplūkojumu balsta uz Šaloma Švarca modeli. Respondenti 
tika uzaicināti izvērtēt 18 īpašības, atzīmējot tikai piecas nozīmīgākās. Četras visbiežāk 
atzīmētās īpašības ietilpst universālisma un tradicionālisma vērtību kategorijā: atbildī
bas sajūta (67%), darba mīlestība (61%), ģimeniskums (49%), iecietība un cieņa pret 
citiem cilvēkiem (39%). Tikai viena no pirmajā piecniekā iekļuvušajām īpašībām ir 
saistīta ar pašrealizācijas vērtībām un atvērtību pārmaiņām: tā ir neatkarība un patstā
vība (35%).126 Sociologi atzīmē, ka, vērojot vērtību dinamiku, paklausības un labas uz
vedības vērtībām ir tendence samazināties, bet pieaug radošuma nozīme. 

Socioloģiskajos pētījumos Latvijā ilgstoši stabilas vērtības, kas ieņem augstākās 
vietas, ir ģimene, darbs un drošība.127 Atvērtība pārmaiņām, risks, orientācija uz sa
sniegumiem vērojama jaunākās paaudzes vidū, taču vērtību ziņā netrūkst arī vēlmes 
pēc izklaides, baudām un piedzīvojumiem – tas liecina par patērētājsabiedrības un he
donisma vērtību iesakņošanos mūsdienu Latvijā. 

125 Latvijas Republikas Satversme. Preambula; Constitution of Latvia. Preamble. Pieejams: http://www.saeima.
lv/en/legislation/constitution (skatīts 07.01.2017.).   

126 Pārskats par tautas attīstību 2006/2007, 74. lpp. Pieejams: http://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/
szf_faili/Petnieciba/sppi/tautas/2.pdf (skatīts 07.01.2017.).
Arī nākamās piecas īpašības pirmajā desmitniekā pamatā pieder pie tradicionālisma un pat konformisma 
vērtību grupas: laba uzvedība (35%), neatlaidība (34%), saimnieciskums un taupīgums (30%), paklausība 
(22%). Tikai 25% atbilžu atzīmēta tāda pašrealizācijas vērtība kā tiekšanās pēc panākumiem. Reliģiozitāti kā 
vērtību atzīmē tikai 9% respondentu. 

127 http://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/Petnieciba/sppi/tautas/2.pdf (skatīts 07.01.2017.), 
74. lpp.  
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Salīdzinošie vērtību pētījumi: Latvija, Eiropa, pasaule

Socioloģiskajos pētījumos mēdz speciāli nodalīt postkomunistiskās valstis un pētīt 
iedzīvotāju attieksmi pret politisko režīmu un ekonomiskiem procesiem, kas skar arī 
vērtību jautājumus.128 Latvija piedalījās Jaunā Eiropas barometra pētījumos no 
1991. līdz 2004./2005. gadam, kad tika rezumēts laika posms no PSRS sabrukuma līdz 
Eiropas Savienības paplašināšanās vilnim 2004. gadā.129 Kopējā Latvijas aina līdzinās 
citām postkomunistiskajām valstīm: brīvā tirgus ieviešana un privatizācija, likumu 
 pārkāpumi, grūtības orientēties jaunajā ekonomisko vērtību sistēmā, korupcija, tomēr 
saskatāma tiekšanās uz eiropeisko vērtību pieņemšanu, cilvēktiesību ievērošanu, de
mokrātiju, dzimumu līdztiesību. 

Salīdzinošie starptautiskie pētījumi “World Values Survey”, “European Values 
Study”, “Eurobarometer”, “New Baltic Barometer (I, II)” ļauj spriest par vērtību orien
tāciju mūsdienu Latvijā salīdzinājumā ar citām pasaules tautām.130 Eiropas vērtību pē
tījumā 1999. gadā Latvijas respondenti darbu kā vērtību ierindo ļoti augstā vietā (to, 
ka darbam ir ļoti liela un diezgan liela nozīme, atzīst 92,6% latviešu, krievu un citu 
tautību iedzīvotāju). Ģimenes nozīmi ļoti augstu un augstu vērtē 92,6% respondentu. 
Draugi ir vērtība, taču nav izšķiroši nozīmīga, politikai nav visai lielas nozīmes, reliģi
jai lielu un diezgan lielu nozīmi piešķir 33,9%, taču daļa respondentu ir skeptiski – 
25,9% uzskata, ka tai nav nozīmes.131 Ja svarīguma ziņā salīdzina brīvību un vien
līdzību, tad pirmajai priekšroku dod 48,3%, otrajai – 44,4% respondentu. Latviešu 
vērtējums daudzās pozīcijās ir stipri līdzīgs cittautiešu atbildēm. 

Pārskatā par tautas attīstību 2006./2007. gadā uzsvērts, ka svarīgums, kādu iedzī
votāji piedēvē ģimenei, darbam un reliģijai, nav sarucis salīdzinājumā ar 1999. gadu, 
tikai pazeminās darba vērtējums attiecībā pret panākumu gūšanu. Daudzi respondenti 
socioloģiskajās aptaujās atbild, ka panākumus Latvijā tagad var iegūt ne vairs ar darbu, 
bet gan ar sakariem.132

2008. gada starptautiskā pētījuma kopsavilkumā133 tika izvēlēti noteikti vērtību 
nodi (kopas): ģimene, darbs, reliģija, politika, tostarp pilsoniskās sabiedrības aktivitā
tes un atbalsts demokrātijai, sabiedrības vērtības – tolerance un solidaritāte, kā arī ar 

128 Rose R. Diverging Paths of Post-communist Countries: New Europe Barometer Trends since 1991. Centre for 
the Study of Public Policy. Aberdeen, 2006.  

129 Uzskatīt Latviju 21. gadsimtā (precīzāk, pēc iestāšanās Eiropas Savienībā 2004. gadā) tikai par post komu
nistisku valsti nav precīzi – būtu jāņem vērā valsts eiropeiskā orientācija, brīvā tirgus ekonomika, arī 
atdzimušā katolicisma, protestantisma un pareizticības iespaids uz vērtību sistēmu. Latvijā vērojams mo
derno vērtību plurālisms, ne tikai pagātnes reminiscences postkomunisma garā.  

130 Eirobarometra pētījumus veikusi profesores Brigitas Zepas vadītā sociologu grupa Eiropas vērtību pētījumā 
(European Values Study, 1999, Baltic Institute of Social Sciences). 

131 Dažādus vērtējumus var aplūkot Eiropas vērtību pētījumā (1999). Pieejams: http://www.biss.soc.lv/
downloads/resources/evp/evp1999.pdf (skatīts 07.01.2017.); Pārskats par tautas attīstību 2006/2007. The im-
portance of family, work and religion has not changed much in recent years when compared with data obtained 
in the 1999 European Values survey. 

132 Latvia. Human Development Report. 2006/2007. Human Capital. 3rd chapter, p. 69.  
133 GESIS data archive for the social sciences, Reports 2010/57. Pieejams: http://www.europeanvaluesstudy.eu/

evs/dataanddownloads (skatīts 07.01.2017.).  
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labklājību un dzīves kvalitāti saistītās vērtības. Kā redzams, no redzesloka ir pazudušas 
kultūras un politiskās vērtības, kas saviļņoja Eiropu – īpaši Austrumeiropu – 20. gad
simta 80. gadu beigās un 90. gadu sākumā, proti, brīvība, individualitāte, atvērtība, 
emancipācija, kriticisms, radošums. Tā vietā vairāk tiek diskutēts par labklājības sa
biedrību veidojošām vērtībām – darbu, sociālām kopības formām, toleranci pret citā
dību un demokrātiju. 

Ingleharta un Velcela kultūras kartē134 Latvija figurē kā valsts, kurā dominē izdzī-
vošanas un racionāli sekulāras vērtības. 

Latvijas vērtību konservatīvisms apstiprinās pasaules vērtību kartē, kur Latvijai vēl 
tālu līdz pašizteiksmes vērtībām (līdz novietojumam kartē, kur atrodas Ziemeļeiropas 
valstis jeb protestantiskā Eiropa – Zviedrija, Norvēģija, Dānija). Latvijā var runāt nevis 
par individuālismu kā modernu, uz liberālisma kultūru balstītu individuālo radošumu 

134 InglehartWelzel Cultural Map. Pieejams: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp (skatīts 
07.01.2017.).  
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un pašnoteikšanos, bet drīzāk par individualizēšanos kā parādību, kas nāk no viensētu 
kultūras. 

Viens no vērtību orientācijas raksturojumiem ir respondentu atbilde uz jautājumu: 
vai esi laimīgs? Pasaules vērtību pētnieku grupa 2008. gadā aptaujāja arī Baltijas valstis, 
un izrādījās, ka laimes uztvere ir ļoti zema. Jāatgādina gan, ka šajā gadā pasauli un arī 
Latviju skāra finanšu sistēmas krīze. Vislaimīgākie iedzīvotāji bija Dānijā, Puertoriko 
un Kolumbijā. Igaunija, Lietuva, Latvija nonāca attiecīgi 84., 85. un 86. vietā no 97 val
stīm.135 Tas bija pārsteidzoši, jo Latvijas valsts atjaunošana, brīvība, cilvēktiesības, fun
damentālās konstitucionālās vērtības, tradīciju saglabāšana nevarētu likt justies tik ļoti 
nelaimīgiem. Taču 2016. gada ziņojumā “World Happiness Report” Latvija ierindota 
68. vietā, Lietuva 60. un Igaunija 72. vietā. 

Latvijas tautas attīstības indekss ir pieaudzis.136 Kā redzams, filosofiskā ziņā laimes 
raksturojums ir tik subjektīvs un ietilpīgs, ka tas parāda socioloģisko pētījumu lielo at
karību no jēdziena “kultūrvēsturiskās interpretācijas”. Tāpēc vērtību socioloģija var būt 
tikai viena no aksioloģiskās pieejas dimensijām, nevis noteicošā. 

Eiropā ir nostiprinājušās postmateriālās vērtības – orientācija uz dzīves kvalitāti, 
pašrealizāciju, grupu darbu, tīklojumiem, interesi par atšķirīgām kultūrām, ceļošanu.137 
Taču 21. gadsimta Eiropā vērojama arī radikālā liberālisma vērtību izviršana egoismā, 
alkatība un sociālo vērtību diskreditācija. Egoistisks individuālisms patlaban ļoti ap
draud Eiropas kultūru, arī Eiropas izglītības sistēmu kopumā. Būtu laiks iedibināt un 
no jauna akcentēt “mēs” trajektoriju, kas raksturo kopesamības dziļāko jēgu un kopie
nas vērtības.138 Mūsdienu Latvijā par būtisku jāuzskata cilvēktiesību nodrošināšana, jo 
tās tiesiskā veidā apliecina cilvēka dzīves pamatvērtības. 

Skats no malas ir būtisks rādītājs, kā citi uztver vērtības Latvijā. Ričards D. Lūiss 
kā raksturīgākās vērtības mūsdienu Latvijā min šādas kultūras un ētiskās vērtības: go-
dīgums un lojalitāte, darba ētika, disciplīna, tieksme dziedāt, dabas mīlēšana, pie-
ķeršanās zemei, tīrīgums, konservatīvisms, vecmodīga pieklājība, melanholija, 
 fizisks spēks, individuālisms un lasītkāre.139 Lūisa novērojumiem lielā mērā var pie
krist, īpaši par orientāciju uz mākslinieciskajām un dabas vērtībām. Norobežošanās no 
pasaules attīstības procesiem, politiski agresīvs nacionālisms, tolerances trūkums, var
darbības kultivēšana un citas kaites, kas var rasties plurālistiskā un klasiskās vērtības 

135 Estonia, Lithuania and Latvia are unhappy states. The Baltic Course, 18.07.2008. Pieejams: http://www.
balticcourse.com/eng/baltic_news/?doc=1177 (skatīts 07.01.2017.); World happiness report 2016. Ed by 
J. F. Helliwell, H. Huang, Sh. Wang. Pieejams: http://worldhappiness.report/wpcontent/uploads/sites/ 
2/2016/03/HRV1_web.pdf (skatīts 07.01.2017.).  

136 Latvijas tautas attīstības indeksa vērtība 2014. gadā bija 0,819, kas valsti ierindo augstā rangā – 46. vietā 
starp 188 pasaules valstīm. Sākot no 1990. gada, indekss ir pieaudzis no 0,692 līdz 0,819, tas liecina par vērā 
ņemamu attīstību un dzīves apstākļu uzlabošanos.  

137 Rietumeiropā, noslēdzot industrializācijas etapu un kļūstot par sabiedrību, kas balstīta uz zināšanām, notiek 
pārvirze no izdzīvošanas vērtībām uz brīvām individualitātes pašizpausmes vērtībām. Eiropas vērtības 
mūsdienās vairs nepieder tikai pašam Eiropas reģionam – tās strauji pārņem citu pasaules reģionu sa
biedrības un valstis, sekmējot cilvēktiesības, demokrātiju, brīvību un labklājību. 

138 Bela B. Remarks on Discourse of Ethnicity and Nation in Latvia: Dynamic Character of “We” and “Them”. 
Ethnicity. Towards the Politics of Recognition in Latvia: 1991–2012. Rīga: Zinātne, 2013, pp. 68–79. 

139 Lewis R. D. When Cultures Collide: Leading Across Cultures. 3rd ed. Boston, London: Nicholas Brealey Pub
lishing, 2006, pp. 362–367.  
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relativizējošā sabiedrībā, tikai atgrūdīs Latviju no eiropeiskā gara, un tas nebūtu pie
ļaujami. Latvija realizē demokrātisku, uz zināšanu sabiedrību virzītu, izglītību veici
nošu eiropeisku vērtību sistēmu, kas ir jānostiprina politiski, kulturāli un ar izglītības 
palīdzību. 

Secinājumi

Latvijas teritorijā gadsimtu gaitā ir bijusi raksturīga tiekšanās uz eiropeiskajām un 
universālajām vērtībām. Latvija un Baltija tiek uztvertas kā Rietumu un Austrumu 
krustpunktu zemes, taču, pateicoties vērtību sistēmai, kas balstās uz kristietību kā eiro
peiskās civilizācijas pamatu, apgaismību, romantisku nacionālismu, tautu pašnoteik
šanos, brīvību, eiropeiskajām liberālisma un indivīda pašizteiksmes vērtībām, Latvijā 
ir tikusi apliecināta piederība pie Eiropas nācijām. Latvijas valsts dibināšana 1918. gadā 
un neatkarības atjaunošana 1990.–1991. gadā skaidri definēja Latvijas ģeopolitisko un 
vērtību piederību Eiropai. To nostiprināja Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā 
2004. gadā, kopjot modernās eiropeiskās vērtības tagad un nākotnē. 
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Maija Kūle (dz. 1951) – Dr. habil. phil., profesore, Latvijas Zinātņu akadēmijas 
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vadītāja. Valsts augstākā apbalvojuma – Triju Zvaigžņu ordeņa – komandiere. 

Maija Kūle    VĒRTĪBAS LATVIJĀ (EIROPEISKO UN VISPĀRCILVĒCISKO VĒRTĪBU HORIZONTĀ)



Anita Rožkalne

LATVIEŠU LITERATŪRAS DEVUMS PASAULES 
KULTŪRĀ

Raksta sākumā paredzēts sniegt ieskatu latviešu literatūras veidošanās apstākļos, kas noteikuši tās 
saturu, mākslinieciskās īpatnības un spēju adaptēties atšķirīgu kultūru vidē, lai pavērtu iespējami 
plašu motivāciju latviešu literatūras izplatībai un recepcijai ārpus Latvijas. Izklāsts un secinājumi 
balstās konceptā, ka ne tikai literārais process, bet arī darbu pieejamība un tas, ko var dēvēt par 
literatūras devumu, balstās pašas nacionālās literatūras rašanās apstākļos, valsts pārmaiņās, tautas 
masu kustībā un literatūras darbinieku spējā pozicionēt sevi citu tautu kultūrvidē. Izklāstā hrono
loģiski aplūkoti apstākļi, kas sekmējuši latviešu literatūras darbinieku nonākšanu ārpus Latvijas, un 
ieskicēts šī procesa iespaids uz rakstnieku jaunradi, tās rezultātu un rakstnieka statusu mītnes zemē, 
kas ietekmējuši latviešu literatūras atpazīstamību ārpus Latvijas. Izlases kārtībā no gandrīz divdes
mit pasaules valstu galveno bibliotēku katalogiem izgūta informācija par tajās uzkrātajām latviešu 
grāmatām un citām publikācijām oriģinālvalodā un tulkojumos, kas ļauj veidot dažus pieņēmumus 
ne tikai par latviešu autoru grāmatu pieejamību ārpus Latvijas, bet arī par krājumu veidošanās 
likum sakarībām. Visbeidzot minētas dažas citas latviešu literatūras darbinieku profesionālās jomas, 
kuras līdztekus publikāciju izplatībai pavisam tieši sniedz devumu citu zemju kultūrā.

Atslēgvārdi: latviešu literatūra, kultūru robežzona, literatūru sakari, latviešu literatūra pasaulē.

Ievads

Latviešu literatūras devums pasaulē saprotams divējādi: latviešu literatūra pasaulē 
ir gan latviešu literatūra pašiem latviešiem (Latvijā un ārpus tās), gan cittautiešiem visā 
pasaulē. 

Latviešu rakstnieku darbu iekļaušanās pasaules literatūras strāvās, gan ierosmes 
gūšana no tām un ietekmēšanās no pasaules filozofiskajām un estētiskajām idejām, gan 
arī to tālāka attīstīšana latviešu literatūrā tai savdabīgā saturā un īpašā mākslinieciskā 
ieveidojumā, ir devums pasaules kultūrā, bagātinot pasaules literatūras satura un 
mākslinieciskās izteiksmes paleti. Tomēr visbiežāk ar vārdkopu “latviešu literatūras 
devums pasaules kultūrā” tiek saprasts tas, kas ar un ap latviešu literatūru norisinās 
nevis Latvijā, bet ārpus tagadējās Latvijas Republikas teritorijas. Tādēļ zinātniska pro
blēma un pētnieka izaicinājums ir jautājums, kā noteikt šī “devuma” saturu, izplatības 
lauka lielumu un nozīmi uztvērējkultūrā. 

Līdz šim nav tapis neviens visaptverošs pētījums par latviešu literatūras tulkojumu 
izplatību pasaulē, par to, kāda informācija pasaulē, respektīvi, katrā konkrētā valstī par 
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latviešu literatūru ir pieejama. Vēl mazāk pētīts jautājums par tās ietekmi uz citzemju 
kultūru. Ir tomēr vairāki faktogrāfiski pētījumi literāro sakaru jomā ar konkrētām 
zemēm vai atsevišķu faktu fiksējums latviešu un ārzemju autoru publikācijās. Ilgstoša 
darba rezultātā iespējams izveidot visaptverošu bibliogrāfiju, apkopojot ziņas par to, 
kuru rakstnieku grāmatas kādās valodās pieejamas pasaules valstu bibliotēkās, kuri 
latviešu rakstnieku darbi (sarakstīšanas valodā un tulkojumos) iekļauti svešvalodās 
publicētās antoloģijās un periodisko izdevumu slejās, kādas publikācijas citu valstu 
izde vumos rodamas par latviešu literatūru un latviešu rakstniekiem un tamlīdzīgi. 
Šāds milzu katalogs (vai vēl labāk – datu bāze) sniegtu ziņas par latviešu literatūras 
darbu izplatību pasaulē. Tomēr jēdziens “izplatība pasaulē” veido tikai daļu no jēdziena 
“devums pasaules kultūrā”.

Rakstā nav iespējams aptvert visu, kas atrodams par latviešu literatūras gājumu 
pasaulē, tādēļ aplūkoti būtiskākie, tipiskākie vai spilgtākie latviešu literārās dzīves fakti 
(oriģināldarbi, to tulkojumi citās valodās, cittautu literatūras tulkojumi latviski, litera
tūrzinātniskas un literatūrkritiskas apceres par literatūru u.tml.), kas raksturo latviešu 
literatūras izplatību un atpazīstamību pasaulē, kā arī tiek lūkots, vai latviešu rakstnieku 
darbos ir satura un mākslinieciski meklējumi, kas raisījuši citu tautu interesi. Visbei
dzot – atsevišķos gadījumos iespējams konstatēt latviešu literatūras darbinieku iespaidu 
uz citu zemju, Eiropas vai pat pasaules literatūru. 

Būtu svarīgi arī izprast, cik lielā mērā ārpus Latvijas latviski un citās valodās izdoto 
latviešu literāro darbu vērtējums saskan ar kritikas un kultūras kanona viedokli pašu 
mājās, taču arī tas ir plašāka pētījuma objekts, šajā rakstā tam pieskarties iespējams 
tikai ļoti īsi. Tādēļ vārds “devums” šajā rakstā netiks uzskatīts par sinonīmu jēdzienam 
“nozīme” vai “izcilība”, jo kāda devuma nozīmi vai izcilību visprecīzāk var novērtēt 
tikai uztvērējkultūrai piederīgie. Ņemot vērā iepriekš teikto, ar vārdu “devums” šajā 
rakstā tiek saprasts tas māksliniecisko, izglītojošo un organizatorisko aktivitāšu ko
pums, kas pasaulē nonācis ar latviešu literatūras darbinieku starpniecību un raisījis 
rezo nansi citu zemju kultūras vidē. 

Kultūru robežjosla

Latviešu literatūras devumu pasaules kultūrā ietekmēja gan latviešu nācijas veido
šanās un pastāvēšanas vēsture, gan sarežģītais rakstītās valodas tapšanas laiks un na
cionālās identitātes izpausmju iespējas.1 

1 Misiunas R., Taagepera R. The Baltic States. Years of Dependence, 1940–1980. Berkeley and Los Angeles: 
University of California Press, 1983; History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures and 
disjunctures in the 19th and 20th centuries. Ed. by M. CornisPope and J. Neubauer. Amsterdam; Philadelphia: 
John Benjamins Publishing Company, 2004; Andrups J., Kalve V. Latvian Literature: Essays. Stockholm: 
M. Goppers (Zelta ābele), 1954;  Blese E. Storia delle letterature Baltiche: a cura di Giacomo Devoto. Milano: 
Nuova accademia editrice, 1957, pp. 78–277; Andrups J. Die Lettische Literatur. Moderne Weltliteratur. Die 
Gegenwartsliteraturen Europas und Amerikas. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 1972, S. 852–859; Andrups J. 
Latvian literature. World Literature Since 1945. Critical Surveys of the Contemporary Literatures of Europe and 
the Americas. Ed. by I. Ivask and G. von Wilpert. New York: Frederic Ungar Publishing, 1973, pp. 449–455; 
GeileSipolniece I. La Littérature lettonne au XXe siècle. Riga: Nordik, 1997.  
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Latviešu literatūra ar tās aptuveni 200 gadu ilgo vēsturi ir ļoti jauna, ja palūkojamies 
kaut vai tikai Rietumeiropas literatūras vēsturē ar tās 3000 gadu ilgo gājumu. Valstīs, ar 
kurām Latvija vēsturiski saistīta visciešāk un kuras, izņemot Vāciju un Zviedriju, atro
das kaimiņos latviešu apdzīvotajai teritorijai, nacionālā literatūra izveidojās agrāk: vācu 
literatūra – 12. gs., poļu – 15. gs., baltkrievu un lietuviešu – 16. gs., zviedru – 17. gs. 
beigās, krievu – 18. gs., igauņu – 19. gs. sākumā. Viedokļi par sarindoto nacionālo 
literatūru sākumu var atšķirties par dažām desmitgadēm, taču latviešu nacionālās lite
ratūras sākums, 19. gs. vidus, šajā sarakstā ir pēdējais. Viens no iemesliem, un tas ietek
mējis arī igauņu literatūras vēlāko tapšanu, ir nacionālās valodas veidošanās savdabība.

Literatūras veidošanās priekšnoteikums ir vienotas un normatīvas valodas esa
mība, un latviešiem tāda varēja izveidoties, kad iekšējās migrācijas rezultātā senās lat
viešu baltu tautas sāka saprast cita citas valodu un veidojās visām pieņemams valodas 
variants. Latviešu valodas izlokšņu pētījumi parāda, ka uz latviešu valodu, kas veidojās 
uz senlatviešu cilšu valodu pamata, ietekmi atstājuši somugri, ģermāņi un slāvi.2 Līdzās 
lietuviešu valodai tā ir viena no senākajām indoeiropiešu valodām, jo baltu pamat
valoda veidojusies laikposmā no 2000. gada līdz 500. gadam pirms mūsu ēras, sen
latviešu ciltis no senlietuviešu ciltīm nodalījās 5.–7. gadsimtā, bet latviešu cilšu kuršu, 
zemgaļu, latgaļu un sēļu valodu konsolidēšanās sākās 13.  gadsimtā ar kristietības 
 ienākšanu Latvijas teritorijā. Vēsturnieks Muntis Auns detalizētā izklāstā pierāda, ka 
vēstures literatūrā etnonīms “latvietis” būtu lietojams, sākot ar 14. gadsimtu.3 

Latviešu literatūra vēl ilgi nenonāca līdz izveidotai rakstu valodai, kaut arī tā tapusi 
valodā, kas ir viena no vecākajām domāšanas struktūrām – senākais indoeiropiešiem 
raksturīgais pasaules skatījums, domāšanas veids, kas atklājas latviešu folklorā. Latviešu 
folkloras krātuvē (LFK), kas atrodas Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās un ir pub
liski pieejama, atvērta folkloras materiālu krātuve,4 kurā ir ap 36 000 pasaku variantu, 
58 000 teiku, 33 500 anekdošu, 545 000 mīklu, 30 500 melodiju un desmitiem tūkstošu 
citu folkloras žanru vienību. LFK trīspadsmit elektroniskajos katalogos pieejams Pētera 
Šmita “Latviešu pasaku un teiku” 15 sējumu latviešu un vācu paralēlo tekstu korpuss,5 
audio un video ieraksti, fotogrāfijas un zīmējumi, sakāmvārdu rādītājs u.c. materiāli. 
Tomēr viens no nozīmīgākajiem, ja ne visnozīmīgākais, ir latviešu tautasdziesmu jeb 
dainu krājums, kurā ir 1 miljons 245 000 tautasdziesmu.6 Dainas ir viena no galvena
jām latviešu folkloras mutvārdu tradīcijām četru rindu vai, retāk, sešu rindu dzejā.7 

2 Stafecka A. Latviešu valodas dialekti. Latvieši un Latvija: akadēmiskie raksti. 1. sēj.: Latvieši. Rīga: Latvijas 
Zinātņu akadēmija, 2013, 249. lpp. 

3 Auns M. Latvieši Livonijas laikmetā. Latvieši un Latvija: akadēmiskie raksti. 1. sēj., 114.–137. lpp.  
4 Latviešu folkloras krātuve. Pieejams: http://www.lfk.lv/jaunumi (skatīts 12.02.2017.). 
5 Latviešu pasakas un teikas. Pieejams:  http://pasakas.lfk.lv/wiki/Main_Page (skatīts 12.02.2017.). 
6 Reidzāne B., Vīksna M. Latviešu folklora ideju un laikmetu griežos. Latvieši un Latvija: akadēmiskie raksti. 

1. sēj., 444. lpp. 
7 Barons K. Latvju dainas – Latvian Folksongs. Interlinear translation – Lettische Volkslieder. Interlinear über-

setzung – Латышские народные песни, подстрочники. Rīga: LU LFMI, 2012; Dainas. Poèmes lettons 
traduits et préséntes par Nadine Vitols Dixon. Ėdition bilingue. Montpellier: L’ Archange Minotaure, 
2004; Jonval M. Les chansons mythologiques lettonnes:  publiés avec une traduction française = Latviešu 
mītoloģiskās daiņas: latviski un franciski. Paris: Libraire Picart, 1929; Le Journal International. Pieejams:  
http://www.lejournalinternational.fr/DainaAlittleknownshortformofpoetryfromLatvia_a2062.html 
(skatīts 12.02.2017.); Krišjānis Barons och Latvju dainas. Historiska nyheter, 51, 1991, S. 10; Dainas: latviske 
folkedikt. I utvalg og gjendiktning ved E. Kittelsen. Oslo: Aschehoug, 1996.   
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Dažādi to varianti izplatīti visos Latvijas kultūrvēsturiskajos novados, un tās veido no
zīmīgu latviskās identitātes daļu. Dainu tēlainība un stils liecina par plašu simbolisku 
nozīmju un metaforu lietojumu.8 Pēc valodnieku atzinuma, valodas struktūras ietekmē 
domāšanas veidu, toties šīs struktūras izveidošanos noteicis domāšanas veids tūksto
šiem gadu senā vēsturē. Tas pāriet arī uz dzeju un pat prozu, jo latviešu literatūra atzīta 
par dabai ļoti tuvu literatūru, pat ja tajā tēlota pilsētas vide. Arī latviešu proza atzīta 
par stila ziņā lirisku literatūru. Tuvība dabai, spēja saskatīt cilvēka dzīvi pasaules kop
sakarībās un saistībā ar Visumu ir arī rakstītajai latviešu literatūrai būtiskas ētiski estē
tiskas kvalitātes.

Pirmo reizi latviešu tautasdziesmas pieraksts atrodams Rīgas lielās burvju prāvas 
protokolā 1584. gadā sālspūtēju burvestību apsūdzības pūšamo vārdu pierakstā,9 bet 
tautasdziesmu vākšanu sāka vācbaltiešu literāti 18. gadsimta vidū. Nozīmīgu darbu 
šajā jomā paveica Johans Gotfrīds Herders, vācu dzejnieks, kritiķis, teologs, filozofs 
apgaismotājs un vācu romantisma aizsācējs, kurš bija arī daudzu Eiropas tautu folklo
ras krājējs un publicētājs. No 1764. gada līdz 1769. gadam J. G. Herders bija skolotājs 
Rīgas Domskolā, kā arī veica mācītāja adjunkta pienākumus Jēzus un Ģertrūdes baz
nīcās. Tiek uzskatīts, ka tieši Rīgas posmā, aplūkojot Vecās Derības tekstus kā autoru 
radītu literāru fenomenu un saskaroties ar latviešu tradīcijām, J. G. Herders īpaši iein
teresējies par tautasdziesmām. Ir nostāsts, ka, viesojoties pie Rīgas Lielās ģildes vecākā 
(eltermaņa) Ernsta Heidefogela viņa Juglas ezera krastā esošajā Grāvenheides muižiņā 
(Höfchen Gravenheide), kas bija viena no pievilcīgākajām un skaistākajām Rīgas muiži
ņām, Herders sarakstīja vairākus dzejoļus, to skaitā “Lauku dziesma Grāven heidei” 
(Ein Landlied auf Gravenheide), kā arī kantāti par godu Biķeru baznīcas iesvētīšanai. 
Vēsturnieks Arveds Švābe uzskata, ka tieši Grāvenheidē J. G. Herders guvis iespai dus 
par “latviešu Jāņu svētku sinkrētisko tautas mākslu ar dejām, kora dziesmām un ugu
nīm” un bijis sajūsmā par “seno savvaļas (wilder) dziedāšanas, ritma, diešanas dzīva
jiem reliktiem dzīvā tautā”, ko Rietumu (vācu) civilizācija vēl neesot paguvusi “sakrop
ļot” pēc sava ģīmja un līdzības.10

J. G. Herdera iegūtās ap 80 latviešu tautasdziesmas pierakstītas dažādos rokrakstos, 
korespondentu vidū bijuši vairāki Vidzemes garīdznieki un apgaismības ideju aizstāvji, 
pieraksti glabājas konvolūtos Berlīnes Valsts bibliotēkā (Staatsbibliothek zu Berlin – 
Preußischer Kulturbesitz). Latviešu tautasdziesmas rodamas J. G. Herdera krājumos 
“Senās tautasdziesmas” (Alte Volkslieder, 1773–1774, nav publicēts), “Tautasdziesmas” 
(Volkslieder, 1778–1779, 2. daļas 4. grāmatā) un “Tautu balsis dziesmās” (Stimmen der 
Völker in Liedern,11 1807, 1. grāmatas 94.–95. lpp.).12 

8 VīķeFreiberga V. Linguistics and poetics of Latvian folk songs. Montreal: McGillQueens University Press, 
1989; VīķeFreiberga V. Logique de la poésie: structure et poétique des dainas lettones. Bordeaux: William Blake 
And Co, 2007; Reidzāne B. Latviešu tautasdziesmu semantika. Dabas tēli tautasdziesmās. Rīga: Zinātne, 2015.  

9 Reidzāne B., Vīksna M. Latviešu folklora ideju un laikmetu griežos. Latvieši un Latvija: akadēmiskie raksti. 
1. sēj., 429. lpp. 

10 Švābe A. Kāda mācītāja dzīve. Stokholma: Daugava, 1958, 149. lpp. 
11 University of Toronto – Robarts Library. Pieejams: https://ia802300.us.archive.org/13/items/stimmender 

vlke00herduoft/stimmendervlke00herduoft.pdf (skatīts 13.02.2017.). 
12 Latviešu folkloras krātuve. Pieejams: http://garamantas.lv/lv/manuscript/2321/JohanaGotfridaHerdera

latviesutautasdziesmukolekcija (skatīts 13.02.2017.). 
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Kā atzīst folkloriste Dace Bula, Herdera uzskatos formulētas čet
ras svarīgākās atziņas par tautas gara izpausmi folklorā:  1) ideja par 
dabiski veidojošos nacionālo savdabību – tautas garu, dvēseli, kas 
īpaši izpaužas tautas dzejā; 2) ideja par tautasdziesmu ciešo saistību ar 
tautas vēsturi, jo šī vēsture tajās atspoguļojas; 3) ideja par nāciju kā 
organisku kopību, kam ir sava dabiski izveidojusies unikāla dvēsele 
jeb tautas gars; 4) ideja par visas civilizācijas progresu, kas panākams 
vienīgi, katrai tautai attīstoties saskaņā ar savas dabas doto raksturu, – 
tikai tā tiek nodrošināta cilvēces daudzveidība.13 

Lai cik netieši – tikai kopā ar citu tautu folkloru – latviešu tautas
dziesmas bija impulss, kuram sekojot Herders radīja terminu 
“volkslied”, ar to saprotot, plašā nozīmē, dzeju, kas dzīvo tautā.14 Tiek 
uzskatīts, ka Herdera ideju iespaidā Johans Volfgangs Gēte nonāca 
pie atziņas par tautas daiļrades lomu literatūrā, rosinot arī brāļus Jā
kobu un Vilhelmu Grimmus pierakstīt vācu tautas pasakas, un 
J. V. Gēte pirmais formulēja turpmāk literatūras izpratnē un pētnie
cībā tik nozīmīgo jēdzienu “pasaules literatūra” (Weltliteratur). Iespē
jams, ka J. G. Herdera interese par latviešu tautasdziesmām, to publi
kācija un saistība ar J. V. Gētes uzskatu attīstību arī ir pirmais 
notikums, kuru var uzskatīt par latviešu literatūras devumu pasaules 
kultūrā, jo folklora ir mutvārdu formā gadsimtiem ilgi saglabāts lite
rārs teksts, katra teicēja izpildījumā individuāls, bet ar pārmantojamu 

naratīva struktūru. Latviešu folkloras un literatūras vēsturē J. G. Herders ir nozīmīga 
personība, kaut arī, kā atzīst Deivids Kirbijs: “Johana Gotfrīda Herdera tautasdziesmu 
vākums no visas pasaules, kas publicēts 1778.–1779. gadā, kalpoja par iedvesmas avotu 
turpmākajām dzejnieku un pētnieku paaudzēm, taču Herders bija tikai viens no dau
dziem entuziastiem, kas atklāja vienkāršās tautas dzeju.”15 

Ievērojamākais latviešu tautasdziesmu apkopotājs bija folklorists, publicists, tulko
tājs un rakstnieks Krišjānis Barons, kurš izdeva akadēmisku latviešu tautasdziesmu sa
kopojumu “Latvju dainas” sešos sējumos (1894–1915). Jau trīsdesmit gadus pirms 
dainu pirmā sējuma iznākšanas nedaudz tautasdziesmu tika publicēts Pēterburgā iznā
košā latviešu laikrakstā “Pēterburgas Avīzes”. K. Barons bija viens no tā veidotājiem. 
Dzimtenē vācu muižniecības ietekmes dēļ šo laikrakstu nebija iespējams izdot, bet 
Krievijas etnogrāfi sniedza morālu un materiālu atbalstu latviešu folkloras vākšanā, 
kam par iemeslu bija ne tikai zinātniskas intereses, bet arī slavofilu vēršanās pret pār
vācošanos Latvijā un Igaunijā un pārpoļošanos Lietuvā, lai kavētu cittautiešu ieplūšanu 
krievu nācijā.16

13 Bula D. Johans Gotfrīds Herders un tautas dzejas interpretācija Latvijā. Herders Rīgā. Rīga: Rīgas Doma 
evaņģēliski luteriskā draudze, 2005, 14.–15. lpp. 

14 Volkslieder. Pieejams: http://www.literatur.lv/doku/herder1.htm (skatīts 13.02.2017.). 
15 Kirby D. G. Northern Europe in the Early Modern Period. The Baltic World 1492–1772. London; New York: 

Longman, 1990, p. 392. 
16 Reidzāne B., Vīksna M. Latviešu folklora ideju un laikmetu griežos. Latvieši un Latvija: akadēmiskie raksti. 

1. sēj., 435. lpp. 

1. att. Johana Gotfrīda Herdera 
piemineklis Rīgā. 1985. gads. 
Gunāra Janaiša foto
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K. Barons kopš 1867. gada strādāja 
par mājskolotāju muižnieka I. Stanke
viča ģimenē Krievijā,17 kur arī sāka 
darbu pie daudzu korespondentu at
sūtīto dziesmu kārtošanas. Vienlaikus 
viņam bija zinātniska sadarbība ar 
 Krievijas Ģeogrāfisko biedrību, un 
1881.  gadā viņš kļuva par Maskavas 
 Dabaszinātņu, antropoloģijas un etno
grāfijas draugu biedrības etnogrāfijas 
nodaļas līdzstrādnieku. Sākumā mazās 
lapiņas ar tautasdziesmām tika kārtotas 
papirosu kastītēs, bet 1880. gadā pēc 
Krišjāņa Barona paša zīmēta rasējuma 
Maskavā tika izgatavots Dainu skapis ar 
70 atvilktnītēm un katra no tām – ar vēl 
20 sadaļām.

1893. gadā, kad Baronam piesūtīto tekstu skaits sasniedza jau apmēram 150 000, 
Dainu skapis tika atvests uz Latviju, un šobrīd tas ir aplūkojams Latviešu folkloras krā
tuvē Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkā. Tautasdziesmas, kas atrodas Dainu skapī, pie
ejamas tīmeklī,18 bet 2001. gada 4. septembrī K. Barona Dainu skapis ar 268 815 dainu 
lapiņām ierakstīts UNESCO Pasaules atmiņas (Memory of the World) sarakstā kā “The 
Cabinet of Dainas/ Dainu skapis”.19

Latviešu tautasdziesmu nonākšana rakstītās literatūras pasaulē saistīta gan ar vācu, 
gan krievu zinātnes vidi. J. G. Herderam Latvijā ir piemineklis, kas atrodas laukumā 
pie Rīgas Doma baznīcas.20 To atklāja 1864. gadā pēc literātu, mākslinieku un citu 
Rīgas vācu birģeru iniciatīvas. Šis Rīgā ir pirmais piemineklis kultūras darbiniekam. 

Bijušajā Stankeviču muižā Krievijā 1990. gadā ir atklāts Stankeviču muzejs un 
Krišjāņa Barona muzeja filiāle.21 Tajā atrodas arī Dainu skapja kopija. 1985. gadā no 
Latvijas atvestais piemiņas akmens (autors – tēlnieks Alberts Terpilovskis) novietots 
K. Barona un viņa audzēkņu stādītā alejā.

Valodnieks Pēteris Vanags latviešu literārās jeb rakstu valodas vēsturi aplūko, sākot 
no pirmajiem atsevišķu vārdu fiksējumiem 13. gadsimtā.22 Pirmais zināmais teksts lat
viešu valodā ir kādā katoļu “Agendā”, kas drukāta Leipcigā 1507. gadā, ar roku ierak
stīti latviešu tēvreizes fragmenti, kam latviešu valodas vēsturē dots Gisberta tēvreizes 

17 Stankeviču muiža atradās 700 kilometru attālumā no Maskavas, Belgorodas apgabala Muhouderevkā.  
18 Krišjāņa Barona Dainu skapis. Pieejams: www.dainuskapis.lv (skatīts 13.02.2017.). 
19 UNESCO. Memory of the World. Pieejams: http://www.unesco.org/new/en/communicationand

information/memoryoftheworld/register/accessbyregionandcountry/lv/ (skatīts 13.02.2017.). 
20 Rīgas pieminekļu aģentūra. Pieejams: http://rigaspieminekli.lv/?lapa=piemineklis&zanrs=1&rajons=6&id=21  

(skatīts 13.02.2017.). 
21 Отец дайн Кришянис Барон. Pieejams: http://sherp.relline.ru/jphome/poetry/krbaron.htm (skatīts 

13.02.2017.). 
22 Vanags P. Latviešu literārās valodas attīstība. Latvieši un Latvija: akadēmiskie raksti. 1. sēj., 179. lpp. 

2. att. Latviešu tautasdziesmu tekstu lapiņas Dainu skapja 
atvilktnē. 2015. gads. Didža Grodza foto 
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nosaukums. Lībekas Doma baznīcas dekāna J. Branda pierakstos ir norāde, ka jau 
Mārtiņa Lutera dzīves laikā Rīgas latviešu draudze lieto jusi 1525. gadā latviski pārtul
koto luterāņu katķismu, bet tas nav saglabājies.

Pirmais plaši zināmais iespiestais rakstu piemineklis kopīgas latviešu valodas esa
mībai, kas saglabājies līdz mūsdienām, ir ceļojošā literāta Johana Hāzentētera Rīgas 
apkaimē pierakstīta tēvreize.23 Tā 1550. gadā publicēta Sebastiana Minstera grāmatā 
“Cosmographiae” (Kosmogrāfija) Bāzelē. Grāmatā iespiests arī Hāzentētera apraksts 
par Livoniju un pirmais zināmais Rīgas panorāmas skats, kura tapšanas laiks ir vēl 
pirms 1547. gada.

Vecākā līdz mūsu dienām saglabājusies grāmata ir 1585. gadā Viļņā izdotais katoļu 
katehisma tulkojums “Catechismus Catholicorum. Iscige pammacishen no thems Pa-
prekshe Galwe gabblems Christites macibes. Prexskan thems nemacigems vnd iounems 
bernems”. 

Vācu mācītājs G. Mancelis izveidoja latviešu ortogrāfijas pamatus uz vidus dialekta 
pamata un 1638. gadā izdeva vāculatviešu vārdnīcu “Lettus”, bet 1644. gadā tika 
 iespiesta Johana Georga Rēhehūzena sarakstīta latviešu gramatikas rokasgrāmata 
“Manductio ad linguam lettonicam facilis & certa / monstrata a Joanne Georgo 
 Rehehusen” (Johana Georga Rēhehūzena viegls un drošs vadonis latviešu valodā). Jānis 
Reiters, pirmais akadēmiski izglītotais latvietis, 1675. gadā sakarā ar zviedru valdības 
nodomu tulkot Bībeli latviešu valodā Rīgā publicējis vācu valodā darbu “Eine Über-
setzungsprobe” (Tulkojuma paraugs), kurā sniegti dažādu Bībeles daļu paraugi viņa tul
kojumā. Bet jau 1662. gadā Rīgā izdots viņa sastādīts tēvreižu krājums 40 valodās, arī 
latviešu valodā. 

17. gadsimta vidū latviešu valodas un literatūras laukā darbojās arī Kristofors Fīre
kers, kurš sarakstīja ne tikai latviešu gramatiku un latviešu valodas vārdnīcu, bet arī 
daudzas dziesmas, taču nozīmīgākais sasniegums ir mācītāja Ernsta Glika veiktais 
 Bībeles tulkojums, kura iespiešana tika pabeigta 1694. gadā. 17. gadsimts iezīmējās ar 
latviešu valodas valodnieciskā apraksta un vārdnīcu rašanos, un tā pēdējā ceturksnī 

23 Draviņš K. Das Hasentötersche lettische Vaterunser. Studi Baltici, Vol. 9, 1952, pp. 211–230. 

3. att. Dainu skapja kopija un piemiņas akmens Krišjānim Baronam Muhouderevkā, Krievijā. 2012. gads.  
K. Barona muzeja foto



441

starp 1671. gadu un 1708. gadu iznāca ap 60 izdevumu latviešu valodā.24 Lielais Zie
meļu karš (1700–1721), kurā par latviešu zemi cīnījās Polija, Lietuva, Prūsija, Krievija 
un Zviedrija, un karam sekojošā mēra epidēmija ne tikai nobremzēja latviešu rakstu 
valodas attīstību, bet arī mainīja iedzīvotāju sastāvu: mēra laikā nomira apmēram puse 
tālaika Latvijas iedzīvotāju, Vidzemē tika nometināti demobilizētie krievu karavīri, 
 tatāru gūstekņi un vācu zemnieki ar ģimenēm. Latgalē ieceļoja krievu un baltkrievu 
zemnieki. Lielākā daļa šo jaunpienācēju turpmākajos gadsimtos pārlatviskojās. No Vā
cijas ieceļoja gados jauna vācu inteliģence.

18. gadsimta otrajā pusē latviešu valodā sāka iznākt praktisku padomu literatūra, 
kalendāri, žurnālu tipa izdevumi, bet 19. gadsimta sākumā – lasāmgrāmatas, mācību 
grāmatas un arvien vairāk tulkotā literatūra. Joprojām nozīmīgākie autori bija vācu 
izcel smes, taču pieminami arī latvieši, kuri rakstīja latviešu valodā: Ansis Līventāls, 
Ernests Dinsbergs, Ansis Leitāns un Jānis Ruģēns. Simts gadu laikā starp 18.–19. gad
simta vidu iznāca ap 1300 grāmatu latviski.25

Latvijas austrumu daļā Latgalē no 13. gadsimta līdz 16. gadsimta beigām tās dažā
dās teritorijās īsāku vai ilgāku laiku valdīja Livonijas ordenis, krievi, lietuvieši, zviedri 
un poļi. Būtisks iespaids uz Latgali bija tās nokļūšanai Polijas pakļautībā 1629. gadā, 
kas ilga līdz 1795. gadam, pēc tam Latgale nonāca Krievijas impērijas sastāvā. Lielāko 
daļu laikposma līdz 1917. gadam Latgales latvieši bija šķirti no pārējās latviešu etniskās 
teritorijas. Šādos apstākļos veidojās rakstība, ko mūsdienās sauc par latgaliešu rakstu 
valodu26 un kurā, tāpat kā latviešu valodā, ir krievu, lietuviešu, baltkrievu un poļu va
lodas ietekmes. 

Atsaucoties uz lietuviešu valodnieka Ģiedrus Subačus pētījumiem,27 P. Vanags at
zīst, ka, salīdzinot ar citām Eiropas tautu literārajām valodām jeb standartvalodām, 
latviešu valodai ir bijis savdabīgs gājums – tās rakstu valoda ir veidota apzināti, nosa
kot valodas lietojuma normas: “Valodas iespējams dalīt divās tipoloģiski atšķirīgās 
grupās – agrīnās rakstu valodas (angļu, franču, vācu, itāļu, poļu u.c.), kas ir bijušas 
valdošās un kam standartvalodas pamats radies stihiski laikā līdz 18. gs. vidum; vēlīnās 
rakstu valodas (bulgāru, igauņu, lietuviešu, somu, ukraiņu u.c.), kas ir bijušas pakļau
tas un kam standartvaloda radusies apzinātas plānošanas rezultātā, sākot ar 18. gs. 
beigām – 19. gadsimtu.”28

Valodnieka P. Vanaga atziņa par latviešu valodu vienlīdz attiecināma arī uz latviešu 
literatūras veidošanos, par robežu pieņemot vācu valodas iespaida samazināšanos šajā 
procesā: “Aprakstot latviešu literārās valodas vēsturi, galvenais klupšanas akmens ir t.s. 
veclatviešu rakstu valoda – latviešu valodas paveids, kas lietots 16. gs. – 19. gs. pirmās 
puses rakstos, kuru autoriem pirmā valoda lielākoties bija vācu valoda, bet latviešu 

24 Vanags P. Latviešu literārās valodas attīstība. Latvieši un Latvija: akadēmiskie raksti. 1. sēj., 183. lpp. 
25 Turpat, 187. lpp. 
26 Jansone I., Stafecka A. Latviešu rakstības attīstība: lejzemnieku un augšzemnieku tradīcija. Latvieši un 

Latvija. 1. sēj., 205.–244. lpp. 
27 Subačius G. Two Types of Standard Languages History in Europe. Res Balticae, No. 8, 2002, pp. 131–150. 
28 Vanags P. Latviešu literārās valodas attīstība. Latvieši un Latvija: akadēmiskie raksti. 1. sēj., 203. lpp. 
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 valoda tikai vairāk vai mazāk pilnīgi apgūta otrā valoda. Šai valodai raksturīgs spēcīgs 
vācu valodas iespaids.”29

Ar 19. gadsimta otro pusi latviešu valodas uzlabošana un valodas normu veido
šana nonāca latviešu valodnieku pārziņā. Tas bija sarežģīts process trīs valodu (vācu, 
krievu un latviešu) vidē. Oficiālās valodas statuss bija krievu valodai. Protestējot pret 
vācu valodu un pārvācošanas tendencēm, vairākas grāmatas latviešu valodā tika 
 iespiestas ar krievu alfabēta burtiem. Latgalē bija latgaliešu rakstu valodas aizliegums, 
kas veicināja latgaliešu zemnieku rokrakstu izplatīšanos, – teksti bijuši gan pārrakstīti, 
gan pašu sacerēti. (Arī gadsimtu vēlāk – pēc Latvijas Republikas inkorporācijas Pa
domju Savienībā 1940. gada vasarā sāka izpausties rusifikācijas politika: valsts pārvaldē 
un citās institūcijās par galveno kļuva krievu valoda. Līdzīgs process atkārtojās arī 
1944. gadā pēc padomju varas atgriešanās, kad padomju armijai pa pēdām Latvijā iera
dās daudz cittautiešu.30) 

Kopumā latviešu valodas loma 19.–20. gadsimta mijā bija ievērojami augusi. No
zīmīgs faktors latviešu valodas un nacionālās pašapziņas attīstībā bija dzimtbūšanas 
atcelšana (zemnieki kļuva par personiski brīviem cilvēkiem, taču muižnieku īpašumā 
palika zeme kopā ar mājām), kas Latvijas dažādās guberņās notika atšķirīgā laikā no 
1817. gada līdz 1861. gadam. Saskaņā ar 1897. gada tautas skaitīšanas datiem lasīt
pratēju īpatsvars par desmit gadiem vecāku iedzīvotāju vidū Vidzemē sasniedza 94,6%, 
Rīgā – 83,1%, Kurzemē – 88,6%, kamēr Krievijas impērijas galvaspilsētā Pēterburgā 
bija tikai 71% lasīt un rakstīt pratēju. Arī Latgale ar 50,3% lasītpratēju izrādījās ievēro
jami apsteigusi citus Vitebskas un Pleskavas guberņas apriņķus ar to 14,6%.31

Latviešu literatūra veidojās daudzējādā ziņā paralēli latviešu valodas attīstībai vis
maz līdz 19. gadsimta beigām, bet atsevišķos laikposmos arī vēlāk. No literatūrvēstur
nieka viedokļa šo paralēli ieskicējis Valdemārs Ancītis tabulā par dažu nozīmīgāko 
robež stabu laika atstarpi latviešu rakstības un literatūras vēsturē: 

• “No pirmā zināmā latviski iespiestā teksta (“Hāzentētera tēvreize”, 1550) līdz 
pirmajai līdz šim saglabātajai latviskai grāmatai (“Kanīzija katķisms”, 1585) – 
35 gadi. 

• No “Kanīzija katķisma” līdz pirmajai laicīgā daiļliteratūras darba publikācijai 
latviešu valodā (Vecā Stendera “Rāms laiks pēc pērkona briesmas”, 1735) – 
168 gadi. 

• No “Rāma laika” līdz pirmajai latviešu autora grāmatai (“Tā Neredzīga Indriķa 
dziesmas”, 1806) – 53 gadu. 

• No Neredzīgā dzejnieka dziesmām līdz pirmajai dzejas grāmatai, kas tapusi bez 
baltvācu aizbildnības (Jura Alunāna “Dziesmiņas”, 1856), – 50 gadu. 

• No Alunāna “Dziesmiņām” līdz pirmajiem stāstiem, kas tapuši bez baltvācu aiz
bildnības (Krišjānis Barons, Juris Neikens, Jēkabs Zvaigznīte, 1863), – 7 gadi. 

29 Vanags P. Latviešu literārās valodas attīstība. Latvieši un Latvija: akadēmiskie raksti. 1. sēj., 178. lpp. 
30 Bukšs M. Die Russifizierung in den baltischen Ländern. München: Latgalischer Verlag, 1964.  
31 Aušeiks G. Par Latvijas izglītības vēsturi. Pieejams:  http://alv.lv/lv/biblioteka/isumaparizglitibulatvija

krievijasimperijassa/ (skatīts 13.02.2017.). 
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• No pirmajiem oriģinālstāstiem līdz pirmajai neapšaubāmi oriģinālai latviešu 
lugai (Ādolfa Alunāna “Pašu audzināts”, 1869) – 6 gadi. 

• No pirmās oriģināllugas līdz pirmajiem latviešu romāniem (Kaudzīšu “Mērnieku 
laiki”, Māteru Jura “Sadzīves viļņi”, 1879) – 10 gadu.”32

Šajā sarakstā jāietver arī pirmais zināmais latviešu tautības rokraksta dzejas autors 
Ķikuļu Jēkabs, kura dzejoļi uzrakstīti 1777. gadā.

Allaž problemātisks ir bijis jautājumu par to, vai latviešu valodā rakstoša citas et
niskas izcelsmes autora darbu var uzskatīt par latviešu literatūru, galvenokārt apsverot 
vācbaltiešu lielo nozīmi Latvijas un latviešu literatūras vēstures sākumposmā. Kā atzīst 
literatūrvēsturniece Māra Grudule, vācbaltiešu kultūra Latvijas teritorijā saistāma ar 
laikposmu no 12.–13. gs. mijas līdz Otrā pasaules kara beigām, kaut arī Latvijas valsts 
nodibinājās jau 1918. gadā. Daudzu gadsimtu gaitā tā ir galvenais politiskās, ekono
miskās un kultūras dzīves virzītājspēks neatkarīgi no teritorijas politiskās piederības: 
“Baltijas vācu kultūra kā eiropeiska kultūra ir bijis paraugs un skola latviešiem gandrīz 
kopš teritoriju iekarošanas un pamatiedzīvotāju pakāpeniskas pakļaušanas sākuma. 
Tautas atmodas laikmetā, arī 19. gadsimta otrajā pusē vācu kultūras ietekme latviešu 
gara dzīvē ir ievērojama – lielie latviešu rakstnieki Rūdolfs Blaumanis un Aspazija 
savas gaitas lite ratūrā sāk vācu valodā, arī jaunlatviešu savstarpējā saziņa nereti norit 
vāciski. Latviešu inteliģencei, pakāpeniski atbrīvojoties un pat apzināti vairoties no 
vietējās vācu kultūras ietekmes, tomēr pēc tradīcijas eiropeiskā vācu kultūra saglabājas 
kā būtisks izaugsmes avots vēl vismaz līdz Pirmajam pasaules karam.”33

Gan vācbaltiešu, gan latviešu autoru 19. gs. otrajā pusē tapušajos darbos atspogu
ļojas latviešu un vācbaltiešu attiecības un saplūšana, tādējādi ar mākslinieciskiem 
līdzek ļiem sniedzot liecību par divu nāciju neizbēgamu tuvināšanos un daļēju sajauk
šanos vairākus gadsimtus ilgā līdzāspastāvēšanā. Literatūrzinātnieks Pauls Daija, aplū
kojot laikposmu starp 16. gs. un 9. gs. vidu, detalizēti atklāj vācbaltiešu pašizvēlēto 
daudzfunkcionālo lomu (studēt latviešu valodu, veikt valodnieciskus pētījumus, sa
cerēt reliģiskus un laicīgus tekstus latviešu valodā) un vērtē to kā “latviešu rakstnie
cību”: “Latviešu rakstniecība šajā laikā tādējādi veido ievērības vērtu tekstuālo mate
riālu, kas radīts “no augšas” hierarhiskā vienvirziena komunikācijā, un šī ir viena no 
svarīgākajām iezīmēm latviešu literatūras sākotnē.”34

Uzdodot precīzu jautājumu “Latviešu literatūra vai literatūra latviski?”, P. Daija at
zīst, ka gan reliģisko, gan laicīgo tekstu kopums, ko radījuši vācbaltieši, lai vadītu lat
viešu garīgo attīstību, īstenībā ir vairāk tulkošana nekā rakstīšana latviski: “Tik spēcīgs 
un tiešs vācu literatūras iespaids, kāds ir šī posma latviešu rakstniecībā, vēlāk vairs 

32 Ancītis V. Kā tad ar tiem romāniem īsti ir? Jaunā Gaita, Nr. 216, 1999, 42. lpp. 
33 Grudule M. Vācbaltieši Latvijas un latviešu kultūras vēsturē. Latvieši un Latvija: akadēmiskie raksti. 4. sēj.: 

Latvijas kultūra, izglītība, zinātne. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013, 230. lpp. Sk. arī: Grudule M. 
Der neue Lette am Kreuzpunkt der deutschen und lettischen Ansichten. Das Baltikum als Konstrukt 
(18.–19.  Jahrhundert): Von einer Kolonialwahrnehmung zu einem nationalen Diskurs. Hrsg. von A. Som
merlatMichas. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2015, S. 163–172. 

34 Daija P. Latviešu nacionālās literatūras veidošanās līdz 19. gadsimta vidum. Latvieši un Latvija: akadēmiskie 
raksti. 4. sēj., 262. lpp. Sk. arī: Daija P. Apgaismība un kultūrpārnese. Latviešu laicīgās literatūras tapšana. 
Rīga: LU LFMI, 2013; Daija P. Literary History and Popular Enlightenment in Latvian Culture. Newcastle 
upon Thyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017. 
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 neatkārtojas, kad cittautu literārie impulsi tiek aprobēti latviešu nacionālās literatūras 
kanonā un sintezēti ar “latviskām” tēmām. Līdzās tam atzīmējams arī 18. gadsimta tul
košanas prakses fenomens, kas pieļauj tekstu brīvu pārstrādāšanu tulkojuma gaitā, ne
reti balansējot uz mūsdienu plaģiāta izpratnes; tieši tulkojumi latviešu agrīnajā litera
tūrā ir retums, daudz biežākas parādības ir adaptācijas un lokalizācijas, kur vācu 
paraugi tiek inkorporēti latviešu lasītājam pazīstamā pasaulē.”35

Laikposmā starp 19. gs. 30. un 50. gadiem autoru lokā ienāk pirmie izglītotie lat
vieši, bet 50. gados latviešu studentu pulciņš Tērbatā un jaunlatviešu ideju aktualizēša
nās laikrakstā “Mājas Viesis” maina līdzsvaru latviešu un vācbaltiešu nozīmei literatū
ras procesā. Robežpunkts ir J. Alunāna atdzejojumu krājums “Dziesmiņas latviešu 
valodai pārtulkotas” (1856) ar ievadā pausto nolūku: “Šīs dziesmiņas pārtulkojot, man 
bija šādas domas: es gribēju rādīt, cik latviešu valoda spēcīga un jauka, un tad es arī 
dzinos latviešu valodu cik paspēdams no svešiem grabažiem iztīrīt.”36 

Literatūrvēsturniece Zigrīda Frīde, izvairoties no gadu desmitiem ekspluatētajām 
nostādnēm par Latvijas pagātnes skatīšanu koloniālajā diskursā, kas aicina iejusties 
apspiestā vai apspiedēja lomā, atzīst, ka svarīgi bija “arī politiskie aspekti, jo par Krievi
jas vācu Baltijas provincēm dēvētajās guberņās veidojās konkurence starp divu dažādu 
varu (landtāgi un valsts), ticību (luterānisms un pareizticība) un tautu (vācieši un lat
vieši) personificētajām kultūrvidēm.”37

Igauņu latviešu dzejnieks, salīdzinošās literatūrzinātnes jomā atzīts literatūrzināt
nieks un mākslinieks Ivars Ivasks lekcijā Kanzasas Universitātē 1989. gadā precīzi rak
sturoja Baltijas tautu nacionālo situāciju, kas daudziem klausītājiem bija līdz tam nezi
nāma: “Es esmu dzimis igauņu latviešu ģimenē, kurā neviens no vecākiem nerunāja 
otra valodā, tādējādi vācu valoda kļuva par viņu kopīgo valodu, dažreiz tika lietota arī 
krievu valoda, lai bērni nesaprastu runāto. Kāpēc tieši vācu un krievu, nevis kāda cita 
lielā valoda? Iemesls ir tas, ka vācu valodā runāja zemes īpašnieki aristokrāti, kuri val
dīja Igaunijā un Latvijā septiņsimt gadu, tādēļ tā tika uzskatīta par kultūras valodu; bet 
daudzi runāja arī krievu valodā, jo Baltijas valstis līdz 1918. gadam bija daļa no cariskās 
impērijas un krievu valoda bija administrācijas valoda, ko obligāti mācīja skolās. Pēc 
Pirmā pasaules kara un Krievijas revolūcijas trīs Baltijas valstis ieguva īsu, bet reibinošu 
22 gadus ilgu nacionālās neatkarības laiku, kurš izbeidzās līdz ar Otro pasaules karu.”38

Gan valodas, gan literatūras, gan arī latviešu kultūras kopumā veidošanos ietek
mēja latviešu apdzīvotās teritorijas ģeogrāfiskais novietojums robežzonā, kuras iedzī
votāju likteņus līdz pat 1945. gadam ietekmēja divu spēcīgu, militāri un kultūras ziņā 
ekspansīvu valstu, Vācijas un Krievijas (pēc 1917. gada – PSRS), intereses, bet pēc tā 
līdz pat 1990. gadam “aukstais karš” vai “dzelzs priekškara” esamība starp PSRS un 
Rietumvalstīm. Robežjosla bija arī vairāku nacionālo literatūru satikšanās. Latviešu 

35 Daija P. Latviešu nacionālās literatūras veidošanās līdz 19. gadsimta vidum. Latvieši un Latvija: akadēmiskie 
raksti. 4. sēj.,  275. lpp. 

36 Alunāns J. Dziesmiņas latviešu valodai pārtulkotas. Tērbata, 1856, 1. lpp. 
37 Frīde Z. Ienest sveci istabā. Latviešu literatūras veidošanās aspekti 19. gadsimta pirmajā pusē. Rīga: LU LFMI, 

2011, 319. lpp. 
38 Ivask I. From the Baltic to Oklahoma: Literary Blessing in Disguise? Humanities Lecture at The University of 

Kansas, 20 April 1989. LU Akadēmiskās bibliotēkas Astrīdes Ivaskas un Ivara Ivaska kolekcija. 
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tautas ilgais gājums uz vienotu rakstu valodu, esamība divvalodu un pat trīsvalodu 
vidē, nacionālās inteliģences vēlīnā rašanās neveicināja literatūras agrīnu veidošanos, 
jo tai ir nepieciešams spēcīgs nacionālās identitātes aspekts: gan valoda, kurā ietverta 
nācijai raksturīga pasaules skatījuma struktūra, gan tautas vēstures apzināšanās un so
ciokulturālā pieredze veido vārdos izteiktu vai neizteiktu piederības izjūtu nācijai un 
tātad nosaka arī ideju, saturu un pat izteiksmes līdzekļu izvēli. 

Vienīgi I. Ivaska pieminētajā reibinošajā divdesmit divu gadu īsajā laikposmā lat
viešu literatūrai pirmoreiz tās vēsturē bija iespējams ne tikai pilnā mērā izpausties kā 
nacionālai literatūrai, bet arī sniegt savu ieguldījumu pasaules literatūras laukā.

Rakstnieki ārpus Latvijas

Literatūras darbi tiek radīti ne tikai autora nācijas patēriņam un nacionālās identi
tātes saglabāšanai un stiprināšanai, bet arī citu tautu iepazīstināšanai ar konkrēto lite
ratūru un kultūru. Otrā mērķa sasniegšanas plašums un virziens atkarīgs no tulkošanas 
iespējām, ko savukārt nosaka oriģināldarba sarakstīšanas valodas izplatība pasaulē. 
Skaitliski lielu tautu literatūra tiek tulkota labprāt – valodu lieto plašākā areālā, darbu 
ir vairāk un izvēle lielāka. Skaitliski mazām tautām vairāk jārūpējas par iespēju iepa
zīstināt citas tautas ar savu kultūru. Jo īpaši tas attiecas uz literatūru – tieši valodas 
zinā šanu dēļ. 

2016. gadā pasaulē bija 27 augstskolas 11 valstīs,39 kuru mācību programmās 
 ietverta latviešu valoda, galvenokārt kā viena no abām mūsdienās dzīvajām baltu valo
dām, un divdesmit piecās no simt deviņdesmit piecām valstīm pasaulē ir 103 neformā
lās izglītības mācību iestādes, kas tiek sauktas par nedēļas nogales skolām.40 Nav lieki 
atgādināt, ka 19. gs. vidū un vēl ilgi pēc tam latviešu valodu mācīja vien pašā Latvijā, 
tāpēc nozīmīga bija latviešu inteliģences un īpaši literatūras darbinieku atrašanās ārpus 
dzimtenes, kas deva vairāk iespēju citu tautu iepazīstināšanai ar latviešu kultūru un 
lite ratūru. Pēc latviešu nacionālās literatūras izveidošanās ir bijuši vairāki laikposmi, 
kad ārpus Latvijas nonākušas lielas cilvēku masas, tai skaitā rakstnieki un citu literāro 
profesiju pārstāvji.

Aptuveni 1200 latviešu literatūras darbinieku (rakstnieki, dzejnieki, tulkotāji, lite
ratūrzinātnieki, kritiķi, bibliogrāfi u.c.) līdz 2003. gadam bijuši 66 valstīs, kur uzturēju
šies nevis ceļojumos, bet ilgāku vai īsāku laiku kā dzīvesvietā, mācību vai darba vietā. 
(Krievija un PSRS skatītas kā divas atsevišķas valstis, un katrā no tām vēsturiski bijušas 
ietvertas teritorijas, kas mūsdienās ir patstāvīgas valstis.) Savukārt katrs no šai skaitā 
minētajiem literātiem nereti kādu laiku uzturējies vairākās valstīs, kam iemesls visbie
žāk bija pasaules vēstures kataklizmas un dinamiskā gaita no 19. gs. otrās puses līdz 
20. gs. beigām. Pēc 1990. gada šie skaitļi ievērojami auguši, bet precīza statistika nav 

39 Latviešu valodas aģentūra. Pieejams: http://www.valoda.lv/Latviesu_valoda_arzemes/Augstskolas/mid_507 
(skatīts 13.02.2017.). 

40 Latvijas Republikas Ārlietu ministrija. Pieejams: http://www.mfa.gov.lv/tautiesiemarzemes/latviesu
valodasapguve (skatīts 13.02.2017.). 
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vēl apkopota. Nozīmīgākais avots, kas ļauj iegūt statistiskas ziņas par latviešu literatūras 
darbinieku fizisko atrašanos un darbību citās zemēs, ir dati no LU Literatūras, folkloras 
un mākslas institūta datu bāzes “Latviešu rakstnieku biogrāfijas”,41 kurā apkopotas 
ziņas par aptuveni diviem ar pusi tūkstošiem latviešu rakstnieku un kas ir biogrāfiskās 
enciklopēdijas “Latviešu rakstniecība biogrāfijās”42 papildināts faktu vākums.

Literāro darbu, norišu, literatūras satura un māksliniecisko īpatnību centrtieces vai 
centrbēdzes kustība, par centru uzlūkojot Latvijas valsts teritoriju, atklājas, gan iz se
kojot rakstnieku fiziskās pārvietošanās ceļiem, gan viņu darbos tēlotajiem notikumiem, 
personāžiem un to sakņojumam konkrētā ģeogrāfiskā telpā. Literāro sakaru jomā ir 
vairāki apkopojoši izdevumi, kuri ir gan bibliogrāfiski, gan aprakstoši, gan dažkārt arī 
analītiski. 

Nozīmīgs literatūras starptautiskās dzīves fokusējums ir literatūras sakaru pētī
jumi, kuros faktoloģiski aptverta divu vai vairāku nacionālo literatūru savstarpēja ap
maiņa ar literatūras vērtībām – tulkojumiem, pētījumiem, literatūras lasījumiem, ra
došajiem braucieniem un citām literārās dzīves norisēm. Tam veltīts krietns skaits 
izdevumu, kuros rodams daudz atsevišķu faktu par savstarpējām ietekmēm vai to var
būtību, tātad arī par latviešu literatūras pēdām cittautu rakstnieku dzīvē un literatūrā. 
Jau 20. gs. beigās izdoti vairāki pētījumi, kuros aplūkoti gan divu literatūru savstarpēji 
tulkojumi un citas literāras norises, gan literatūru tipoloģiskās un kontaktu līdzības un 
ietekmes.43 

Plašākie šāda veida pētījumi ir Ingunas DaukstesSilasproģes monogrāfiju sērija 
par latviešu literāro dzīvi dažādās tās izpausmēs ārpus Latvijas pēc Otrā pasaules 
kara,44 kurās ir arī bagātīgas bibliogrāfijas, hronikas un citi rādītāji. Vērā ņemamas arī 
pētnieces nelielākas publikācijas. Nozīmīgs pētījums par Baltijas valstu literārajiem sa
kariem ir kolektīvā monogrāfija ar bibliogrāfijas papildsējumu “Latvieši, igauņi un lie
tuvieši: literārie un kultūras kontakti: bibliogrāfiskie rādītāji”45 un Benedikta Kalnača 
monogrāfijas par postkoloniālo Baltijas drāmu.46 

Citu zemju dzīves un tipāžu, vēstures, kultūras un tradīciju iepazīšana ir nozīmīgs 
faktors kā paša rakstnieka daiļrades procesam, tā savas tautas kultūras izplatīšanai, jo 
skaitliski nelielas tautas kultūra var izplatīties pasaulē, lielākoties tikai pateicoties pašas 

41 Pēc elektroniskās platformas pārveidošanas tā būs pieejama vietnē www.eliterature.lv. 
42 Latviešu rakstniecība biogrāfijās. 2., pārstr. un papildin. izdevums. Rīga: Zinātne, 2003. 
43 Stepiņš L. Latviešu un dāņu literatūras sakari. Rīga: Zinātne, 1989; Stepiņš L. Latviešu un zviedru literārie 

sakari. Rīga: Zinātne, 1983; Gudriķe B. Ungāru literatūra latviešu valodā. Rīga: Zinātne, 1999; Latviešu–slāvu 
literatūras un mākslas sakari. Rīga: Zinātne, 1982;  Jundze A. Somijas literatūra Latvijā 1885–2001. Rīga: 
Zinātne, 2002; Vācu literatūra un Latvija, 1890–1945. Rīga: Zinātne, 2005; Kalnačs B. Ibsens un Latvija. Rīga: 
Zinātne, 2000; Ibsen reception in Poland and the Baltic countries. Oslo: Centre for Ibsen Studies, 2006; u.c. 

44 DauksteSilasproģe I. Latviešu literārā dzīve un latviešu literatūra bēgļu gados Vācijā 1944–1950. Rīga: 
Zinātne, 2002; DauksteSilasproģe I. Latviešu literārā dzīve un literatūra ASV un Kanādā, 1950–1965. Rīga: 
Valters un Rapa, 2007; DauksteSilasproģe I. Tāla zeme, tuvi ļaudis. Latvieši Austrālijā: dzīve, literārais pro-
cess, personības. Rīga: LU LFMI, 2014.  

45 Latvieši, igauņi un lietuvieši: literārie un kultūras kontakti: bibliogrāfiskie rādītāji. [Sast. un zin. red. 
I. DauksteSilasproģe]. Rīga: LU LFMI, 2008. 

46 Kalnačs B. 20th century Baltic drama: postcolonial narratives, decolonial options. Bielefeld: Aisthesis Verlag, 
2016; Kalnačs B. Baltijas postkoloniālā drāma. Modernitāte, koloniālisms un postkoloniālisms latviešu, igauņu 
un lietuviešu dramaturģijā. Rīga: LU LFMI, 2011. 
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tautas literātu un mākslinieku aktivitātei – iešanai citur un savas mākslas reprezentēša
nai. Literatūrai tas ir grūtāk nekā citiem mākslas veidiem, jo nepieciešams tulkojums. 
Vienīgi ar personisku esamību, iesaistoties citas zemes dzīvē un kultūras procesos, 
bieži vien iespējams ar savas tautas literatūru iepazīstināt šīs zemes sabiedrību, ieinte
resēt to tulkot un tulkojumus izdot. (Ir izņēmums – valstiski organizēti tulkojumi, bet 
tas ir atsevišķs stāsts par latviešu literatūru PSRS un arī visjaunākajos laikos.) Emig
rants vienlaikus ir gan recipients, gan donors un, ja mītnes zemē dzīvo ilgstoši, arvien 
vairāk kļūst par donoru. Latviešu devums Padomju Savienības kultūras dzīvē pēc 
1917. gada, un jo īpaši emigrācijā Rietumvalstīs pēc Otrā pasaules kara, to apliecina. 
Apzinot faktu materiālu, tapuši nozīmīgi apkopojoši literatūras vēstures pētījumi un ar 
salīdzinošās literatūrzinātnes metodoloģiju izstrādāti darbi vairākās valodās gan Lat
vijā, gan ārpus tās, gan sadarbībā ar citu valstu pētniekiem,47 kas iezīmē latviešu lite
ratūras un atsevišķu latviešu rakstnieku darbu izplatību pasaulē un savstarpējās 
 ietekmes. 

Ir vairāki iemesli, kas veicināja latviešu literatūras darbinieku izbraukšanu no Lat
vijas (ar to saprotot tagadējās Latvijas Republikas teritoriju) un latviešu literatūras tap
šanu ārpus valsts robežām. Tie ir gan vēstures notikumi, gan vietējie apstākļi. Būtisks 
stimuls 19. gs. beigās bija vēlme iegūt augstāko izglītību. Kopš 1862. gada darbojās 
Rīgas Politehnikums, taču universitāti Latvijā nodibināja tikai 1919. gadā. Vēsturiski 
izveidojusies vācu un krievu valodas zināšanu prasme bija iemesls tam, ka 19. gadsimta 
otrajā pusē latvieši devās uz augstskolām divos virzienos – uz Vāciju un Krieviju (uz 
Pēterburgu, Maskavu un Tērbatu, kas līdz ar tagadējās Igaunijas Republikas teritoriju 
tolaik bija Krievijas impērijas sastāvā). 

Pirmais akadēmiski izglītotais latvietis bija tulkotājs Jānis Reiters, kurš 17. gad
simta otrajā pusē Tērbatas Universitātē aizstāvēja teoloģijas maģistra disertāciju. Viņš 
tulkoja Bībeli un citus tekstus, mācīja valodas Hamburgā, taču dzimtenē nevarēja at
rast darbu luterāņu draudzē, jo viņu apvainoja lojalitātē pret katoliskajām tradīcijām. 
Galu galā 1665. gadā J. Reiters pārgāja katoļticībā un devās uz Romu, kur viņš guva at
zinību par savu literāro darbību un saņēma materiālu atbalstu, bet pāvesta atļauju slu
dināt latviešu valodā tomēr neieguva. 

19. gadsimta otrajā pusē uz Tērbatu, Pēterburgu un Maskavu veda daudzu lat
viešu jauniešu ceļš. Kā precīzi formulējusi literatūrzinātniece Eva EglājaKristsone: 
“Šajos latviešu inteliģences vēsturei svarīgajos centros tika veicināta ideju ģenerēšana, 
domu biedru grupu rašanās un radošie centieni. Intelektuālā inteliģence, ko vācieši 
dēvēja par jaunlatviešiem, dokumentēja, vispārināja, izvirzīja sabiedrības uzmanības 
centrā pašcieņu, tiesību apziņu un brīvības vēlmi, savā ziņā tā bija cīņa par cilvēk
tiesībām.”48

47 300 Baltic Writers. Estonia. Latvia. Lithuania. Vilnius: Institute of Lithuanian Literature and Folklore, 
2009; Latviešu literatūras vēsture. 1.–3. sēj. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998–2001; Scholz F. Die Literaturen des 
Bal tikums: ihre Entstehung und Entwicklung. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1990; Johansons P. Lettisk 
Litteraturhistoria. Stockholms Universitet, Slaviska Institutionen. Baltiska Språk VT. Stokholm: Stockholms 
Universitet, 1973; Sproģe L., Vāvere V. Latviešu modernisma aizsākumi un krievu literatūras “sudraba laik-
mets”. Rīga: Zinātne, 2002; Ļaha I. Latviešu literatūra Zviedrijā. Daugavpils: Saule, 2011.  

48 EglājaKristsone E. Latviešu nacionālā literatūra. Latvieši un Latvija: akadēmiskie raksti. 4. sēj., 281. lpp. 
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Tērbatas studentu vidū bija latviešu pirmās atmodas darbinieki, jau pieminētie 
Krišjānis Barons un Juris Alunāns, arī pirmais folkloras materiālu apkopotājs un pub
licētājs Fricis Brīvzemnieks un Krišjānis Valdemārs – publicists, rakstnieks, pirmās 
jūrskolas dibinātājs Latvijā. Pēterburgā studēja Latvijas ievērojamākais dzejnieks 
 Rainis, laikraksta redakcijā strādāja izcilais prozas un lugu meistars Rūdolfs Blaumanis 
u.c. Vairāki no viņiem darbojās arī Maskavā. Vēsturē palicis fakts, ka 1855. gada 2. de
cembrī, savā trīsdesmitajā dzimšanas dienā K. Valdemārs pie savas studenta istabiņas 
durvīm Pēterburgā pielika vizītkarti “Krišjānis Valdemārs, kamerāliju49 students, lat
vietis”. (Līdzīgs piemērs – pēc Otrā pasaules kara emigrācijā dzīvojošais dzejnieks un 
ģitārists Andris Kārkliņš 1975. gadā ierakstīja skaņuplati “The Flamenco Gittar of 
Andre el Leton”, pēc tam Andre el Leton kļuva par viņa otru vārdu.) 

Valodnieks, etnogrāfs un folklorists Pēteris Šmits, kurš studēja slāvu un austrumu 
valodas gan Pēterburgas, gan Maskavas universitātēs, strādāja Krievijas Ārlietu ministri
jas dienestā Krievijas vēstniecībā Pekinā, bija docētājs Pekinas Universitātē un profesors 
Vladivostokas Tālo Austrumu institūtā, bet pēc Pirmā pasaules kara kopā ar latviešu 
strēlniekiem atgriezās Latvijā. P. Šmits publicējis angļu un krievu valodā ievē roja mus 
pētījumus par austrumu valodām un savā laikā bija vienīgais Eiropas zināt nieks, kas ap
meklējis gandrīz visas mandžūru un tungusu ciltis un sniedzis plašus pētījumus par šo 
cilšu valodām. Vēlāk P. Šmits pievērsās latviešu valodniecībai, etnogrāfijai un folklorai. 
Viņa galvenais darbs folklorā ir “Latviešu pasakas un teikas” 15 sējumos, sakārtotas pēc 
starptautiskas klasifikācijas sistēmas.50

Kaut arī vācu valodu zināja daudzi latviešu topošās inteliģences pārstāvji un daži 
arī rakstīja savus pirmos darbus vācu valodā (K. Valdemārs, R. Blaumanis u.c., Rainis 
jaunībā vācu valodu lietoja sarakstē ar māsu), uz Vāciju studēt brauca retāk. Dzejnieks 
Fricis Bārda klausījies lekcijas Vīnes Universitātes filozofijas fakultātē, te viņa daiļradi 
ietekmēja F. Nīčes “dzīves filozofija” un A. Bergsona intuitīvisms.

Izcilais dzejnieks un prozaiķis Jānis Poruks bija viens no pirmajiem latviešu inte
lektuāļiem, kuri izglītojās ārzemēs. Viņš studēja Drēzdenes Karaliskajā konservatorijā, 
mācījās klavierspēli, mūzikas vēsturi un pašmācībā arī filozofiju. V. Vecgrāvis, erudītā
kais J.  Poruka dzīves un darbu pētnieks, atzīst, ka rakstnieka daiļradi ietekmējuši 
J. V. Gēte, Platons, I. Kants, Novāliss, F. Nīče, Ļ. Tolstojs un vairāki citi pasaules rakst
nieki.51 Zīmīgi, ka J. Poruka pirmā grāmata “Die Religion der Zukunft” (Nākotnes reli
ģija) izdota Berlīnē vācu valodā 1894. gadā – tajā esejiski izklāstīta Ļ. Tolstoja un 
F. Nīčes cilvēka koncepcija. 

19. gs. beigās un 20. gs. sākumā notika latviešu izceļošana arī ekonomisku iemeslu 
dēļ. Ap 300 000 latviešu izceļoja uz Krievijas apgabaliem, kur bija labvēlīgi klimatiskie 
apstākļi lauksaimniecībai un iespējams iegūt zemi, jo dzimtenē tā bija nopērkama vai 
rentējama par nesamērīgi augstu cenu. Galvenokārt tie bija Krievijas attālie rajoni Sibī
rijā un Dienvidkrievija, tagadējā Ukraina. Daži latviešu ciemati Sibīrijā ir vēl mūs

49 Kamerālijas – tautsaimniecība.  
50 Latviešu pasakas un teikas. Pieejams: http://pasakas.lfk.lv/wiki/Main_Page (skatīts 13.02.2017.).  
51 Vecgrāvis V. Jāņa Poruka skatījums uz pasaules literatūru – laikmeta apsteigšana un personības traģika. 

Materiāli par pasaules strāvām latviešu literatūrā. Rīga: Zinātne, 1998, 23.–29. lpp. 



449

dienās.52 Rakstnieks, iz
devējs un mecenāts 
E.  BirznieksUpītis kopā 
ar ģimeni, kurā strā
dāja  par mājskolotāju, 
1893.  gadā pārcēlās uz 
Kaukāzu, strādāja par sko
lotāju Dagestānā, pēc tam 
Balahanos bija skolu pār
zinis un naftas rūpnīcas 
ierēdnis un 1908.  gadā 
no dibināja izdevniecību 
“Dzir ciemnieki”, kas iz
deva latviešu un cittautu 
literatūru. Ar darbā nopel
nīto naudu viņš bieži vien 
pabalstīja rakstniekus, jo 
izdevniecība darbojās ar 
zaudējumiem. Viņa paša 
daiļradē viena no intere
santākajām stīgām ir stāstu cikls ar Kaukāza vides tēlojumu.

Latviešu demogrāfs un ekonomists Kārlis Balodis 1889.–
1891. gadā mēģināja nodibināt latviešu koloniju Brazīlijā, lai 
veidotu tur sociāli taisnīgu Latvijas valsti, taču projekts cieta ne
veiksmi. 19. gadsimta beigās vairāki baptistu mācītāji, kas dar
bojās arī literatūras (galvenokārt reliģiskās literatūras) laukā, 
bija pārcēlušies uz Ziemeļameriku. Sekmīgs mēģinājums izvei
dot latviešu koloniju notika pēc Brazīlijas valdības aicinājuma 
latviešiem apmesties Nova Odesā Sanpaulu štatā Brazīlijas dien
vidos. 1906. gadā tur ieradās pirmās 40 latviešu zemnieku ģime
nes, bet galvenā pārceļotāju plūsma – pēc Pirmā pasaules kara.53 

20. gs. sākumā 1905.–1907. gada revolūcijas laikā un pēc tās 
no dzimtenes izbrauca daudz radošās inteliģences pārstāvju. 
Divos lielākos izbraukšanas un atgriešanās viļņos (1905–1908) 
no Latvijas vai jau no izsūtījuma izbrauca uz ārzemēm vai 
 patvērās Krievijas lielpilsētās vairāki nozīmīgi latviešu rakst
nieki, kuri bija iesaistīti revolucionārajos notikumos: Jānis Aku
raters (Somija, Zviedrija, Norvēģija), Antons Austriņš (Somija, 

52 Лоткин И. Современные этнические процессы у латышей и эстонцев в сельских районах Западной 
Сибири. Moсква, 1996; Latviešu folkloras krātuve. Pieejams: http://www.lfk.lv/Ekspedicijalatviesuciemos
Sibirija (skatīts 13.02.2017.); Latvieši pasaulē. Pieejams: http://citasibirija.lapamuzejs.lv/izstade.html (skatīts 
13.02.2017.); Reinsone S. Latgalian Emigrants in Siberia: Contradicting Images. Folklore (Electronic Journal 
of Folklore), Tartu, Vol. 58, 2014, pp. 38–62. 

53 Krasnais V. Latviešu kolonijas. 2. izd. Melburna: Kārļa Zariņa fonds, 1980.  

4. att. Jāņa Poruka portrets un autogrāfs 
(RTMM 92826) 

5. att. Jāņa Poruka pirmā grāmata 
“Die Religion der Zukunft” (1894)

6. att. Ernests BirznieksUpītis ar 
sievu Emmu un meitu Ņinu. Kau
kāzs, 1917. gads (RTMM 188303) 
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Pēterburga, Maskava, Novgoroda), Linards Laicens (Pleskavas 
guberņa, Somija), Kārlis Skalbe (Somija, Šveice, Norvēģija), 
Ādolfs Erss (Pēterburga, Maskava), Jānis BērziņšZiemelis (Vā
cija, Šveice, Francija, Beļģija, Anglija, ASV) u.c. Izraudzīto pa
tvēruma vietu saraksts ir garš. 

Ievērojamākie un slavenākie 1905. gada trimdinieki ir dzej
nieku pāris Rainis un Aspazija, kuri 1905. gada beigās izbrauca 
uz Šveici: sākumā dzīvoja Cīrihē, bet 1906. gada martā apmetās 
pie Lugāno ezera – Kastaņolas ciematā (tagad Lugāno pilsēta). 

Latvijā abi atgriezās tikai 1920. gadā, tūkstošiem cilvēku 
sveikti un sagaidīti: Rainis – filozofiskākais latviešu dzejnieks un 
dramaturgs, tulkotājs, publicists, domātājs un politisks sapņo
tājs, caur un cauri pasaules kultūras cilvēks,54 Aspazija – trauk
smainu emociju dzejniece un dramaturģe.55 Rainis un Aspazija 
ir latviešu rakstnieki, kurus pazina pasaulē vēl pirms Latvijas 
Republikas nodibināšanās 1918. gadā. Viņu dzīvesvieta Kasta
ņolā bija labi zināma Šveicē jau viņu dzīves laikā un ne tikai 
tāpēc, ka dzejniekus tolaik nelielajā ciematā apmeklēja vairāk 
nekā četrdesmit tautiešu.56 1972. gadā Kastaņolas pašvaldība uz
cēla latviešu lielajiem rakstniekiem Rainim un Aspazijai granītā 

veidotu pieminekli ar ierakstu bronzas plāksnē: “Qui sorgeva la casa ove vissero fedeli 
alla patria ed alla poesis Rainis e Aspazija, venuti dalla lontana Lettonia a cercare pace e 
libertà / Il Comune di Castagnola dedica Questo lembo di terra alla loro memoria.”57

Uz pieminekļa ir veidojums bronzā: rakstnieku kopportreta reljefs, Latvijas valsts 
ģerbonis, Raiņa lugas “Zelta zirgs” stilizēts simbols un plāksne ar uzrakstu: “Dižajiem 
dzejniekiem un Latvijas brīvības cīnītājiem latvieši svešumā”. Rainim un Aspazijai vel
tīta arī ekspozīcija pilsētas muzejā.58 Tajā atrodas abu dzejnieku darbu pirmizdevumi, 
trimdā izdoto Raiņa Rakstu 17 sējumi un šo rakstu ilustrācijas, Raiņa lugu tulkojumi 
svešvalodās, abu dzejnieku portretu galerija un rakstnieku piemiņai veltītās medaļas. 

Pirmā pasaules kara laikā no Latvijas uz tālākiem Krievijas apgabaliem plūda bēgļu 
straume. Kopumā līdz 1917. gada Februāra revolūcijai tika reģistrēts aptuveni pus

54 Hausmanis V. Rainis und die französische literatur. Journal of Baltic Studies. Vol. 16, No. 2,1985, pp. 111–117. 
55 Stahnke A. Aspazija. Her Life and Her Drama. Lanham; New York; London: University Press of America, 

1984; Stahnke A. Aspazija. Her Lyrical Prose. Jurmala: Art and Cultur Society, 2015.  
56 Rainis J. Kastaņola. Pa atmiņu pēdām otrā dzimtenē. Rīga: Atēna, 2011; Rainis J. Castagnola. Translated 

in English by I. Lešinska, V. Matiss. Lugano: Edizioni Città di Lugano; Archivo storico, 2015; Albisetti M., 
Gili  A. Rainis un Aspazija: da Castagnola per la libertà = No Kastaņolas uz brīvību = From Castagnola 
towards liberty. Lugano: Edizioni Città di Lugano; Archivo storico, 2006; Robežas [Rainis un Aspazija starp 
Latviju un Šveici] = Borders [Rainis and Aspazija between Latvia and Switzerland]. P. Bankovskis, V. Matīsa, 
B. Rubesa, N. Ikstena. Rīga: Neputns, 2006; Grīnuma G., Matiss V. (sast., zin. red.). Rainis J. Castagnola. In 
the Footsteps of Memories in the Second Home land. Lugano: Edizioni Città di Lugano; Archivio storico, 2015.  

57 “Šeit atradās māja, kur dzīvoja, uzticīgi dzimtenei un dzejai, Rainis un Aspazija, nākdami no tālās Latvijas, 
meklējot mieru un brīvību/ Kastaņolas pašvaldība veltī viņu piemiņai šo zemes gabalu.” 

58 Lugāno pilsētas muzejs. Pieejams: www.archiviostoricolugano.ch/MuseoRainisAspazija.html (skatīts 
13.02.2017.); Raiņa un Aspazijas muzejs Lugāno. Pieejams: www. arlugano.lv (skatīts 13.02.2017.). 

7. att. Rainis un Aspazija Kastaņolā. 
Raiņa un Aspazijas muzejs (RTMM 
20146/15)
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miljons bēgļu no Latvijas, kas izceļoja uz dažā
dām Krievijas guberņām.59 Viņi devās dažādos 
virzienos – uz daudziem jau pazīstamo Pēter
burgu un Maskavu, uz Tālajiem Austrumiem, 
uz Kaukāzu un Dienvidkrieviju (Ukrainu), 
strādnieki sekoja rūpnīcām, kuras izveda no 
Latvijas teritorijas uz Maskavai tuvākiem apga
baliem, armijā mobilizētie devās uz fronti. 
Ārpus Latvijas nokļuva arī rakstnieki. Kaukāzā, 
kur jau dzīvoja Ernests BirznieksUpītis, iera
dās Jānis Jaunsudrabiņš un Jānis Vainovskis, 
Tālajos Austrumos par pasta ierēdni strādāja 
rakstnieks un vēsturnieks  Arveds Švābe, vai
rāki literāti (Aleksandrs Grīns, Kārlis Štrāls, 
Jānis Sudrabkalns, Kārlis Zariņš u.c.) bija 
frontē vai strādāja militārās iestādēs. 

Kara traumējošā pieredze latviešu rakstnieku darbos izskanēja līdzīgi, kā tas bija 
visā Eiropas rakstniecībā – tā bija sava veida “zudusī jeb atsvešinātā paaudze”, kas zau
dējusi ticību tam, ka pasaulē valda saprāts un labais. Bija sagrauta Krievijas impērija, 
un latvieši, tāpat kā lietuvieši un igauņi, 1918. gadā nodibināja savu valsti. Pēc dažādu 
vairāku varu maiņas 1918. –1919. gadā60 iestājās laiks, kad sākās divu paralēlu latviešu 
literatūru eksistence – Latvijā un Padomju Savienībā, kas ilga līdz pat 1940. gadam, 
kad PSRS okupēja Latviju un latviešu literatūra formāli atkal bija viena. 

Pēc kara bēgļi un karavīri atgriezās jaundibinātajā Latvijas Republikā. Daudzi no 
viņiem dažādu iemeslu dēļ palika “sarkanajā Krievijā” jeb Padomju Savienībā – aptu
veni 150 000 latviešu (citur minēti 200 00061). Traģiska epizode latviešu tautas vēsturē 
ir 1937.–1938. gadā Padomju Savienības Iekšlietu tautas komisariāta (IeTK, krieviski – 
NKVD) īstenotā tā sauktā “latviešu operācija”, kas bija viena no daudzajām “nacionāla
jām operācijām” Lielā terora laikā PSRS. Par oficiālu ieganstu kalpoja mērķis – “likvi
dēt Latvijas izlūkdienesta darbu un sagraut latviešu nacionālistisko, pretpadomju 
darbību PSRS teritorijā”, tomēr visu tā saukto nacionālo operāciju pamatā bija Staļina 
tēze par PSRS kā cietoksni kapitālistisko valstu ielenkumā. Tika uzskatīts, ka PSRS kai
miņvalstis a priori atrodas “nepieteikta kara stāvoklī” ar Padomju Savienību, bet PSRS 
uz dzīvi apmetušies šo valstu pamattautību pārstāvji ir “piektā kolonna”, kas var tik iz
mantota spiegošanas, diversiju, sabotāžas un teroristiskai darbībai. Līdz 1938.  gada 
beigām latviešu operācijas gaitā aptuveni 22 360 cilvēki tika notiesāti, no tiem vairāk 
nekā 16 000 nošauti. Gandrīz visi latviešu rakstnieki, kas pēc Latvijas valsts nodibinā
šanas bija palikuši Padomju Savienībā, tika iznīcināti, viņu vidū arī Linards Laicens, 
viens no tā laika vidējās paaudzes talantīgākajiem rakstniekiem, kurš bija emigrējis no 

59 Spreslis A. Latviešu sarkangvardi cīņā par padomju varu 1917.–1918. gadā. Rīga: Zinātne, 1987, 29. lpp. 
60 Šiliņš J. Padomju Latvija 1918–1919. Rīga: Vēstures izpētes un popularizēšanas biedrība, 2013.  
61 Ķēniņš I. Aizgāja latvietis pasaulē tālu... Latviešu grāmata ārzemēs (1920–1940). Rīga: Latvijas Akadēmiskā 

bibliotēka, 1998, 5. lpp. 

8. att. Piemineklis Rainim un Aspazijai Lugāno, Šveicē. 
2013. gads. Edgara Dubiņa foto
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Latvijas uz Padomju Savienību.62 Šī latviešu literatūras vēstures epizode vēl gaida pla
šāku atspoguļojumu, taču iespējams iepazīt pašu literatūru – Padomju Krievijā latviešu 
valodā vien iznāca vairāk nekā 200 latviešu autoru grāmatu.63

Laika posmā starp abiem pasaules kariem, Latvijas brīvvalsts periodā, nenotika 
iedzī votāju masveida emigrācija. Vienīgā lielākā cilvēku plūsma no Latvijas uz citurieni 
bija uz Brazīliju, kurp 1922.–1923. gadā izceļoja aptuveni 2500 latviešu, galvenokārt 
baptisti. Aizceļošanas iemesls bija visai netradicionāls – ne politisks un arī ne ekono
misks, jo tobrīd Latvija bija brīva zeme. “Izceļošanas kustība”, kā to dēvēja paši izbrau
cēji, sakņojās Jāņa Atklāsmes grāmatas skaidrojumā, ko piedāvāja īpaši apgaismoti cil
vēki (“atmodnieki”). Tajā tika sludināts pasaules gals, paredzot, ka Dievs glābs 
izredzētos. Tomēr vīzija par pasaules galu un dzīvi pēc tā drīz ieguva no Bībeles atšķi
rīgas aprises atbilstoši tā laika pasaules politiskajai realitātei un ģeogrāfiskajai loģikai: 
““Atmodnieku” pareģojumos pieminētie radījumi un briesmoņi, kas nāks no austru
miem, galu galā pārvērtās par standartizētu sarkano pūķi, kurš izplatīs nāvējošu mēri 
un liesmas pār visu izvirtušo Eiropu. Klausītāju apziņā šis tēls saistījās ar padomju ko
munistiem. Būdami Latvijas tuvākie kaimiņi austrumos, viņi bija bēdīgi slaveni ar savu 
nežēlīgo politiku un ateistisko doktrīnu (bezdievību). Komunismu joprojām labi atce
rējās daudzi latvieši, kuri bija personīgi pieredzējuši Sarkanās armijas okupāciju tikai 
pirms pāris gadiem [1919. gadā. – A. R.]. Turklāt “laivas, kas dodas okeānā”, vēl viens 
vairāku pareģojumu kopējs tēls, “atmodniekiem” norādīja, ka Svētais Gars “apgais
moto” draudzei ir paredzējis izglābšanās iespēju.”64

Daudzi baptistu draudžu locekļi pieņēma lēmumu meklēt citu vietu, kur dzīvot, 
un par tādu kļuva latviešu baptistu kolonijas “Vārpa” un “Palma” Sanpaulu rajonā 
Dienvidbrazīlijā. 1922. gada 1. novembrī pirmās kolonistu grupas ieradās Zivjupē (Rio 
de Peixe). Visās trijās latviešu pārceļošanās uz Brazīliju iesaistījās neliels inteliģentu 
skaits, tādēļ rakstniecība neguva no šī procesa būtiskus impulsus, kaut arī  Nova Odesā 
iznāca žurnāls “Grauds”, kolonijā “Vārpa” jaunieši nodibināja literāro pulciņu “Stars”, 
kolonijā “Palma” iznāca laikraksts “Jaunais Līdumnieks”, tika izdoti daži dzejoļu krā
jumi un grāmatas bērniem, kā arī oriģināldarbu un tulkojumu rakstu krājumi.65

1938. gadā Nova Odesā dzīvojuši 600–700 latviešu, no kuriem baptisti bijuši ap 
400, bet luterāņi ap 200. Brazīlijā tajā laikā Nova Odesā bija trešā lielākā latviešu ko
piena. 1922.  gadā dibinātajā kolonijā “Vārpa” mita ap 800 latviešu, bet Sanpaulu no 
700 līdz 800. Arī mūsdienās Nova Odesā ir divas Brazīlijas Latviešu baptistu apvienības 

62 Jākobsons E. “Latviešu operācija” – genocīds pret latviešiem PSRS. Pieejams: http://www.laikmetazimes.
lv/2013/07/22/latviesuoperacijagenocidspretlatviesiempsrs/ (skatīts 13.02.2017.); “Большой террор”: 
1937–1938. Краткая хроника. Сост. Н. Г. Охотин, А. Б. Рогинский. Pieejams: http://memo.ru/history/
y1937/hronika1936_1939/xronika.html (skatīts 13.02.2017.) 

63 Latviešu grāmata ārzemēs (1920–1940). Rīga: Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, 1998, 146.–196. lpp.; Literārā 
dzīve. Latviešu padomju literārās dzīves hro nika 1917.–1965. Rīga: Zinātne, 1967.  

64 Karklis A. A Millenarian Migration: Vārpa. Lituanus, Vol.  33, No. 3, 1987, p. 16. Pieejams: http://www.
lituanus.org/1987/87_3_02.htm (skatīts 13.02.2017.). 

65 Grauds, Nr. 1, 1919, 12. sept.  – Nr. 24, 1920, 31. dec., Nova Odesa; Jaunais Līdumnieks, Nr. 1, 1926, okt. – 
Nr.  8, 1939, aug., Sanpaulu; Sārtie logi: Juhrmalneeka dzejas. [Sanpaulu]: Brazīlijas Latviešu Jaunatnes 
Vie nība, 1931; Kalnu Jēkabs. Kad sirds meklē sirdi: dzeja. Palma, 1933.  Sk. arī: Latviešu grāmata ārzemēs 
(1920–1940), 251.–257. lpp. 
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(Associação Batista Leta do Brasil) draudzes un Latvijas goda konsulāts. Brazīlijā ir lie
lākā latviešu kopiena Dienvidamerikā – aptuveni 20 000 cilvēku. 

Latviešu literatūrā Brazīlijas latviešu dzīve atspoguļota baptistu mācītāja Andreja 
Arāja autobiogrāfiskajā romānā “Dzīve palmu zemē” (2000) un rakstnieka Jūlija Lāča 
romānā “Mūža meža maldi” (1936), kas tapa, balstoties uz kolonistu vēstulēm Latvijas 
laikrakstam “Jaunākās Ziņas”.

Neliels latviešu skaits 20. gs. 30. gados piedalījās Spānijas pilsoņu karā, šī tēma 
 ienāca arī literatūrā. Bagātīgākais Spānijas kolorīts ir rakstnieka Žaņa Grīvas darbos. 
Viņš devās uz Spāniju 1937. gadā un republikāņu pusē bija internacionālās brigādes 
artilērists, piedalījās cīņās pie Madrides, pēc tam dienvidu frontē. Spāniju viņš tēlojis 
grāmatās “Viņpus Pirenejiem” (1948), “Stāsti par Spāniju” (1956), lugā “Noziegums 
Granādā” (1964) par spāņu dzejnieku F. Garsiju Lorku un citos darbos. Arī dzejnieces 
 Mirdzas Ķempes brālis Emīls Ķempe 1938. gadā cīnījās Spānijā, būdams Dimitrova 
bataljona vada komandieris internacionālajā brigādē, un krita Ondas ciemā Valensijā. 

Otrais pasaules karš Latvijai atnesa neatkarības zaudējumu – 1940. gada jūnijā 
valsti okupēja padomju armija. Latvieši 1940. gada padomju okupāciju tās veikto re
presiju dēļ un tai sekojošo laiku līdz vācu okupācijai dēvēja par “baigo gadu”. Drīz lat
viešu literatūras iespēja uzrunāt savus lasītājus tika ierobežota. Kā atzīmē Romualds 
Misūns un Reins Tāgepera daudzu precīzu raksturojumu pilnajā grāmatā “The Baltic 
States”,66 atsaucoties uz Rolfa Ekmaņa darbu:67 “Oficiāls “Aizliegto grāmatu un brošūru 
saraksts”68 Latvijā tika izdots 1940. gada novembrī. 1941. gada februārī un martā izdo
tais papildsaraksts aizliegto grāmatu kopējo skaitu palielināja līdz 4000: tās bija grāma
tas par vēsturi, politiku, filozofiju, socioloģiju un daudzas “nacionālistisku  autoru” 
daiļliteratūras grāmatas. Līdzīgs modelis bija Igaunijā un Lietuvā. Šīs grāmatas vaja
dzēja izņemt no veikaliem un bibliotēkām. Visās trīs valstīs daudzviet tās tika sadedzi
nātas. Daudzus rakstniekus, tai skaitā arī kreisi noskaņotos, pieskaitīja “reakcionā
riem”, un viņu grāmatas tika aizliegtas. Pazīstamais Latvijas rakstnieks Vilis Veldre, 
kurš bija dzejojis par ķēdēm, vienlīdzību un brālību, izdarīja pašnāvību; Aleksandrs 
Grīns tika nošauts; Atis Ķeniņš un Līgotņu Jēkabs tika deportēti.”69

1941. gada jūnijā notika Padomju Savienības okupācijas iestāžu organizēta mas
veida Baltijas valstu, Baltkrievijas, Ukrainas un Moldovas iedzīvotāju izsūtīšana uz 
PSRS iekšlietu sistēmas koncentrācijas nometnēm vai mūža nometinājumu attālos 
PSRS reģionos. 1941. gadā no Latvijas tika izvesti vairāk nekā 15 000 cilvēku. Faktis
kais skaits bija vēl lielāks. Vairāk nekā trešdaļa no viņiem gāja bojā. Deportēto un no
nāvēto kultūras darbinieku vidū bija arī dzejnieki Leonīds Breikšs un Alfons Francis, 
rakstnieki Jūlijs Lācis un Roberts Kroders, Rihards Valdess u.c. 

1941. gada jūlija sākumā padomju okupāciju nomainīja nacistiskās Vācijas okupā
cija, bet 1944. gadā Latvijai atkal tuvojās padomju armija. 1944. gada rudenī aptuveni 
200 000 latviešu devās bēgļu gaitās uz Rietumiem caur Vāciju un Zviedriju. Sākumā 

66 Misiunas R., Taagepera R. The Baltic States. Years of Dependence, 1940–1980, p. 36. 
67 Ekmanis R. Latvian Literature under the Soviets, 1940–1975. Belmont, Mass.: Nordland Publishing Com

pany, 1978, pp. 45–49.  
68 Aizliegto grāmatu un brošūru saraksts. 1–3. Rīga, 1940–1941. 
69 Līgotņu Jēkabs pēc deportācijas drīz gāja bojā. 
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viņi mitinājās bēgļu nometnēs ANO Bēgļu palīdzības organizāciju aprūpē, vēlāk, sākot 
ar 1947. gadu, izklīda pa dažādām valstīm.70 Lielas latviešu emigrantu grupas ieceļoja 
ASV (90 000), Kanādā (20 000), Austrālijā (20 000), mazāk – citās Eiropas un Dienvid
amerikas valstīs. Vācijā palika aptuveni 10 000 un Zviedrijā – 5000 latviešu emigrantu. 
Viņu vidū bija liels skaits inteliģences, radošo profesiju pārstāvju, arī rakstnieku.

Otrā padomju okupācija atnesa nāvi rakstniekiem Vilim Cedriņam, Viktoram 
 Eglītim, Ādolfam Ersam, Kārlim Jēkabsonam, daudzi cieta deportācijās 1949. gadā. No 
1945. gada līdz 1990. gadam latviešu literatūra atkal bija sadalīta divās daļās: viena Lat
vijā, otra – ārpus tās, tikai ne vairs austrumos, kā bija 1920.–1940. gadā, bet Rietumos, 
galvenokārt Zviedrijā, Anglijā, Rietumvācijā, Kanādā, ASV un Austrālijā. Literatūras 
attīstības plūdums atkal bija pārtraukts: reprezentablajā izdevumā “Encyclopaedia Bri-
tannica” (1955–1964) nosaukti tikai divi latviešu rakstnieki – Kārlis Skalbe un Rainis. 
Tomēr latviešu rakstniecība trimdā bija ļoti aktīva.71 Radās Baltijas studiju veicināšanas 
biedrība (AABS – The Association for the Advancement of Baltic Studies), kas regulāri 
organizēja konferences, vienojot akadēmiski izglītotos baltiešus. Tika izdots “Journal 
of Baltic Studies”. Šīs aktivitātes līdztekus darbībai Trimdas PEN klubā (PEN in Exile) 
un citās profesionālās organizācijās pavēra pietiekami plašu skatu uz Baltijas reģionu, 
tostarp arī latviešu literatūru. AABS konferencei joprojām ir būtiska nozīme un rezo
nanse citu zemju akadēmiskajā vidē, jo tās centrā ir Baltijas problemātika visdažādāka
jos kontekstos un aspektos. 

Latviešu literatūra Latvijā uzelpoja pēc PSRS vadītāja Josifa Staļina nāves (1953) 
un Ņikitas Hruščova nākšanas pie varas (1956), līdz ar tā sauktā “atkušņa” iestāšanos, 
kad, kā precīzi raksturo literatūrzinātniece Ieva Kalniņa, pavājinājās totalitārā vara un 
iezīmējās liberalizācijas tendences, pakāpeniski vājinot literatūrai uzspiesto didaktiku 
un mākslas darbu vērtēšanu pēc to ideoloģiskās funkcijas.72 

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 1990. gadā latviešu literatūra beidzot patiesi 
kļuva vienota: trimdas rakstnieki un viņu darbi varēja brīvi atgriezties dzimtenē.73 
Tikai kopš 1990. gada latviešu literatūra var pastāvēt un attīstīties apstākļos, kad to ne
iespaido politiskas, sociālas un nacionālas robežas, barjeras un “dzelzs priekškari”, tai 
nav jāaizsargājas no citu nāciju ekspansijas vai nicīguma un naidīguma un pati latviešu 
literatūra nav sadalīta un neatrodas dažādās robežas pusēs. Rakstnieki no Latvijas va
rēja brīvi doties ceļojumos, piedalīties starptautiskos literāros projektos, dzejas festivā
los, radošajos semināros un lasījumos. Latviešu rakstnieku apmeklēto citzemju klāsts 
ir kļuvis visaptverošs. Līdz ar iegūto pārvietošanās brīvību un mūsdienu saziņas 
 līdzekļu sniegtajām iespējām literatūra spēj izplatīties ļoti daudzveidīgi, ātri un plaši.

70 DauksteSilasproģe I. Latviešu literārā dzīve un latviešu literatūra bēgļu gados Vācijā 1944–1950. Rīga: 
Zinātne, 2002; DauksteSilasproģe I. Latviešu literārā dzīve un literatūra ASV un Kanādā, 1950–1965. Rīga: 
Valters un Rapa, 2007; DauksteSilasproģe I. Tāla zeme, tuvi ļaudis. Latvieši Austrālijā: dzīve, literārais pro-
cess, personības. Rīga: LU LFMI, 2014.  

71 Rubulis A. Baltic Literature: a survey of Finnish, Estonian, Latvian, and Lithuanian literatures. Notre Dame 
(Indiana); London: University of Notre Dame Press, 1970.  

72 Kalniņa I. Jauni pavērsieni latviešu literatūrā Latvijā 20. gadsimtā. Latvieši un Latvija: akadēmiskie raksti. 
4. sēj., 322. lpp.; arī Back to Baltic Memory: lost and found in literature 1940–1968. Riga: LU LFMI, 2008.  

73 Zaļkalns L. Back to the motherland: repatriation and Latvian èmigrès. Stockholm: Stockholm University, 
2014.  



455

Latviešu literatūras pieejamība, iespaids un 
novērtējums

Informācija par latviešu tautas pārvietošanos pasaulē ir 
viena no iespējām saprast to, kur, kad un kādā veidā līdzda
līgi latvieši kā nācija ir bijuši, cik pamanīti un novērtēti ir tās 
pūliņi atstāt kaut ko paliekošu. Latviešu tautas spēja ilgstoši 
būt fiziskā un garīgā robežsituācijā un izolācijā, nezaudēt 
kopības sajūtu ar atrauto vai nošķirto tautas daļu ir ietekmē
jusi gan latviešu literatūras saturu un idejas, gan arī māksli
niecisko veidojumu.74 

Datu bāzē “Latviešu rakstnieku biogrāfijas”75 rodamas 
ziņas par latviešu literatūras darbinieku saistību ar konkrē
tām valstīm līdz 2003. gadam. Skaitļi ir izteiksmīgi:

Krievija un PSRS (līdz 1940) – 765, Vācija –  538, ASV – 
289, Igaunija – 173, Zviedrija – 99, Austrālija – 75, Francija – 
65, Lietuva – 65, PSRS (teritorija ārpus LPSR, 1940–1990) – 
64, Kanāda – 59, Lielbritānija – 57, Ukraina – 46, Šveice – 40, 
Polija – 38, Austrija – 32, Itālija – 32, Somija – 30, Beļģija – 
27, Baltkrievija – 25, Kazahstāna – 18, Dānija – 17, Azerbai
džāna – 12, Gruzija – 12, Spānija – 12, Čehoslovākija – 10, 
Nīderlande – 9, Argentīna – 6, Jaunzēlande – 5, Norvēģija – 5, Turkmenistāna – 5, Uz
bekija – 5, Brazīlija – 4, Ķīna – 4, Portugāle – 3, Ungārija – 3 un vēl 27 valstis, ar kurām 
saistīti mazāk par 3 latviešu literatūras darbinieku.   

Šo skaitļu atspulgs saskatāms arī, analizējot latviešu literatūras izplatību pasaulē. 
Iepazīstoties ar pasaules lielāko bibliotēku katalogos rodamo informāciju, jāsecina, ka 
visvairāk latviešu grāmatu ir Krievijas grāmatu krātuvēs76 – 7994 ieraksti, kas ir likum
sakarīgi, ņemot vērā latviešu un krievu literatūru ilgo saistību un Padomju Savienības 
grāmatu komplektēšanas sistēmu, kas nodrošināja visu tās teritorijā iznākušo izde
vumu eksemplāru piegādi centrālajām bibliotēkām. Vēsturisko saišu dēļ likumsakarīgs 
ir bagātīgais latviešu grāmatu krājums Vācijas77 un citu vācu valodā runājošo Eiropas 
valstu bibliotēkās, un tas arī atklāj vēl vienu likumsakarību – izdevēju lomu savas tau
tas literatūras izplatīšanā, jo gan Vācijas, gan Austrijas, gan Šveices galvenajās biblio
tēkās ir izdevēja Anša Gulbja klajā laistie latviešu autoru (Raiņa, R. Blaumaņa, 
J.  Poruka u.c.) darbu izdevumi vācu valodā. 

Liels latviešu grāmatu krājums ir Ņujorkas Publiskajā bibliotēkā, kur ilgus gadus 
atbildīgais par latviešu grāmatu komplektēšanu bija Jānis Krēsliņš (sen.). ASV  Kongresa 

74 EglājaKristsone E. Dzelzsgriezēji. Latvijas un Rietumu trimdas rakstnieku kontakti. Rīga: LU LFMI, 2013.  
75 Latviešu rakstnieku biogrāfijas. Pieejams: www.eliterature.lv (skatīts 28.02.2017.). 
76 Krievijas Valsts bibliotēka. Pieejams: http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ (skatīts 13.02.2017.). 
77 Katalog der Deutschen Nationalbibliothek. Pieejams: https://portal.dnb.de/opac.htm;jsessionid=55B7D401

6EC7A750D82FC932A2E91694.prodworker1?view=redirect%3A%2Fopac.htm&dodServiceUrl=https%3A
%2F%2Fportal.dnb.de%2Fdod (skatīts 13.02.2017.). 

9. att. A. Gulbja izdotās J. Poruka 
noveles vācu valodā (1922)
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bibliotēkas78 katalogā par latviešu literatūru ir 375 grāma
tas, bet rakstnieku darbu izdevumu ir daudz vairāk. Viļa 
Lāča darbu vien tajā ir 64 grāmatas dažādās valodās. 

Britu bibliotēkā79 atrodami 295 izdevumi, meklējot ar 
atslēgvārdu “latviešu literatūra”, vecākais no  tiem ir Pētera 
Ķiķaukas ar autora atļauju veiktais J. Poruka noveles tulko
jums esperanto valodā “La vakcinuja krono” (Novelo/ kun 
permeso de l’aŭtoro el latva lingvo tradukis P. Kikau. Paris: 
Presa Esperantista Societo, 1909), t.i., pirmais latviešu lite
ratūras darbs, kas tulkots šajā valodā. Liels latviešu grā
matu krājums ir Austrālijas bibliotēkās.80

Bibliotēku katalogos ielūkojoties (jāņem vērā, ka grā
matu skaits krātuvēs dinamiski mainās un šo skaitli var 
konstatēt tikai noteiktā laika posmā), iezīmējas vairākas 
likum sakarības. Grāmatu nonākšanu kādā konkrētā valstī 
sekmē dažādu institūciju (grāmatizdevēju organizācijas, 
rakstnieku apvienības, akadēmiskās un izglītības iestādes 
u.c.) aktivitātes. Viens no piemēriem ir Latvijas Bērnu un 
jaunatnes literatūras padomes (IBBY/Latvia) aktivitātes un 
braucieni uz dažādiem pasākumiem citās valstīs. Iespējams, 

šī iemesla dēļ Japānas Nacionālajā bibliotēkā81 ir daudz latviešu bērnu grāmatu. Savu
kārt Imanta Ziedoņa grāmatu relatīvi lielais skaits šajā valstī, iespējams, saistīts ar kora 
“Ave Sol” viesošanos Japānā, jo Latvijas korim līdzi brauca arī pats autors. 

Imants Ziedonis (līdzās Ojāram Vācietim) bija harismātiskākais latviešu dzejnieks 
pēc Otrā pasaules kara Latvijā. Viņa dzeja, filozofisko atklāsmju uzplaiksnījumi (ar 
žanra apzīmējumu “epifānijas”), publicistika, apraksti par ceļojumiem Latvijā un ārpus 
tās spēja saliedēt filozofisko, atklāsmes un konkrēti sadzīvisko slāni augstākajā izpratnē 
par cilvēka un tautas dzīves jēgu. Imanta Ziedoņa “Krāsainas pasakas” ir tulkotas vai
rākās valodās, un grāmatas tulkojums krievu valodā izpelnījās plašāku starptautisku 
atzinību: ar to I. Ziedonis ir pirmais latviešu rakstnieks, kurš iekļuvis Starptautiskās 
bērnu literatūras organizācijas IBBY (The International Board on Books for Young 
People) un Hansa Kristiana Andersena balvas žūrijas Goda sarakstā.

No Latvijas salīdzinoši attālu reģionu bibliotēkās ir liels skaits padomju laika izde
vumu, piemēram, Spānijas Nacionālajā bibliotēkā82 atrodamas Raiņa, Imanta Ziedoņa, 
Monikas Zīles grāmatas, tostarp arī krievu valodā. To pašu redzam Indijas Nacionā
lajā bibliotēkā,83 visu Eiropas valstu galvenajās bibliotēkās, arī ASV un Kanādā. Līdzīga 
aina atklājas, ielūkojoties Portugāles Nacionālās bibliotēkas katalogā:84 tajā ir Maskavā 

78 USA Library of Congress. Pieejams: https://catalog.loc.gov/ (skatīts 13.02.2017.). 
79 British Library. Pieejams: http://www.bl.uk/ (skatīts 13.02.2017.). 
80 AustLit. Pieejams: www.austlit.edu.au (skatīts 13.02.2017.). 
81 National Diet Library. Pieejams: https://ndlopac.ndl.go.jp (skatīts 13.02.2017.). 
82 Biblioteca Nacional de España. Pieejams: http://www.bne.es/es/Catalogos/ (skatīts 13.02.2017.). 
83 National Library of India. Pieejams: http://www.nationallibrary.gov.in/ (skatīts 13.02.2017.). 
84 Biblioteca Nacional de Portugal. Pieejams:  http://catalogo.bnportugal.pt/#focus (skatīts 13.02.2017.). 

10. att. Imants Ziedonis. Tadžikija, 
1971. gads. Gunāra Janaiša foto
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izdots V. Lāča romāns “Zvejnieka dēls” (spāņu 
valodā “El hijo del pescador”, 1978) un R. Blau
maņa izlase “Nāves ēnā” (portugāļu valodā 
“A  sombra da morte”, 2004). Cita raksturīga 
 nianse Portugāles Nacionālās bibliotēkas grā
matu krājumā – ar latviešu literatūru tajā saistīti 
divi izdevumi, kuru autors vai redaktors ir Ivars 
Ivasks, kam par iemeslu ir viņa personiskās un 
literārās darbības atpazīstamība Spānijā un 
Portugālē. (Līdzīgi – ar personīgo popularitāti 
saistāma arī Zentas Mauriņas grāmatu plašā 
 izvēle vācu valodā runājošo valstu bibliotēkās.) 
Tā dēvētajās Austrumu bloka valstīs, kas atra
dās PSRS ietekmē, pēc Otrā pasaules kara 
 ieplūda liels skaits gan krievu, gan nacionālo 
valstu valodās izdotu padomju literatūras tul
kojumu, t.sk. vairākkārt izdoti ir Viļa Lāča 
(īpaši “Zvejnieka dēls”), Annas Sakses, Andreja 
Upīša, Imanta Ziedoņa (īpaši “Krāsainas pasa
kas”, “Kurzemīte”, “Epifānijas”) un arī Raiņa 
darbi.  

Raiņa piemērs ilustrē padomju varas īste
noto kultūras politiku visspilgtāk, jo Rainis bija 
pirmspadomju laikmeta autors, kuru tā lieluma 

11. att. Imanta Ziedoņa darbu izdevumi zviedru, rumāņu un krievu valodā

12. att. IBBY un H. K. Andersena balvas žūrijas 
Goda raksts I. Ziedoņa grāmatas “Krāsainas pasakas” 
izdevumam krievu valodā (RMM, I. Ziedoņa 
krājums)
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dēļ nebija iespējams apiet, bet bija izdevīgi politizēt, izdodot tos 
darbus, kuros neizpaudās viņa nacionālā stāja. Savukārt, piedā
vājot Raini kā proletariāta rakstnieku, tam tika atvēlēta liela uz
manība – viņa darbi tika tulkoti aptuveni 40 valodās, izdoti Mas
kavā un citviet PSRS, tie atrodami daudzās pasaules bibliotēkās, 
kurp tos acīmredzot nogādāja līdz ar citu padomju literatūru. 
Īpašs notikums bija Raiņa simtgade 1965. gadā, kas tika svinēta 
ar vērienu visās padomju republikās: savlaicīgi izsūtot priekš
rakstus – izdot Raiņa dzejas tulkojumus, sagatavot zinātniskas 
konferences un lasījumus. Latvija saņēma dāvanas Raiņa jubilejā. 
Dažas no tām bija īpaši bagātīgas un nacionāli savdabīgas, pie
mēram, Turkmēnijas rakstnieki Raini simtgadē godinājuši ar na
cionālo paklāju, Lietuva – ar tautisku jostu un dzintara pie
spraudi, Azerbaidžāna – ar mākslas grāmatu par tautas 
nacionālajiem paklājiem un māksliniekiem, Uzbekistāna par 
godu Rainim nosaukusi ielu galvaspilsētā Taškentā, savukārt 
Maskavas rakstnieki dāvājuši Aleksandra Puškina krūšutēlu, bet 
dāvana no Krievijas bija Maksima Gorkija skulpturāls atveids. 
Par literāru kuriozu kļuva kāds cits piemineklis, kurš padomju 
gados tika uzstādīts Ķemeru parkā: Rainis un krievu revolucio
nārais rakstnieks Gorkijs stāv līdzās, uzmetuši plecos garus mē
teļus. Piemineklim vajadzēja simbolizēt latviešu un krievu tautas 

draudzību, kaut arī abi spalvas brāļi nekad nebija tikušies. Latviešu literatūrvēsturnieki 
(piem., Viktors Hausmanis) rakstīja par šāda tēla neatbilstību īstenībai, taču tas netika 
ņemts vērā.

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 1990. gadā par latviešu literatūras tulkošanu un 
izplatīšanu ārpus Latvijas rūpējas vairākas institūcijas. Latvijas Kultūras ministrijā ir 
izveidota īpaša mērķprogramma – atbalsts latviešu literatūras tulkojumiem, un procesa 
organizēšanā nozīmīgu darbu veica Latvijas Literatūras centrs, dibinot kontaktus ar 
citu valstu literatūras organizācijām, tulkotājiem un izdevējiem. Tagad šīs funkcijas – 
koordinēt latviešu literatūras darbu tulkošanu, sadarbību ar citzemju grāmatu izdevē
jiem un tulkotājiem, izsludinot mobilitātes projektu konkursus, veic Latvijas Rakst
nieku savienība ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansējuma starpniecību. Aktīvi šajos 
procesos iesaistās arī Starptautiskā rakstnieku un tulkotāju māja Ventspilī, bet Latvijas 
Grāmatizdevēju asociācija kopā ar citām organizācijām palīdz latviešu izdevēju grā
matām nokļūt gadatirgos Frankfurtē, Londonā, Boloņā, Gēteborgā un citur. 2018. gadā 
Londonas grāmatu gadatirgus centrā būs Baltijas tautu rakstniecība.

Tulkojumu tapšanā liela loma ir ne tikai valsts politikai, bet arī rakstnieku perso
niskajiem kontaktiem un tulkotāju iniciatīvai, piemēram, Aspazija savulaik ir tulkojusi 
sava dzīvesbiedra Raiņa lugu “Jāzeps un viņa brāļi” (Joseph und seine Brüder, 1921). 

Trimdas latvieši nereti tulkoja cits cita darbus svešvalodās (Astrīde Ivaska un Velta 
Sniķere – angļu valodā, Juris Kronbergs – zviedru valodā, Margita Gūtmane – vācu va
lodā u.tml.). Margita Gailīte regulāri tulko jaunāko latviešu literatūru un sekmē arī tul
kojumu izdošanu ārzemēs. Bieži vien, dzīvodami citās zemēs, rakstnieki bija “kultūras 

13. att. Vilis Lācis pēc romāna 
“Zvejnieka dēls” pabeigšanas pie 
zvejas tīkliem Rīnūžos. 1933. gads 
(RTMM 5208) 
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vēstnieki” (dzejnieka, tulkotāja 
un diplomāta Guntara Godiņa 
izteiciens) – palīdzēdami lat
viešu literatūrai sasniegt cit
tautu lasītājus. Jaunā ārpus Lat
vijas dzimušo latviešu paaudze 
arī iesaistās šajā darbā, piemē
ram, atzīstams ir jaunās tulko
tājas Kaijas Straumanis vei
kums – Ingas Ābeles romāna 
“Paisums” (2008) tulkojums 
angļu valodā. Ar nosaukumu 
“Högvatten” romāns J.  Kron
berga tulkojumā iznāca arī 
zviedru valodā (2009). Iepazīs
tot I. Ābeles prozu, lasītāji no
nāk ārēji ļoti vienkāršā, viegli 
uztveramā un izprotamā pa
saulē, kuras dziļākā būtība at
klājas tikai tēlotā kopsaka rībās. 

Vairāki Vizmas Belševicas darbi Jura Kronberga tulkojumā un pēc viņa ieteikuma 
izdoti Zviedrijā, un var uzskatīt, ka šīs latviešu tautai nozīmīgās rakstnieces darbi, kuri 
padomju laikā bija simbols tautas nacionālajai pašapziņai, ir kļuvuši par zviedru 
 literatūras un kultūras būtisku daļu, bet pavisam rakstnieces darbi tulkoti vairāk nekā 

14. att. Viļa Lāča darbu izdevumi čehu, ķīniešu, krievu valodā

15. att. Raiņa luga “Joseph 
und seine Brüder” (Aspazijas 
tulkojums, 1921) 

16. att. Inga Ābele “High tide” 
(Kaijas Staumanis tulkojums, 
2013)
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40   valodās. V. Belševica nominēta 
Nobela balvai literatūrā (tāpat kā 
20. gs. 30. gados  dzejnieks Edvarts 
Virza). 

Viens no citās valodās visvai
rāk tulkotajiem autoriem ir dzej
nieks un atdzejotājs Knuts Skuje
nieks, kurš savā daiļradē apvieno 
padomju režīma izsūtījumā iegūto 
skarbo dzīves pieredzi ar filozo
fisku un intīmi lirisku stīgu. Viņa 
darbu bibliogrāfijā, kas tiek vei
dota Latvijas Nacionālajā bib lio
tēkā,85 fiksēti 1832 K. Skujenieka 
dzejoļi, kuri publicēti gandrīz 
8250 reižu. Vairāk nekā trešdaļa 
no tiem – pāri par 670 darbu – ir 
atdzejoti, daži dzejoļi pat 70–80 va
lodās.

Dzejnieks un tulkotājs Matiass 
Knolls daudz darījis, lai latviešu literatūra no
nāktu pie lasītājiem vācu valodā,86 un rūpējies 
arī par latviešu autoru darbu izdošanu Vācijā. 
Viens no mūsdienu literatūrai nozīmīgāka
jiem viņa tulkojumiem ir rakstnieces, publi
cistes un mākslas vēsturnieces Gundegas 
Repšes romāns “Ēnu apokrifs” (Unsichtbare 
schatten). Latviešu literatūras aktīvo tulkotāju 
un popularizētāju uzskaitījumu varētu tur
pināt.

Latviešu autoru darbu izdevumi un apce
res par latviešu literatūru gan latviešu, gan 
citās valodās ārzemju bibliotēkās, ko parāda 
bibliotēku katalogos esošā informācija, sniedz 
pietiekami plašu iespēju iepazīt latviešu lite
ratūru, taču maz pasaka par to, cik lielā mērā 
šī iespēja tiek izmantota.

Latvijas kultūras kanona,87 kas, tāpat kā citās Eiropas valstīs, izveidots kā izcilāko 
un ievērojamāko mākslas darbu un kultūras vērtību kopums un atspoguļo nācijas visu 

85 Knuta Skujenieka bibliogrāfijas prezentācijas materiāls. Pieejams: https://prezi.com/zujdqham4o3g/
bibliografija/?utm_campaign=share&utm_medium=copy (skatīts 13.02.2017.). 

86 LiteraTour. Die andere Stadführung durch Riga. Pieejams: http://www.literatur.lv/basis/sitemap.htm (skatīts 
13.02.2017.). 

87 Latvijas kultūras kanons. Pieejams: http://www.kulturaskanons.lv/lv/1/ (skatīts 13.02.2017.). 

17. att. Vizmas Belševicas darbi zviedru valodā

18. att. Knuts Skujenieks (no kreisās) un Juris Kronbergs, 
atklājot Latvijas konsulātu Agderas novada galvaspilsētā 
Kristiansandā, Norvēģijā. 1994. gads  
(RTMM 114029)



461

laiku nozīmīgākos sasniegumus 
kultūrā, literatūras sadaļā ir 
15  latviešu autoru darbi. Ja ne 
kultūras kanona sarakstā no
sauktie, tad citi, bet visu minēto 
autoru darbi ir tulkoti arī citās 
valodās.

To, cik liela loma ir ne tikai 
literāro darbu izcilībai, bet arī 
autoru aktivitātei, spilgti aplie
cina rakstnieces, esejistes, lite
ratūrpētnieces un tulkotājas, 
augstskolu lektores Zentas Mau
riņas piemērs. Vāciski runājo
šajās zemēs viņa ir visvairāk tul
kotā un arī vispazīstamākā. 
Trimdas laikā publicēti 20 viņas 
darbi latviešu valodā un 27 vācu 
valodā, kā arī tulkojumi itāļu, 
angļu, krievu, zviedru, holan
diešu, somu un dāņu valodā. 
Dzīves laikā viņa nolasījusi ap 600 publisku lekciju Latvijā, Vācijā, Zviedrijā, Somijā, 
Austrijā un Francijā. Visvairāk Z. Mauriņas darbu ir vācu valodā, arī pašas rakstnieces 
proza – 3 sējumu autobiogrāfija: “Die weite Fahrt” (1951), “Denn das Wagnis ist schön” 
(1953) un “Die Eisernen Riegel zerbrechen” (1957). 

19. att. Knuta Skujenieka darbi angļu, itāļu un armēņu valodā

20. att. Gundega Repše “Unsicht-
bare schatten” (Matiasa Knolla 
tulkojums, 1998)

21. att. Zenta Mauriņa  “Mein 
Lied von der Erde” (1978)
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Angliski Z. Mauriņas darbu ir mazāk – 
grāmata “A Prophet of the Soul: Fyodor Dos-
toievsky” (izdota Londonā, 1939) un daži citi 
darbi. Z. Mauriņa tulkojusi latviešu valodā 
no franču, angļu, krievu un norvēģu valodas, 
vāciski tulkojusi dzīvesbiedra rakstnieka, 
tulkotāja (viņš zināja 7 valodas), filozofa un 
parapsihologa Konstantīna Raudives romānu 
triloģiju. Elektronisko balsu fenomena pētī
jumi (EVP – Electronic Voice Phenomena), ko 
veica K. Raudive, ar dažādām tehniskām me
todēm ierakstot, analizējot un pēc tam klasifi
cējot aptuveni 70 000 garu balsis, kas atgādina 
runu, joprojām tiek atzīti par šīs nozares pa
matvērtību.88 Viņa grāmatas par garu balsīm 
bija tik populāras, ka EVP bieži vien dēvēja 

vienkārši par Raudives balsīm (Raudive Voices). Viņš bija lektors Upsalas Universitātē 
un par saviem pētījumiem parapsiholoģijas jomā savulaik ticis nominēts  Nobela balvai.

Zentai Mauriņai piešķirti daudzi akadēmiski un literāri goda nosaukumi89 (piem., 
Honorary Member of the Academie d’Alsace Colmar, France), balvas un prēmijas (Kul-
turpreis der Freunde der schwedischen Kultur, 1960); 1. šķiras Nopelnu krusts (Bundes-
verdienstkreuz 1. Klasse, 1968); Vācijas fonda Konrāda Adenauera balva (Konrad-
Adenauer-Preis der Deutschlandstiftung, 1971); mākslinieku ģildes balva 
(Andreas-Gryphius-Preises der Künstlergilde e. V. Esslingen a. N., 1973); Šveices Brīvī
bas un cilvēktiesību fonda balva (Preis der Schweizer “Stiftung für Freiheit und Men-
schenrechte”, 1977); zelta medaļa “Par humānismu” (“Pro Humanitate” des Ost-West-
Kulturwerkes e. V. in Bonn im Kurhaus Bad Krozingen, 1977). Rakstniecei 1977. gadā 
piešķirts arī vācu pilsētas Krocingenas (Bad Krozingen) goda pilsones nosaukums, jo 
viņa tajā dzīvoja no 1966. gada līdz 1978. gadam. Šai pilsētā ir Z. Mauriņas kapa vieta, 
viņas vārdā nosaukta iela (Zenta Maurina Weg), Ličgī mājā (Litschgihaus) viņai un 
viņas vīram K. Raudivem ir iekārtota īpaša piemiņas istaba.90

Z. Mauriņas sarežģītais dzīves stāsts, plašais kultūras apvārsnis, esejiskais rakstības 
veids, spēja filozofiski aptvert un konceptuāli savienot daudzu ievērojamu autoru 
darbu idejas, kā arī aktīva iesaistīšanās Eiropas literārās dzīves norisēs bija faktori, kas 
ārkārtīgi palielināja arī viņas darbu popularitāti, tulkošanu un izdošanu. 

Vācijā ir vēl viena vieta, kurā tiek svēti glabāta latviešu rakstnieku piemiņa: agrā
kās Minsteres latviešu ģimnāzijas ēkā91 ir Zentas Mauriņas, Konstantīna Raudives un 

88 Konstantin Raudive and His ITC EVP Breakthrough. Pieejams: http://itcvoices.org/konstantinraudiveand
hisitcevpbreakthrough/ (skatīts 13.02.2017.). 

89 Dr. Zenta Maurina. Pieejams: http://www.freiheitundmenschenrechte.ch/preistraegerinnen/ (skatīts 
13.02.2017.).   

90 Ausstellung Zenta Maurina im Stadtmuseum Bad Krozingen. Pieejams:  https://www.youtube.com/
watch?v=MVxymGoH7JY (skatīts 13.02.2017.). 

91 Tagad – Minsteres Latviešu centrs (Lettisches Centrum Münster).

22. att. Konstantīns Raudive un Zenta Mauriņa. 
1968. gads (RTMM 573039)



463

latviešu lite ratūras izcilā rakstnieka un mākslinieka Jāņa Jaunsudrabiņa piemiņas ista
bas. Kopīga istaba iekārtota arī rakstnieku Pētera Ērmaņa un Kārļa Ieviņa piemiņai. 
Tajās glabājas arī rakstnieku memoriālās lietas un arhīvi. 

Mazāk ir faktu par Padomju Latvijā dzīvojošajiem rakstniekiem, kuri būtu guvuši 
ievērību citās zemēs. Višvabharati Universitāte Indijā (tās dibinātājs bija indiešu rakst
nieks Rabindranats Tagore) 1971. gadā piešķīra in absentia dzejniecei un tulkotājai (no 
krievu, vācu, angļu, franču un spāņu valodas) Mirdzai Ķempei – doktora diplomu (De-
sikottama, D. Litt. Honoris Causa) par viņas veiktajiem urdu valodas pētījumiem.92 
Diplomā, ko parakstījusi Indira Gandija, teikts: “Višvabharati Universitāte Grihagiri-
gunachandra gada Saules kalendāra Paušja mēneša 15.  dienā un Mēness kalendāra 
tumšās puses 10. dienā piešķir kundzei Mirdzai Ķempei (neklātienē) goda pakāpi De-
sikottama (literatūras doktors).” 

Latviešu rakstnieku, tulkotāju un valodnieku ieguldījums pasaules kultūrā pavisam 
tieši izpaužas apliecinājumu veidā no citām valstīm. Rainis savulaik ir saņēmis Beļģijas 
Leopolda kavaliera krusta ordeni (The Order of Leopold jeb Leopoldsorde, jeb Ordre de 

92 VisvaBharati. List of Desikottamas. Pieejams: http://www.visvabharati.ac.in/at_a_glance/desikot.htm 
(skatīts 13.02.2017.). 

23. att. Zentas Mauriņas piemiņas istaba agrākās 
Minsteres latviešu ģimnāzijas ēkā. 2015. gads. 
Māras Grudules foto

24. att. Konstantīna Raudives 
piemiņas istaba agrākās Minsteres 
latviešu ģimnāzijas ēkā. Attēlā 
redzams arī viens no EVP 
uztveršanas aparātiem. 2015. gads. 
Māras Grudules foto

25. att. Jāņa Jaunsudrabiņa piemiņas istaba agrākās 
Minsteres latviešu ģimnāzijas ēkā. 2015. gads. 
Māras Grudules foto
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Léopold), un Beļģijas valsts īpašumā atradās bronzā izliets 
dzejnieka krūšutēls.93

Alma Gobniece par tulkojumiem no zviedru valodas 
apbalvota ar Zviedrijas Gustava Vāsas ordeni (The Royal 
Order of Vasa jeb Kungliga Vasaorden). Igauņu latviešu 
izcelsmes dzejnieks, literatūrzinātnieks un mākslinieks 
Ivars Ivasks bija Somijas Lauvas ordeņa komandieris 
(Commander of the Order of the Lion of Finland jeb 
 Suomen Leijonan ritarikunta, 1983), ar ko tika novērtēts 
viņa ieguldījums Somijas kultūrā. Tulkotāja Elga Sakse 
par tulkojumiem no ungāru valodas saņēmusi Ungārijas 
valdības medaļu (Pro cultura Hungarica, 1993) un Ungā
rijas Republikas prezidenta zelta piemiņas medaļu (1997).

Dzejnieks un tulkotājs Knuts Skujenieks saņēmis vai
rākus augstus citu valstu ordeņus – “Izabellas katolietes 
ordeni” (Orden de Isabel la Católica, 1994), Lietuvas Liel
kņaza Ģedimina ordeni (The Order of the Lithuanian 
Grand Duke Gediminas, 2001), kā arī T.  Transtrēmera 
balvu dzejā (1998). Tulkojumos iznākušas vairāk nekā 
desmit K. Skujenieka grāmatas, daudzi viņa dzejoļi  iekļauti 
antoloģijās, krājumos un periodiskajos izdevumos.

Tulkotāja Dace Meiere saņēmusi prestižus ārvalstu 
apbalvojumus: Dantes Aligjēri biedrības medaļu (2005), 
Itālijas valsts ordeni “Par nopelniem Republikas labā” (Ca-
valiere al merito della Reppublica, 2004). Novērtējot Astrī
des Ivaskas94 darbu Igaunijas un Latvijas kultūras sakaru 

veicināšanā, viņai tika pasniegts Igaunijas “Baltās Zvaigznes ordenis” (The Order of the 
White Star jeb Valgetähe teenetemärk, 2007). Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu 
fakultātes (LU HZF) Romānistikas nodaļas Ibēristikas studiju katedras vadītājai asoc. 
prof. Allai Placinskai 2014. gadā tika svinīgi pasniegts Spānijas Ārlietu ministrijas pie
šķirtais “Izabellas katolietes ordenis” (Orden de Isabel la Católica) par izcilu ieguldījumu 
starpvalstu attiecību veicināšanā un draudzīgu attiecību stiprināšanā valstu starpā. Kat
ram no ārzemju apbalvojumiem ir izcila nozīme. Šeit pieminēti tikai daži to saņēmēji. 

Ievērojami starptautiski panākumi ir jaunajam latviešu rakstniekam Tomam 
Kreicbergam, kura pseidonīms ir Tom Crosshill. Viņš ir trīsreiz nominēts prestižajai 
Nebula balvai,95 kas ir viens no pasaulē augstākajiem literārajiem apbalvojumiem, kuru 
piešķir par zinātniskās fantastikas žanrā tapušiem darbiem. 2009. gadā T. Kreicbergs  
uzvarēja fantastikas īsprozas konkursā “Nākotnes rakstnieki” (Writers of the Future),96 

93 Zālītis J. Leopolda ordenis, krūšutēls Beļģijā un plakete ar kara bēgļiem. Pieejams: http://memorialiemuzeji.
lv/muzejaprieksmets/leopoldaordeniskrusutelsbelgijaunplaketearkarabegliem/ (skatīts 13.02.2017.). 

94 Rožkalne A. Lauva. Dzejniece Astrīde Ivaska. Rīga: LU LFMI, 2012.  
95 Toms Kreicbergs. Pieejams: http://www.tomskreicbergs.lv/partomu/ (skatīts 13.02.2017.). 
96 Writers and Illustrators of the Future. Pieejams:  http://www.writersofthefuture.com/event2010volume26/; 

http://www.writersofthefuture.com/writerwinners/ (skatīts 13.02.2017.). 

26. att. Višvabharati Universitātes diploms 
par literatūras goda doktora nosaukumu 
Mirdzai Ķempei. 1971. gads (RTMM 
333537)
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bet 2016. gadā saņēma Eiropas Zinātniskās fantastikas biedrības ESFS (European 
Science Fiction Society) Eiropas labākā fantastikas žanra rakstnieka apbalvojumu. Viņa 
darbi tulkoti desmit valodās. T. Kreicbergs ir pirmais latvietis starp Amerikas Fantasti
kas rakstnieku asociācijas biedriem un Ņujorkas rakstnieku grupas “Altered Fluid” 
biedrs. Prozaiķis Jānis Joņevs 2014. gadā par romānu “Jelgava 94” (2013) un 2017. gadā  
Osvalds Zebris par romānu “Gaiļu kalna ēnā” (2014) saņēma ES Literatūras balvu 
(European Union Prize for Literature), ko piešķir jaunajiem rakst niekiem.

Tradicionālajām literatūras publicēšanas iespējām pievienojušies nu jau ierasti 
jaunie veidi: literāro darbu publikācijas tīmeklī un literāri projekti, kuri notiek digitā
lajā vidē. Vienā no tādiem dzejnieka un literatūrzinātnieka Kārļa Vērdiņa dzejolis 
“Come to Me” (krājumā “Es”) pēc Sautbenkas mākslas centra ekspertu vērtējuma 
2014. gadā iekļuvis 30 pasaules valstu 50 pēdējo gadu labāko mīlas dzejoļu sarakstā 
līdzās vairāku ievērojamu ārzemju autoru dzejoļiem.97 2012. gadā viņš pārstāvēja Lat
viju Dzejas Parnasa festivālā (Poetry Parnassus Festival) Kultūras olimpiādes laikā 
(Cultural Olympiad in London). Latviešu rakstnieku un dzejnieku (Amanda Aizpu
riete, Uldis Bērziņš, Dagnija Dreika, Nora Ikstena, Liāna Langa, Knuts Skujenieks u.c.) 
piedalīšanās starptautiskos literāros projektos, festivālos un lasījumos ir kļuvusi par 
pašsaprotamu lietu.

Visbeidzot jautājums – cik lielā mērā latvieši un ar Latviju saistīti cilvēki spējuši 
ietekmēt citu tautu (vai pat pasaules) literatūras un kultūras procesus? No vispārējas 
kultūras jomas jāatzīst, ka tie ne vienmēr ir tieši pašu rakstītie darbi, ar kuriem latviešu 
literāti var gūt atpazīstamību pasaulē. Daži piemēri jau minēti, citi vēl minami. 

97 Visit London. Pieejams: http://www.visitlondon.com/thingstodo/place/433221 southbankcentre#ZypQ1 
vLQfIjZukFG.99 (skatīts 13.02.2017.). 

27. att. Anšlavs Eglītis (no kreisās) un Imants  Ziedonis 
Losandželosas apkaimē, ASV. 1978. gads. 
 Gunāra  Janaiša foto

28. att. Velta Sniķere dzejas lasījumu pavada ar jogas 
mudrām. Dzejas dienu sarīkojums Rīgas Latviešu 
biedrībā. 2006. gads. Anitas Rožkalnes foto
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 Žurnālists un vairāku grāmatu autors Saša Ziemelis kļuva sla
vens kā jaguāru mednieks Brazīlijas džungļos un ekspedīciju 
vadītājs. Lugu un atmiņu autore Marija Leiko bija Vācijas mēmā 
kino zvaigzne. Prozaiķis Anšlavs Eglītis Amerikas nelatviešu 
vidē vairāk bija pazīstams kā Holivudas Ārzemju preses asoci
ācijas biedrs, kas intervējis “zvaigznes” latviešu laikrakstiem. 

Dzejniece Velta Sniķere ir organizētas jogas kustības aizsā
cēja Lielbritānijā, organizācijas “British Wheel of Yoga” līdzdibi
nātāja, jogas skolotāju trenere,98 savulaik slavenā indiešu dejotāja 
Rama Gopala deju trupas dalībniece un politiski aktīva Trimdas 
PEN organizācijas biedre. Dzejniece rakstījusi arī angļu valodā, 
atdzejojusi savus un citu latviešu dzejnieku darbus angliski.

Latviešu rakstniece Dzidra Zeberiņa Havaju salās audzēja 
rozes un citas puķes, guva starptautiskas balvas šajā nozarē, de
joja simtiem dažādu tautas deju. Joma, kura noteikti sniedzas 
tālu, ir ne tikai literārā radošā kapacitāte, bet arī literatūras 
 menedžments, personiskie kontakti, kas spēj ietekmēt citu 
zemju literāros procesus. Te vēlreiz jāmin Ivars Ivasks, kurš 
24 gadus bija redaktors Oklahomas Universitātes ASV (Univer-
sity of Oklahoma) žurnālam “World Literature Today”. Sākotnēji 
tas tika dibināts 1927. gadā Oklahomas Universitātes paspārnē 
ar nosaukumu “Books Abroad” (līdz 1976) un ir viens no vecā
kajiem ASV literārajiem žurnāliem ar nepārtrauktu iznākšanas 
laiku.99 

1991. gadā, kad I. Ivasks pensionējās, līdzstrādnieku skaits (galvenokārt bez atlī
dzības strādājoši Amerikas, Kanādas, Eiropas un tā saukto trešo valstu universitāšu 
mācībspēki) bija sasniedzis astoņus simtus, tika recenzētas un anotētas 72 valodās sa
rakstītas grāmatas no visas pasaules, katru gadu apskatā iekļaujot aptuveni 1300 grā
matu. Milzīgā literāro faktu apjoma dēļ I. Ivasks žurnālu dēvēja par literatūras Apvie
notajām Nācijām. Viņam bija izcila loma arī Nūstada balvas (Neustadt International 
Prize for Literature)100 dibināšanā un piešķiršanā, jo viņš izraudzīja fonda divpadsmit 
kritiķu starptautisko žūrijas komiteju, kuras locekļi proponēja kandidātus godalgoša
nai. Šī balva ir nozīmīgākā literārā balva aiz Nobela prēmijas. Laureātu vidū ir vairāki 
vēlāk Nobela balvu ieguvuši rakstnieki no visas pasaules (grieķis Odisejs Elitis, kolum
bietis Gabriels Garsija Markess, polis Česlavs Milošs). 1979. gada decembrī, kad grieķu 
dzejnieks Odisejs Elitis saņēma Nobela balvu literatūrā, Zviedrijas Karaliskā akadēmija 
ielūdza Ivaru Ivasku un Astrīdi Ivasku uz balvas pasniegšanas ceremoniju,101 kurā viņi 
bija divi starp 1720 viesiem no visas pasaules. Pamatojums – I. Ivasks bija grieķu dzej
nieka darbu tulkotājs un redaktors, O. Elitim tika veltīts žurnāla “World Literature 

98 Intervija ar V. Sniķeri žurnālā “Spectrum”. Pieejams: http://spectrum.bwy.org.uk/spectrum/summer2016/#16 
(skatīts 13.02.2017.). 

99 World Literature Today. Pieejams: http://www.worldliteraturetoday.org/history (skatīts 13.02.2017.). 
100 Neustadt Prises. Pieejams: http://www.neustadtprize.org/history/ (skatīts 13.02.2017.). 
101 Ivasks invited to attend Nobel ceremony. The Oklahoma Daily, 1979, Nov. 27. 

29. att. Ivars Ivasks un žurnāls 
“World Literature Today” 
(LU Akadēmiskā bibliotēka, 
Astrīdes  Ivaskas un Ivara Ivaska 
kolekcija)
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Today” numurs, viņš bija arī Nūstada balvas 
ieguvējs. Akadēmija šo materiālu ņēma vērā, 
izvirzot Eliti Nobela balvai.

Ivars Ivasks bija spožs salīdzinošās litera
tūrzinātnes pārstāvis, runāja sešās valodās un 
regulāri rakstīja par spāņu, somu, franču, 
igauņu, latviešu, lietuviešu un citu tautu litera
tūru. Latviešu literatūrai nozīmīgi tas, ka 
Ivaska redaktora darba gados žurnālā “World 
Literature Today” tika publicēti apskati par 
278 grāmatām, kas izdotas latviešu valodā, un 
8 lieli raksti, kā arī viens žurnāla speciālizde
vums.102 

Abi Ivaski bija kā katalizators, kas veicināja 
ziņu par Latviju un latviešu literatūru izplatīša
nos daudzviet pasaulē, jo bija harismātiski cil
vēki, kuru augstā mērķa apziņa, atvērtība, inte
lekts un sirsnība pārliecināja izdevējus un 
kolēģus. Katrs no viņiem bija uzrakstījis vairā
kas grāmatas savā dzimtajā valodā, runāja vai
rākās svešvalodās un tulkoja no tām. Pateico
ties Ivasku tiešai vai netiešai ietekmei, daudzu 
latviešu autoru darbi, kas bija sarakstīti gan 
Latvijā, gan ārpus tās, tika publicēti Eiropas un 
Amerikas periodiskajos izdevumos un antolo
ģijās. I. Ivaska vadītais žurnāls un Nūstada 
balva, kā arī Pjūterbau (Puterbough) konferen
ces par spāņu un franču valodā sarakstīto lite
ratūru bija ievērojami notikumi ne tikai Ame
rikas, bet pasaules literārajā dzīvē. Ivasku viesu 
grāmatā, kas glabājas viņu memoriālajās ista
bās LU Akadēmiskajā bibliotēkā Rīgā līdz ar 
Ivasku bibliotēku un Astrīdes Ivaskas arhīvu, ir 
daudz pasaulslavenu rakstnieku ierakstu. Pēc 
Ivara Ivaska nāves Parīzes Botāniskajā dārzā vairākus gadus pēc kārtas pie viena no 
celiņiem bija uzraksts “Allee Ivar Ivask” – Ivara Ivaska aleja.

Pasaulē latviešu valodas lietotāju ir aptuveni divi miljoni, bet latviešu valodas 
runā tāju – kam tā ir dzimtā valoda – aptuveni 1,5 miljoni.103 Mēs labprāt atceramies, 
ka Latviešu folkloras krātuvē ir apmēram pusotrs miljons dainu ar visiem variantiem, 
tas nozīmē, ka katram latvietim ir viena daina. Šo 1,5 miljonu iedzīvotāju proporcija 

102 A Look at Baltic Letters Today. Books Abroad, Vol. 47, No. 4, 1973. 
103 Latviešu valodas aģentūra. Pieejams: http://www.valoda.lv/Valsts_valoda/Latviesu_valoda/mid_502 (skatīts 

13.02.2017.). 

30. att. Astrīde Ivaska Nobela balvas viesību tērpā 
un Ivars Ivasks ar Somijas Lauvas ordeni 1980. gada 
Nūstada balvas svinību kokteiļvakarā. Džila Džeina 
foto (LU Akadēmiskā bibliotēka, Astrīdes Ivaskas un 
Ivara Ivaska kolekcija)

31. att. Karlosa Fuentesa zīmējums Astrīdes un 
Ivara Ivasku viesu grāmatā (LU Akadēmiskā bibliotēka, 
Astrīdes Ivaskas un Ivara Ivaska kolekcija)
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attiecībā pret Eiropas iedzīvotāju skaitu ir 
1:462, bet pret pasaules iedzīvotāju skaitu – 
1:4660.104 Latviešu rakstnieku skaits ir daudz 
mazāks, un tomēr latviešu literatūra uzrunā 
pasauli. 

Lekcijā “No Baltijas līdz Oklahomai” Ivars 
Ivasks saka: “Pateicoties WLT [“World Literature 
Today”. – A. R.], līvi un kaijovas, katalāņi un 
lapi, vjetnamieši un ibo nepazudīs no mūsu 
vidus nepamanīti. Cik garlaicīga būtu mono
lingvāla pasaule vai arī tāda, kurā tiktu runāts 
tikai angļu, spāņu, krievu un ķīniešu valodās! 
Mūsu kā humānistu galvenais uzdevums ir pētīt, 
veicināt, pasargāt un, galu galā, nodot nākama
jām šīs planētas paaudzēm cilvēces kolektīvo 
[I.  Ivaska pasvītrojums. – A. R.] gudrību, nevis 
tikai dažu galveno Rietumu tautu uzvaras.”105

Secinājumi

Jebkuras literatūras devumu pasaules kultūrā nevar novērtēt, izolēti aplūkojot 
kādu vienu faktu grupu, piemēram, konkrētās literatūras vēstures posmus, darbu tap
šanas hronoloģiju, ārzemēs dzīvojošo rakstnieku sarakstu vai autoru darbu esamību 
bibliotēkās. Nosauktās un vēl citas atsevišķās faktu grupas ir ārkārtīgi svarīgas, bet to 
jēga un nozīme plašākā kontekstā atklājas tikai kopsakarībās. Šādā skatījumā mēģināts 
tuvoties izpratnei par latviešu rakstniecības devumu pasaules kultūrā.

Latviešu literatūras pusotru gadsimtu neilgajā veidošanās un attīstības laikposmā 
latviešu rakstnieki un citu profesiju literatūras darbinieki vēsturisko, ekonomisko un 
reģiona sociālās dzīves apstākļu dēļ jau kopš literatūras pirmsākumiem dzīvoja un 
strādāja vairāku kultūru pierobežā un mijiedarbē, tādējādi latviešu folklorā saglabāto 
pasaules izjūtu, ētisko uzstādījumu un estētisko gaumi samērojot ar citu tautu kultūrai 
raksturīgo. Tas vienlaikus radīja iespēju dinamiski apgūt jaunas cilvēka gara dzīves 
vērtības, bet arī instinktīvu tieksmi paturēt un nosargāt savas tautas kultūrai tradicio
nālās vērtības. Šai sintēzē radās satura un mākslinieciskās izteiksmes hibrīdveidojumi, 
kas pasaules literāro virzienu kopainā ieviesa jaunas krāsas. Savukārt pats nacionālās 
literatūras tapšanas procesa vērojums sniedz pieturas punktus literatūrteorētiskiem un 
kultūrvēsturiskiem vispārinājumiem, kādus grūti vai pat neiespējami atrast senāku 
nacionālo literatūru vēstures materiālā, jo to pirmsākumi pagaisuši gadsimtu un gadu 
tūkstošu gaitā.

104 Worldometers. Pieejams: http://www.worldometers.info/worldpopulation/ (skatīts 13.02.2017.). 
105 Manuskripts glabājas LU Akadēmiskajā bibliotēkā A. un I. Ivasku kolekcijā. 

32. att. Ivara Ivaska aleja Francijā, Parīzes Botāniskajā 
dārzā (Jardin des Plantes). 1993. gads. Pjēra Lekvīra 
foto (LU Akadēmiskā bibliotēka, Astrīdes Ivaskas un 
Ivara Ivaska kolekcija)
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Kultūru robežzonā apgūtā garīgā reakcija uz jauniem apstākļiem, spēja ātri aptvert 
jaunu sociālo un kultūras pieredzi un to radoši izmantot noteica to, ka, vairākos tautas 
masu kustības laikposmos dodoties svešumā, latviešu pasaules skatījums, mentalitāte 
un mākslinieciskā izjūta nonāca turpat, kur paši latvieši, un izpaudās arī kopienas sa
biedriskajā dzīvē, kultūrā un literatūrā, palīdzot mītnes zemēs saglabāt latvisko, bet arī 
gūstot svaigas ierosmes vietējā kultūrā, tradīcijās un literatūrā.

Ārvalstu lielāko bibliotēku katalogos rodama informācija par latviešu literatūras 
pieejamību attiecīgajās valstīs gan sarakstīšanas valodā, gan tulkojumos, kā arī aptverti 
pētījumi par latviešu literatūru un tās aplūkojums plašākā (Baltijas, Eiropas un pasau
les) ģeogrāfiskajā kontekstā. Neskatoties uz to, ka skaitliski nelielas tautas valodā izla
sāmai literatūrai sarežģītāk atrast savus tulkotājus nekā lielo kultūrtautu valodā sa
rakstītajai, latviešu rakstnieku darbu klāsts lielāko pasaules valstu galvenajās 
bibliotēkās visumā sniedz diezgan līdzsvarotu priekšstatu par tādā vai citādā ziņā no
zīmīgākajiem latviešu autoriem. Analizējot grāmatu un citu publikāciju klāstu tajās, 
iezīmējas vairāki secinājumi par faktoriem, kas dažādos gadu desmitos veicinājuši 
grāmatu nonākšanu bibliotēku krātuvēs: sava loma ir autoru, tulkotāju, izdevēju un 
dažādu institūciju aktivitātei. 

Līdzīga aina atklājas, aplūkojot ārzemēs iznākušās vai bibliotēkās rodamās publi
kācijas par latviešu rakstniekiem un viņu darbiem. Latviešu autoru darbi galvenokārt 
veltīti literatūras vēsturei un literāro sakaru jomai un ir lielākoties faktogrāfiski apko
pojoši: gan bibliogrāfiski, gan aprakstoši. Mazāk ir analītiski salīdzinošu darbu, tādi 
tapuši pēdējos piecpadsmit gados. 

Latviešu literatūras devums pasaules kultūrā izpaužas arī caur cittautu literatūras 
tulkojumiem. Vairāki latviešu literatūras darbinieki: rakstnieki, tulkotāji, kas citu tautu 
literatūru tulko latviešu valodā, novērtēti ar šo valstu apbalvojumiem, stipendijām, 
piemiņas vietām un citām atzinības zīmēm.

Daži latviešu literatūras darbinieki atstājuši arī precīzi konstatējamu iespaidu uz 
citu zemju literatūras un kultūras dzīvi gan ar saviem literārajiem darbiem, gan organi
zatorisko un administratīvo izcilību, tādējādi paverot ceļu arī zināšanu izplatībai par 
Latviju un latviešu literatūru, kā arī veicinot citu latviešu autoru darbu tulkojumu raša
nos un publicēšanu.

Visbeidzot – daži fakti no cilvēka zināšanu nozares, kas ar literatūru šķietami 
nemaz nav saistīta. Un tomēr. Vairāki desmiti asteroīdu un virsmas veidojumu uz pla
nētām nosaukti ar Latviju un latviešu literatūru saistītos vārdos.106 Pirmais šāds astero
īds 1934. gadā tika nosaukts par Latviju (Latvia), bet 1985. gadā cits asteroīds tika no
saukts par godu Krišjānim Baronam (3233 Krišbarons). Lielākā daļa planētas Merkurs 
krāteru nosaukti slavenu rakstnieku, mākslinieku un komponistu vārdos – noteikumi 
paredz, ka jaunatklātam krāterim drīkst piešķirt tikai tāda mākslinieka vārdu, kurš 
bijis slavens vairāk nekā piecdesmit gadu. Vienam no Merkura krāteriem dots Raiņa 
vārds (Rajnis). Uz Veneras virsmas vairāki lieli veidojumi nosaukti latviešu folkloras 
tēlu vārdos, bet divi – arī Raiņa lugas “Uguns un nakts” varoņu vārdos: Laimdotas 

106 Latvijas Astronomijas biedrība. Pieejams: http://www.lab.lv/index.php?pid=304003 (skatīts 13.02.2017.). 
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 zemiene (Laimdota Planitia) un Spīdolas kore (Spidola Dorsa). Tiesa, par Laimdotu 
teikts, ka tas ir latviešu sievietes vārds, bet par Spīdolu – latviešu ragana. Šie fakti gan 
nav tiešs apliecinājums latviešu literatūras devumam pasaules kultūrā, bet daži punkti 
zvaigžņu kartē tomēr.

Par autori

Anita Rožkalne (dz. 1956) – Dr. philol. (1984), LU Literatūras, folkloras un 
mākslas institūta vadošā pētniece. Grāmatās izdoti pētījumi par latviešu rakst
niekiem (monogrāfijas “Lauva: dzejniece Astrīde Ivaska”, 2012; “Kārļa Zariņa 
burvju aplis”, 2016), par G. Repšes daiļradi (“Poētiskā anatomija”, kopā ar 
G. Repši, 1999), par trimdas un Latvijas rakstnieku mijiedarbi (“Palma vējā”, 
1998), interviju krājumi ar rakstniekiem un tulkotājiem (“Zvaigznes šūpolēs”, 
1989; “Valoda tulkojumā”, 2015). Darbojusies arī salīdzinošās literatūrzinātnes 
jomā, kopā ar kolēģiem veidojusi datu bāzi “Latviešu rakstnieku biogrāfijas”, pēta 
latviešu literatūru projekta “Kultūru migrācija Latvijā” ietvaros. Visās minētajās 
jomās arī publikācijas rakstu krājumos un periodiskajos izdevumos. Latvijas 
Rakstnieku savienības biedre (1998), saņēmusi LRS “Kritiķa kausu” (1999), LZA 
Viļa Plūdoņa balvu latviešu literatūrzinātnē (2017) un Gada balvu literatūrā, 
speciālbalvu par izcilu ieguldījumu literatūrpētniecībā (2017).



Arnolds Klotiņš

LATVIEŠU MŪZIKA PASAULĒ

Rakstā aplūkota latviešu mūzika un atskaņotājmāksla pasaules un visupirms Eiropas kontekstā. 
Analizēta lielo kaimiņzemju ietekme nacionālās mūzikas kultūras veidošanās procesā, Latvijas 
sakari ar Eiropas mūzikas dzīvi dažādos vēstures posmos un īpaši 21.  gadsimtā, ievērojamāko 
komponistu devums Eiropas perspektīvā. Vērtēta latviešu pēckara diasporas mūziķu vieta pasaulē. 
Skarts Otrā pasaules kara un Latvijas okupācijas iespaids uz latviešu mūzikas atvērtību pasaulei. 
Iezīmēts radikāli jaunais posms latviešu mūzikas attieksmēs ar ārpasauli pēc “dzelzs priekškara” 
krišanas un valsts neatkarības atjaunošanas, profesionālo mūzikas vienību un ievērojamāko solistu 
darbība pasaules koncertzālēs un operteātros.

Atslēgvārdi: Rietumeiropa, Austrumi, robežsituācija, vācbaltiešu kultūra, nacionālā kultūra, oku
pācija, ideoloģizācija, diasporas mūzika, virtuozi, solodziedoņi, pasaules operteātri, konkurētspēja.

Jēdziens “latviešu mūzika” 21. gadsimta melomānam saistās galvenokārt ar samērā 
labi jūtamo Latvijas operdziedoņu, diriģentu, instrumentu virtuozu un koru klātbūtni 
vecā un jaunā kontinenta operteātros un koncertzālēs. Tā, piemēram, 2015./2016. gada 
sezonā Eiropas un ASV ievērojamākajos opernamos galvenajās lomās vienlaikus dar
bojās septiņas operas zvaigznes no Latvijas, regulārus solokoncertus pasaulē sniedza ap 
15 instrumentālās mūzikas virtuozu. Par slavenu simfonisko orķestru štata vadītājiem 
tai pašā laikā ārpus Latvijas strādājuši pieci diriģenti. Godalgas no starptautiskiem 
konkursiem ik gadu mājās pārved vairāki amatierkori, bet abi Latvijas profesionālie 
kori ir pastāvīgi pieprasīti festivālos un tiek aicināti turnejās.

Valstij ar tikai diviem miljoniem iedzīvotāju, kuras eksistence pēckara desmitgadēs 
bija pasaulē gandrīz aizmirsta, šāda mūzikas rosmju bilance liekas uzmanības vērta. 
Tāpēc viens no šī raksta uzdevumiem ir tuvāk aplūkot minētās aktivitātes un skaidrot 
to cēloņus. Taču raksta nosaukumā minētais temats tikpat labi paredz arī otru uzde
vumu –  runāt par pašu latviešu mūziku pasaules perspektīvā,  par tās ienākšanu Eiro
pas muzikālajā  kartē, attīstību un iespējamo vietu tajā. Abi šie uzdevumi prasa pamest 
skatienu pagātnē.
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Atskats 

Latviešu profesionālā mūzika savās radošajās izpausmēs, tāpat kā somu, norvēģu, 
čehu un dažas citas komponistu skolas, pēc izcelsmes pieder pie Eiropas skaitliski ne
lielo tautu t.s. jaunajām mūzikas kultūrām, kuru nacionālā patstāvība izveidojās 19. gs. 
romantisma laikmetā. Tomēr pati agrīnākā kultivētā mūzikas dzīve Latvijā, kā arī Igau
nijā (t.i., visā senajā Livonijā) iedibinājās līdz ar 13. gs. krusta kariem – ar Vācu ordeņa 
un Rietumu kristīgās baznīcas nostiprināšanos Baltijas zemēs. Tad pamazām Latvijā 
(un Igaunijā) līdzās pamattautai izveidojās t.s. vācbaltiešu (vāc. Deutsch-Balten) iedzī
votāju kopiena – vācieši (pa daļai arī zviedri, poļi u.c. kaimiņtautas), kas dzimuši vai 
ieceļojuši un iesakņojušies Baltijā. Ar laiku vācbaltieši kļuva par Ziemeļeiropas kultūr
telpā iekļāvušos vācvalodīgu subkultūru, kuras nesēji Latvijā gan nekad nepārsniedza 
10% no iedzīvotāju kopskaita, bet vairākus gadsimtus veidoja reģiona pilsētu iedzīvo
tāju pamatslāni un saimniecisko, politisko un kultūras eliti.

Viņu uzturēta, viduslaiku Rīgā, tāpat kā vācvalodīgās zemēs un teritorijās ap Balti
jas jūru, jau 13. gadsimtā darbojās mācītu dziedātāju kapela, uzstājās t.s. pilsētas muzi
kantu kompānijas (instrumentālas grupas). Kurzemes hercogistē (Latvijas teritorijā 
pastāvēja no 1561. gada līdz 1795. gadam), resp., tās galmā skanējušo baroka mūziku 
17.–18. gadsimtā sarakstīja no Rietumeiropas angažētie galma komponisti. 18. gs. 
Rīgas rosīgajā vācu mūzikas dzīvē darbojās Eiropā pazīstami komponisti: Johans 
 Gotfrīds Mītels, Johans Valentīns Mēders, Georgs Mihaels Tēlemanis. Vietējās cilmes 
iedzīvotāju līdzdalība minētajās un citās profesionālās mūzikas norisēs vismaz līdz 
18. gs. bija niecīga – sociālās nospiestības un izglītības trūkuma dēļ. Baltijas jūras aus
trumu krasta kristianizācija 12.–13. gs. nozīmēja arī vietējā etnosa militāru, politisku 
un saimniecisku pakļaušanu. Dažu gadsimtu laikā pamatiedzīvotāji nonāca dzimtļaužu 
statusā, krasā nošķīrumā no ienācēju vācvalodīgās ekonomiskās, reliģiskās un kultūras 
virsotnes. Šī nošķirtība bija ne tikai sociāla, kā daudzās zemēs, bet arī nacionāla, et
niska. Vēl pat 1617.  gadā Kurzemes likumdevēji liedza latviešiem darboties pilsētas 
muzikantu cunftē,1 un arī privileģētajās Rīgas vāciskajās muzikantu kompānijās ne
viens latvietis netika pieļauts.2 

Lai arī mūsdienu vēsturnieku ieskatā Latvijas “vācbaltiešu kultūra ir koloniāla kul
tūra un līdz 18. gs. otrajai pusei Eiropas vācvalodīgo kultūru kā centru imitējoša”,3 
tomēr tai piemita kāda funkcija, kas kopš vācbaltiešu masveida repatriācijas Otrā pa
saules kara sākumā pēc tam bijusi pārāk aizmirsta. Proti, Baltijas vācu kultūra sava 
eiro peiskuma dēļ ir ilgstoši bijusi svarīgs paraugs un netieša skola latviešiem – gan 
saimnieciski, gan kulturāli. Mūzikā tas ir izpaudies ne mazāk kā baznīcas dzīvē, litera
tūrā, teātrī vai tēlotājā mākslā. No 1782.  gada līdz 1918. gadam Rīgā darbojās vācu 
 teātris ar drāmas, mūzikas un baleta izrādēm (dažus gadus šajā teātrī par diriģentu 
darbojās jauniņais Rihards Vāgners), un, lai arī pirmajā laikā tur sabiedrības zemāka

1 Vītoliņš J., Krasinska L. Latviešu mūzikas vēsture. I. Rīga: Liesma, 1972, 104. lpp.
2 Turpat, 109. lpp.
3 Grudule M. Vācbaltieši Latvijas un latviešu kultūras vēsturē. Latvieši un Latvija: akadēmiskie raksti. 4. sēj.: 

Latvijas kultūra, izglītība, zinātne. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013, 230. lpp.
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1. att. Kokle 
(no etnomuziko loga 
Valda  Muktupāvela 
privātās kolekcijas)

jiem  slāņiem, pie kuriem piederēja latvieši, ieeja 
bija liegta,4 vēlāk situācija mainījās. Tas pats sa
kāms par koncertu dzīvi, šajā ziņā 18.–19. gad
simta Latvijai ir vislielākā līdzība ar Čehiju, kur 
tāpat vietējā un vācvalodīgā teātra un mūzikas 
dzīve ir risējusi līdztekus. Vācbaltiešu klātbūtne 
visās kultūras jomās jau no sākta gala latviešus, 
ja ne vairāk, tad pieradināja pie eiropeiskās kul
tūras telpas, izglītības, zinātnes, mentalitātes. Tas 
bija pats pirmais svarīgais faktors, kas vēlāk (jau 
19.–20. gs.) padarīja dabisku latviešu iekļaušanos 
Eiropas mūzikas norisēs.5

Vispārināti skatot, latviešu etniskā mūzika ir senās Latvijas teritorijas baltu cilšu 
un somugru cilšu grupējuma – līvu kopējs mantojums. Kara dziesmas pirmoreiz pie
minētas 13. gs. hronikās, pirmā tautas melodija ar tekstu publicēta 1635. gadā. Kopš 
sistemātiskas pierakstīšanas sākuma līdz 20. gadsimta beigām Latviešu folkloras krā
tuvē Rīgā uzkrāts ap 1,2 miljoni tautasdziesmu tekstu un pāri par 30 tūkstoši melodiju. 
Tiek uzskatīts, ka līdz 13. gs. krustnešu invāzijai bija jau izveidojušās samērā noturīgas 
tautas mūzikas tradīcijas – pa daļai rečitatīvie, improvizētie arhaiskā burdona vai vien
balsīgie dziedājumi.6

Savukārt tautas mūzikas instrumentu saimi arheologi konstatē sākot ar 9. gad
simtu. Starp stīgu instrumentiem visvairāk ir daudzināta tautas muzikālā gara simbolu 
ieguvusī kokle, kuras pastāvēšanu lēš pāri par diviem gadu tūkstošiem. Lai arī tāda 
paša tipa stīgu instrumenti sastopami visā Austrumbaltijā – no senprūšu zemēm līdz 
Karēlijai, – tas nav koklei atņēmis īpašu tai piedēvētu latviskuma oreolu.7  

4 Kerten A. F.W. Auszug aus dem Tagebuch eines Russen aus seiner Reise nach Riga. Riga, 1783, S. 141.
5 Teiktais nenozīmē, ka no 14. gs. līdz vismaz 18. gs. nošķirtība starp vācbaltiešu profesionālo un latviešu 

etnisko mūziku nebūtu bijusi visai liela. Pamatiedzīvotājiem ilgstoši liegtā pieeja valdošās virsotnes kultivē
tajai mūzikai, kas turklāt bija citvalodiska, ir atstājusi šķietami negaidītu, taču spēcīgu iespaidu uz latviešu 
etniskās un vēlāk pat nacionālās profesionālās mūzikas tapšanu. Proti, šī situācija ilgstoši atstāja latviešu 
zemnieku slāni tikai savas etniskās mūzikas lokā un tāpēc veicināja šīs lokālās tradicionālās mūzikas identi
tāti, līdz ar ko izveidojās neparasti plašs zemkopju folkloras mantojums, un tajā saglabājās visai senas, citur 
jau agrāk izzudušas formas. Plašajam etniskās mūzikas uzkrājumam bija izcila loma latviešu profesionālās 
mūzikas un tās savdabību tapšanā 19. gadsimtā un vēlāk, tas ir dzīvs gan pierakstos, gan pa daļai ļaužu at
miņā joprojām. 

6 Šo viduslaiku skaņkārtās pamatoto melodikas slāni (līdzīgi kā tas notika ar seno zemnieku folkloru, piemē
ram, ungāru mūzikā) vēl maz ievēroja un maz izmantoja romantisma laikmeta profesionālā mūzika, bet tas 
atdzima 20. gadsimtā – gan komponistu jaunradē, gan jo sevišķi t.s. neofolklorisma kustībā Baltijas valstīs, 
kura ieguva pat politiska palīginstrumenta lomu valstiskās neatkarības atjaunošanā, – ne velti tika runāts par 
t.s. dziesmoto revolūciju. Relatīvi jaunākais tautasdziesmu slānis bija veidojies pēc 15. gadsimta, un tam bija 
izcila loma nacionālās atmodas kulturālajās norisēs 19. gadsimtā. 

7 Muktupāvels V. Kokles un koklēšana Latvijā = The Baltic Psaltyery and Playing Traditions in Latvia. Rīga: 
Lauska, 2009, 11.–12. lpp. Šis mūzikas instruments ir pieredzējis vairākas tehniskas modernizācijas, taču 
joprojām tiek praktizēta arī kokles pirmatnējā paveida spēle. Kokle šobrīd ir vienīgais senais tautas instru
ments valsts mūzikas izglītības sistēmā, to spēlē ne tikai daudzās amatieru grupās, bet komponisti  iekļauj arī 
eksperimentālās mūsdienu profesionālās mūzikas partitūrās.
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2. att. Dziesmu svētku lielā estrāde Rīgā, Mežaparkā 2013. gada 
17. jūlijā. Publicitātes foto

Īsteni ar tautas mūzikas pārtveri 
profesionālās mūzikas žanros 19. gs. 
sākās latviešu tautas muzikālā at
moda.8 Vairākbalsīga kordziesma ar 
tautas melodijas un teksta pamatu, 
resp., t.s. tautasdziesmas apdare 
(aran žējums) bija ne tikai nacionālās 
profesionālās mūzikas pirmais solis, 
bet kļuva par vienu no tās plaši izvēr
stiem pamatžanriem ilgā laika 
posmā. Šis žanrs veidoja pirmo lat
visko koru repertuāru un tādā kārtā 
ļāva sarīkot pirmos nacionāla mē
roga latviešu dziesmu svētkus Rīgā 
1873.  gadā. Gan tautas dziesmu ap
daru kompozīcijas tehnika, gan arī 
paši dziesmu svētki kā sarīkojums 

tapa Eiropas zemju – Anglijas, Šveices, Vācijas, Somijas u.c. – toreizējo vai kādreizējo 
mūzikas tradīciju ietekmē. Dziesmu svētki Latvijā (tāpat kā abās pārējās Baltijas ze
mēs) kļuva regulāri, un tautasdziesmai arvien atjaunotā profesionālā traktējumā līdz 
pat šai dienai pievērsušies ne tikai          kormeistari, bet arī gandrīz visi pirmā lieluma lat
viešu komponisti.9

Šeit atzīmējams, ka vēlāk tautasdziesma savā profesionālas apdares formas ziņā 
kļuva arī par latviešu koru kustības vienotāju un nacionāla mēroga dziesmu svētku 
nodrošinātāju 20.  gadsimta sākuma sociālo pretišķību saasināšanās situācijā, kad šī 
 iemesla dēļ, piemēram, saira nacionāli vienotu svētku iespējamība agrākajās dziesmu 
svētku zemēs – Vācijā, pa daļai Somijā.10 Apstākļos, kad atšķirīgu sociālo ideju dēļ 
dažādu sabiedrības slāņu repertuāra prioritātes nošķīrās, tautasdziesma dziesmu 
svētkos tomēr bija pieņemama tiem visiem, jo tā ir ne tikai dzimtā valoda, bet arī 
dzimtā mūzika, un, tā kā Latvijā tautasdziesma bija tik svarīga koru repertuāra sa
stāvdaļa, tad dziesmu svētki izdzīvoja. Tāpat notika Igaunijā.11 Turpretī, piemēram, 
Zviedrijā, kur tautasdziesma koros nedominēja, dziedātāji viegli nošķīrās pēc piede

8 Tā kļuva iespējama pēc dzimtbūšanas atcelšanas (1817–1819), kad uzlabojās zemnieku skolu stāvoklis un 
tur varēja veidoties daudzbalsīga dziedāšana, pirmie kori. Sākumā tika dziedātas lokalizētas vai tulkotas 
vācu Liedertafel stila dziesmas, taču, izvēršoties folkloras pierakstīšanai, par koru favorīti kļuva harmonizēta 
tautas dziesma. 

9 Nacionāla mēroga dziesmu svētkos, kuru skaits kopš Pirmajiem dziesmu svētkiem (1873) 140 gados sa
sniedzis 25. kārtas skaitli (2013), latviešu tautasdziesmu apdares aizņēmušas vidēji 26,5% no apvienotā kora 
(līdz 15 000 dalībnieku) programmas. 21. gs. mākslinieciski un tehniski atjautīga tautasdziesmas apdare ir 
kļuvusi par Latvijas koru vizītkarti – tie bieži iegūst Eiropas koru konkursu balvas tieši tautas mūzikas atska
ņojuma kategorijā.

10 AmonMerilain M. Common and Different Features of Brass Band Music of Finnish and Estonian Defence 
Leagues in 1925–1934: academic dissertation. Helsinki: University of Helsinki, 2011, p. 230.

11 Turpat.
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rības pie baznīcas, pilsētas, sociāldemokrātu, pilsonisko aprindu u.c. koriem, kas vie
notu repertuāru (un tātad arī vienotus dziesmu svētkus) joprojām padara mazāk 
 iespējamus.

Nacionālās kormūzikas celmlauzis 19. gadsimtā bija pedagogs un mūziķis Jānis 
Cimze, kura 200. gadskārtu savā svinamo dienu kalendārā 2014.–2015. gadam bija 
iekļā vusi arī UNESCO.12 Cimze bija mācījies Vācijā, Saksijas Skolotāju seminārā, pie 
vācu tautasdziesmu profesionālas apstrādes speciālista un komponista Ludviga Erka. 
Viņš vairāk nekā 40 gadus (1839–1881) vadīja skolotāju semināru Latvijā, kur izglīto
jās pāri par 400 latviešu un igauņu skolotāju un koru vadītāju. Bet galvenais – Cimze  
pirmais stājās pie latviešu tautasdziesmu aranžēšanas koru vajadzībām un sagatavoja 
krājumu astoņās daļās Dziesmu rota (1872–1884), kurā līdzās cittautu oriģināl
dziesmām, sauktām Dārza puķes, bija pāri par 350 latviešu tautasdziesmu četrbalsīgā 
harmonizācijā, ko, aizgūstot Johana Gotfrīda Herdera doto tautasdziesmu dzejisko ap
zīmējumu Feldblumen, nosauca par Lauku puķēm. Līdz ar to bija tapis pirmais Rietum
eiropas mūzikas tradīcijās veidotais latviešu nacionālās profesionālās mūzikas lieldarbs. 
Tas bija radies, latviešiem pārņemot Eiropas kordziedāšanas kustību un profesionālās 
formas saskarē ar savu pašu tautasdziesmu.

Protams, Herdera ierosme, kurš no 1764. gada līdz 1769. gadam bija darbojies 
Rīgā un iepazinies arī ar latviešu zemnieku dziedāšanu, neaprobežojās ar poētisma 
“lauku puķes” pārņemšanu. Viņa ideju ietekmē, kā arī sekojot Jaunās Vācijas, jaunčehu 
un citu tautas kustību piemēram, jaunlatvieši bija pirmie tautasdziesmu tekstu un me
lodiju vākšanas rosinātāji pašu latviešu vidū. Viņi uzskatīja folkloru par savas tautas 
kulturālās līdzvērtības spēcīgāko argumentu polemikā ar tiem cittautiešiem, kuri lat
viešus līdz pat 18. gadsimta beigām joprojām atzina tikai par zemnieku kārtu, nevis 
tautu.13 Tiesa, ir jāievēro mūzikas historiogrāfijā sastopamais viedoklis, ka daži vācbal
tiešu garīdznieki un literāti, jau agrāk ar zinātnisku interesi krājot un paretam izdodot 
latviešu tautasdziesmu tekstus, ir veicinājuši Jāņa Cimzes pievēršanos tautasdziesmai, 
kā arī latviešu pašnoteikšanās centienus kopumā. Šo jautājumu plaši iztirzā ASV 
muziko logs Kevins Kārness.14 Tomēr paliek neatbildēts jautājums, vai, Kevina Kārnesa 
vārdiem sakot, viņu “pseidoetnogrāfiskie pūliņi”15  būtu bijuši vērsti uz latviešu na
cionālās pašnoteikšanās sekmēšanu. K. Kārness pats atzīst, ka baltvāciešu bīskaps, 

12 UNESCO kopš 2008. gada arī Dziesmu un deju svētku tradīciju Baltijas zemēs ir atzinusi par Cilvēces mut
vārdu un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarbu.

13 Pastāv uzskats, ka, ceļot tautasdziesmu nacionāla simbola kārtā, ir notikusi atsevišķos novados pierakstītu 
artefaktu romantiska universalizēšana nācijas iedomātas un vēlamas vienotības mērķa labad jeb veikta t.s. 
folkloras nacionalizēšana. Sk.: Bula D. Dziedātājtauta: folklora un nacionālā ideoloģija. Rīga: Zinātne, 2000, 
27., 138. lpp. Tomēr jāapzinās, ka tāpat darījušas arī Eiropas citas nelielās apdraudētās tautas savā nācijas 
tapšanas gaitā. Tāpat kā atzīstam, ka atsevišķa novada apvidvārdiem vai dialektismiem piesātināta valoda 
tomēr ir latviešu valoda, varam atzīt atsevišķā novadā pierakstītu dziesmu par latviešu tautasdziesmu. Vē
lākie pētījumi ir rādījuši, ka dažādos Latvijas reģionos pierakstītiem folkloras paraugiem piemīt arī kopējas, 
latviešu folkloras sistēmai raksturīgas iezīmes. 

14 Kārness K. Dziesmu rota dziedātājtautai: Krievijas vēstures epizode, Herdera tradīcija un Baltijas nacionā
lisma uzplaukums. Mūzikas akadēmijas raksti, III. Rīga: Musica Baltica, 2007, 9. lpp.

15 Turpat, 8. lpp.
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 valodnieks un filozofijas doktors Karls Kristiāns Ulmanis (1793–1871) ir savācis tūk
stošiem latviešu tautasdziesmu tekstu saviem pētījumiem, bet visu mūžu mudinājis 
latviešus novērsties no savām etniskajām tradīcijām.16

Robežsituācija

Jānis Cimze tuvināja latviešu mūziku Eiropai, panākot kompromisu starp vietējo 
un Rietumeiropas muzikālo domāšanu, stilu – viņa Lauku puķēs tautas melodijas bija 
dažos gadījumos pat nedaudz pārveidotas, piemērojot tās sava laika vācu mūzikas 
izprat nei par izteiksmīgu harmonizēšanu. Taču šis neizbēgamais kompromiss atklāja 
arī latviešu tautas mūzikas īpatnības un līdz ar to atšķirības no vācu mūzikas.

Jau pirmais latviešu tautas mūzikas pētnieks Andrejs Jurjāns, kura rīcībā nonāca 
ap 3000 mūzikas folkloras vienību, savā komentētajā melodiju korpusā Latvju tautas 
mūzikas materiāli = Matériaux pour la musique populaire latavienne (Rīgā, 1894–1926) 
varēja konstatēt, ka atšķirībā no vācu mūzikas toreiz Latvijā vietējā tautas mūzika ne 
tikai nebija zaudējusi sava zemkopju folkloras slāņa senākās un būtiskākās īpašības, 
bet vismaz pa daļai arī piederēja pie atšķirīga kultūras reģiona. Kā zināms, tā pieslejas 
ļoti plašam baltu, rietumsomu, austrumslāvu, somugru un citu Ziemeļ austrumeiropas 
tautu tradicionālās kultūras lokam, kuru senākā folklora, it sevišķi  ieražu folklora, 
 zināmā mērā ir saglabājusi senās mākslas īpašības – tajā paustā estētiskā apziņa vēl ir 
maz atdalīta no prakses priekšstatiem un no ētiskās sākotnes. Šādu mākslas un dzīves 
prakses satuvināšanu 19.  gs. centās piesavināt arī krievu klasiskā mūzika un sevišķi 
slavofilu ideoloģijai tuvā komponistu grupa – t.s. “Varenā kopa” jeb Pēterpils kompo
nistu skola, un latviešu profesionālās mūzikas pamatlicēji galvenokārt izglītojās tajā.17  
Pēterpils Konservatorija un Nikolaja RimskaKorsakova kompozīcijas skola, protams, 
nemitīgi uzņēma arī Rietumeiropas mūzikas ietekmes, tomēr orientāciju uz zemnieku 
folkloras absolūtu prioritāti tā saglabāja. RimskisKorsakovs, piemēram, pilsētas folk
loru uzskatīja par vulgāru un mākslai tālu un saviem estētisko prasību filtriem nelaida 
cauri, bet tas ierobežoja mūzikas spēju skart sava laika cilvēka reālo izjūtu slāni.18 

16 Kārness K. Dziesmu rota dziedātājtautai: Krievijas vēstures epizode, Herdera tradīcija un Baltijas nacionā
lisma uzplaukums, 16. lpp.

17 Кремлев Ю. Национальные черты русской музыки. Ленинград: Музыка, 1968, c. 38. Slavofilu ideologi šo 
estētiskā, ētiskā un praktiskā elementu vienotību uzlūkoja par īpašu vēsturiski tapušu Austrumu mākslas pa
radigmu, un vienīgi šāda viengabalaina, ar dzīvi satuvināta māksla, viņuprāt, spējot izteikt patiesību par cil
vēku. Savā strīdā ar t.s. Krievijas rietumniekiem viņi pretstatīja Austrumus un Rietumus vēsturiski – Krievija 
saņēmusi kristietību caur Bizantiju, ar seno grieķu kultūras starpniecību, turpretī Rietumeiropa – no Romas, 
kurai piemitis viengabalainu pasaules uztveri drupinošs racionālisms un individuālisms. Šis racionālisms 
vedis tālāk uz viduslaiku Eiropas sholastiskumu, uz Rietumu modernās domāšanas skaldošo intelektuālismu 
un atsvešināšanos no viengabalainām garīgām vērtībām. Sk.: Eberlein D. Russische Musikanschauung um 
1900. Regensburg: Gustav Bosse Verlag, 1978, S. 21.

18 Sīkāk sk.: Klotiņš A. Krievijas mākslinieciskās domas un mākslas prakses svarīgāko ideju loma latviešu na
cionālās komponistu skolas tapšanā 19. un 20. gs. mijā. Latvija un Krievija: vēsturiskie un kultūras sakari. 
Sast. B. Pudele, Ē. Rozenbaums. Rīga: Zinātne, 1987, 102., 104. lpp.
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Šo apstākli nevarēja neizjust arī Pēterpilī studējošie latviešu nacionālās mūzikas 
 pionieri.

Topot latviešu profesionālajai mūzikai, Rīgā izveidojās divas sāncensīgas mūzikas 
strāvas – vietējā un vācbaltiešu. Bez tam Rīga bija plaši atvērta Rietumeiropas virtuo
ziem, kur vasarās vieskoncertu sezonas sniedza simfoniskie orķestri. Bet tai pašā 
laikā līdz 1918. gadam Latvija turpināja būt Krievijas impērijas sastāvdaļa, tās kultū
ras un izglītības sistēmas iespaids kopš 19. gs. pēdējās trešdaļas pat pieauga. Latvijā 
nostiprinājās robežsituācija starp Eiropu un to, ko Eiropā dēvēja par Austrumiem, – 
t.s. Rietumu kristīgās valsts robežu paplašināšana, kas 1242. gadā apstājās Ledus 
kaujā uz Peipusa ezera, bija uz ilgiem laikiem nolikusi ne tikai politisku robežu (kas 
lāgiem gan tikusi nojaukta), bet zināmā mērā arī kultūras šķirtni, kas joprojām nav 
izzudusi.

Šī ilgstošā atrašanās robežsituācijā starp diviem kultūras reģioniem un savā ziņā 
atšķirīgām mākslas paradigmām ir atstājusi jūtamu iespaidu uz latviešu profesionālās 
mūzikas pamatīpašībām. Viena no tām ir izpaudusies centienos profesionālās mūzikas 
nacionālo raksturīgumu izprast kā nemainīgas, ar etnopsiholoģiskiem pieņēmumiem 
saistītas mūzikas valodas pazīmes, tās reducējot gandrīz vienīgi uz folkloras melodiju 
vai intonāciju klātbūtni. Turklāt komponistu uzmanības centrā ilgstoši bijusi galveno
kārt tā folkloras daļa, kura pauž visu harmonisko, viengabalaino, refleksiju nepieļau
jošo. Līdz ar to mūzikas nacionālais tautiskums jeb latviskums līdz pat 20. gs. otrajai 
pusei tika tverts kā iekšēji nediferencēta, objektīvi dota estētiska un ētiska vērtība – 
pozitīva, bet savā ziņā abstrakta. Šādu kolektīvām dzīves formām, resp., zemnieku 
folk lorai piemītošu īstenības uztveres pozitīvismu vulgarizētā formā lieku reizi latviešu 
mūzikā veicināja arī PSRS varas iestāžu 1948. gadā izvērstā kampaņa pret mūzikas for
mālismu un  prasība sekot t.s. ždanoviskajai estētikai.19

Cita latviešu mūzikas vēsturiska īpatnība, kam saknes rodamas divu kultūras re
ģionu krustojumā, izpaužas kā komponistu visumā rezervēta attieksme pret Rietum
eiropas mūzikai reizēm raksturīgajām formas un struktūras racionālisma un konstruk
tīvisma parādībām. 20.  gs. 20. gadu Eiropas mūzikas avangardisms, kas tonalitātes 
vietā lika matemātiskas toņu kombinācijas, neguva Latvijas mūzikas jaunradē nekādu 
atbalsi, tāpat samērā maz atsaucības izraisīja arī pēckara neoavangardisms. Tas gan ro
sināja latviešu mūzikas 60. gadu modernitāti, kura izpaudās ekspresionisma atdzim
šanā, taču ļoti drīz ievirzījās postmodernismā ar izteikti neoromantisku mūzikas va
lodu un ar skaņumākslas idejisko atgriešanos pie eksistenciālajiem tematiem – dzīve 
un nāve, laicīgais un nepārejošais, vienpatis un kopums, daba un kultūra u.c. Ekspre
sionisma galējais individuālisms, indivīda konfliktēšana ar dzīves negācijām kā kādu 

19 1948. gada 14. februārī laikrakstā “Cīņa” tika publicēts Vissavienības Komunistiskās (boļševiku) partijas 
Centrālās komitejas 10. februāra lēmums “Par V. Muradeli operu Lielā draudzība”, kas vērsās pret sava laika 
mūzikas valodas novatorismu. Tam sekoja šīs pašas VK(b)P CK propagandas un aģitācijas pārvaldes priekš
nieka Andreja Ždanova referāts, kurā pēc būtības skanēja aicinājums komponistiem atgriezties pie krievu 
mūzikas klasikas izteiksmes līdzekļiem, tāpēc šis ideoloģiskais demaršs ieguva pasaulē ždanoviskās estētikas 
nosaukumu. Pēc nedēļas tika pieņemts atbilstošs Latvijas K(b)P CK lēmums, kurā nosodīti redzamāko lat
viešu komponistu mūzikas valodas atjaunināšanas centieni.   
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ārpus stāvošu, atsvešinātu spēku nav nekad latviešu mūzikai bijusi īsti raksturīga. Tā 
vietā dominē nosliece apkārtējās pasaules pretišķības tvert kā sakārtojamas, orientējot 
tās pēc dzīves pamatvērtībām. Tāpēc liekas pamatota un atjautīga atziņa, ko pirmā Pa
domju Latvijas mūzikas starptautiskā komercfestivāla laikā 1986. gadā20 šo rindu auto
ram izteica Itālijas mūzikas izdevniecības Ricordi pārstāvis komponists Armando 
Džentiluči: “Jums, latviešiem, ir labs postmodernisms mūzikā, lai gan izskatās, ka paša 
modernisma īsti nav bijis.”21

Nacionālās  mūzikas  klasiķi

Ar tiem saprotam nozīmīgākos 19. gadsimtā dzimušos komponistus, kuru devums 
ir būtiski ietekmējis latviešu mūzikas veidolu kopumā un kuru darbi joprojām skan 
gan iekšzemē, gan arī ar Eiroradio sistēmas starpniecību vai dažkārt ar koncertu pro
grammām sasniedz klausītājus citās zemēs. Minot latviešu pirmā mūzikas folkloras 
pētītāja Andreja Jurjāna vārdu, jau esam minējuši vienu no viņiem. Ar pāri par desmit 
orķestra darbiem Andrejs Jurjāns, triju Pēterpils Konservatorijas diplomu īpašnieks, 
bija arī latviešu simfoniskās mūzikas pamatlicējs. Turklāt viņš ilgstoši darbojās par 
mūzikas pedagogu Harkovā (Ukrainā), atstādams dziļas pēdas turienes mūzikas 
 kultūrā. 

To pašu Pēterpils Konservatoriju ar mazo zelta medaļu ne tikai pabeidza, bet tajā 
32 gadus (1886–1918) docēja Jāzeps Vītols, 1901. gadā iegūdams profesora titulu, bet 
1908. gadā pārņemdams vairākas sava skolotāja Nikolaja RimskaKorsakova speciālās 
kompozīcijas disciplīnu klases. Kad  Pirmais pasaules karš un tam sekojošais Pilsoņu 
karš izklīdināja daļu Krievijas sabiedrības pāri robežām, tad Vītola bijušos kompozī
cijas skolniekus varēja atrast daudzās Eiropas zemēs un vēl tālāk pasaulē. Sākotnēji 
Vītolam starp latviešu komponistiem viskrasāk nācās sevī izjust eiropeiskās un Krie
vijas kultūras pretstatus. Latvijā uzaudzis vācbaltiskā vidē, viņš Pēterpilī, no vienas 
puses, vispirms nonāca toreizējo turienes konservatorijas vācu profesoru mācībā, 
vēlāk 18 gadus darbojās par vācu laikraksta St. PetersburgerZeitung mūzikas kritiķi, 
viņa darbus kopš 1886. gada izdeva mūzikas apgāds M. P. Belaieff, Leipzig.22 No otras 
puses, Aleksandrs Glazunovs un Anatolijs Ļadovs, kā arī vairāki citi krievu mūziķi 

20 20. gs. 80. gados Vissavienības Autortiesību aģentūra dažādās PSRS republikās rīkoja jauno skaņdarbu pār
došanas festivālus, uz kuriem aicināja Rietumeiropas nošu apgādu pārstāvjus.

21 Zināmā sakarā ar tuvību Austrumu kultūras reģionam ir arī latviešu mūzikai piemītošā nosliece un tiek
sme būt kaut kam vairāk par mūziku vien – centieni it kā piešķirt skaņdarbam ārpusmuzikālu saturu. Tas 
vēsturiski ir izpaudies programmatiskās mūzikas lielajā īpatsvarā, daudznozīmīgu un poetizētu skaņdarbu 
nosaukumu pārpilnībā. Taču arī bezprogrammas mūzikā nav retums tāda skaņu organizācija un dramatur
ģija, kam jāpauž it kā zināms vēstījums. Šīs īpašības piemitušas tiklab nacionālās mūzikas celmlaužiem, kā 
21. gs. t.s. jaunajam garīgumam ar tā raksturīgāko un pasaules koncertdzīvē visvairāk pārstāvēto latviešu 
komponistu Pēteri Vasku.

22 Šī apgāda izdevumiem vācu vai franču valodā Vītols izvēlējās savu autora vārda rakstību Joseph Wihtol, ar 
tādu rakstību viņa vārds atrodams agrākajos mūziķu leksikonos un viņa darbu pirmizdevumos pasaules 
bibliotēkās.  
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bija viņa darbabiedri un draugi. 
1918. gadā pārcēlies uz Rīgu un 
gadu vēlāk nodibinājis Latvijas 
Konservatoriju (kopš 1991 – Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadē
mija), līdz 1944.  gadam vadīdams 
tajā kompozīcijas klasi un gandrīz 
visu šo laiku būdams arī rektors, 
Vītols pārņēma vairākas Pēterpils 
Konservatorijas mācību metodes, 
bet nekavējās uzaicināt docētājus 
arī no Rietumeiropas un tika uz
tverts kā eiropeisks cilvēks.

Kā pedagogs Vītols kļuva par 
vairāku latviešu komponistu garīgo 
tēvu. Tiesa, iepretī 20. gs. radikāla
jiem jaunajiem mūzikas virzieniem 
viņš nostājās aizsardzības pozīcijā, 
kādēļ Latvija (atšķirībā no Igauni
jas) nepievienojās Starptautiskajai 
jaunās mūzikas biedrībai (Internationale Gesellschaft für Neue Musik) un tas diemžēl 
20.–30. gados sašaurināja latviešu mūzikas starpnacionālos kontaktus. Tomēr radošas 
atjaunotnes nepieciešamību mūzikas dzīvē Vītols aizstāvēja arvien. Viņš arī pārstāvēja 
Latvijas mūziku dažādās oficiālās starptautiskās norisēs, kļuva par 20. gs. pirmās puses 
latviešu mūzikas pašu ietekmīgāko personību un joprojām ir savā ziņā tās tapšanas 
simbols.

N. RimskaKorsakova skolas estētika ar zemnieku folkloras un senatnes domi
nanti, ietekmēdama latviešu mūzikas tapšanu 19. gs., tajā veicināja etnoloģisku orien
tāciju: episki sižeti, objektīvs pamattonis. Taču cilvēka personības emancipācija Latvijā 
lika mākslai arvien dziļāk ielūkoties indivīda komplicētajā un bieži konfliktu pilnajā 
jūtu pasaulē, kā to Rietumeiropā jau bija darījis radikālais romantisms un tā atzari. 
Tāpēc likumsakarīgi, ka uz 20. gs. sliekšņa debitēja latviešu komponistu grupa, kuru 

jaunradē akcents bija pārvietojies no etnoloģiskas interpretācijas uz cilvēka konsek
venti psiholoģisku tvērumu – viņu mūzikā liriskā personāža jūtas kļūst daudz svarīgā
kas par ārējo norišu vai vides kolorīta tēlojumu.

Emīls Dārziņš, lai arī studējis Pēterpils Konservatorijā, par orientieri izvēlējās 
nevis “Vareno kopu”, bet drīzāk Čaikovska estētiku ar tās pasaules sāpju izjūtu. Emīla 
Dārziņa solo un kora dziesmas, kā arī simfoniskais Melanholiskais valsis (Valse mélan-
colique) ir kļuvis par pašu populārāko latviešu mūzikas klasiku. Minētais valsis 21. gs. 
skanējis arī Rietumeiropas simfonisko orķestru koncertos.

Alfrēds Kalniņš arī virzīja jaunradi psiholoģiskas lirikas gultnē, taču apvienoja 
to ar izsmalcinātu dabas vērojumu, šai ziņā sasaukdamies ar analogiem citās Ziemeļ
eiropas mūzikas kultūrās – Edvarda Grīga, Selima Palmgrēna, Erki Melartina jaun
radē – un izpelnīdamies latviešu Grīga apzīmējumu. Jau agrīnie viņa skaņdarbi, it īpaši 

4. att. Emīls Dārziņš. 1904. gads. 
Asper & Wehmann studijas foto 
(no RMM krājuma, 215241)

3. att. Jāzeps Vītols. Pēterburgā, 
ap 1900. gadu. A. Lorensa foto 
(no Rakstniecības un mūzikas 
muzeja (RMM) krājuma, 
173836)
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 solodziesmas, tika uztverti kā moderna latviska muzikālā stila kvintesence un tā no
vērtēti arī Rietumeiropas kritikā.23

Trešais starp 20. gs. sākuma debitantiem Emilis Melngailis – folklorists, etnogrāfs, 
kora mūzikas komponists par excellence – ieņem savrupu vietu ar ļoti aktīvo attieksmi 
pret folkloru, tās materiāla un stila profesionālu pārtveri. Senās zemnieku folkloras 
vienkāršā, viengabalainā pasaules izjūta Melngailim vairs nav romantisku ilgu objekts, 
bet tiek sniegta kā aktuāla vērtība. Šī senā materiāla pasniegums bez nostalģiskas dis
tances ir licis dažkārt Melngailī saskatīt bavāriešu komponista Karla Orfa priekšnojautu, 
kurš ar daļēji līdzīgiem līdzekļiem atdzīvināja senās mūzikas estētisko atraktivitāti.24

Mūzikas studijas Melngailis uzsāka Drēzdenes Konservatorijā Vācijā, kur iepazina 
Rietumeiropas mūzikas dzīvi, bet tās turpināja Pēterpils Konservatorijā (no 1896). Bū
dams nelokāmu uzskatu mūziķis, viņš tur nonāca konfliktā ar savu kompozīcijas pa
sniedzēju Nikolaju RimskiKorsakovu, kurš, rediģējot Modesta Musorgska operu 
 Boriss Godunovs, bija mīkstinājis un sagrozījis šīs operas radikālo muzikālo izteiksmi, 
un šo soli Melngailis asi kritizēja. No Pēterpils Konservatorijas viņu izslēdza, vēlāk viņš 
to beidza eksterni. Bet 20. gs. 20. gados, kad par Musorgska operas oriģinālredakcijas 
atjaunošanu iestājās ne viena vien Eiropas mūzikas autoritāte, bet orķestra partitūra 
skaitījās pazudusi, Melngailis instrumentēja šo operu pēc klavieru varianta oriģināla 
un panāca 1924. gada maijā tās iestudējumu Latvijas Nacionālajā operā Rīgā – tas bija 
Borisa Godunova oriģinālversijas pirmais atjaunojums pasaulē. Pēc tam šo operu pār
instrumentējuši arī vairāki citi komponisti, viņu vidū Dmitrijs Šostakovičs, bet 
N.  RimskaKorsakova redakciju nemainītā veidā, kā zināms, vairs nekur neiestudē.

Laikposmā līdz Pirmajam pasaules karam debitēja vairāki citi latviešu komponisti, 
kuru jaunradē romantismu jūtami atsvaidzināja Rietumeiropas 19. gs. beigu jaunie 
mākslas virzieni. Simbolisma iespaidotais Jānis Zālītis kora un solo dziesmās tekstu 
izvērsa daudznozīmīgās, vizionārās muzikālās ainās, sasniedzot ekstātiska garīguma 
atmosfēru. Viņa jaunradē visskaidrāk jūtams, kā latviešu mūzikā Vācijas ietekmes 
sāk  nomainīt franču komponistu iespaids – tendence, kas kļūs raksturīga 20. gs. 
20.–30. gados.

Jaunromantisma stila gultnē uz 20. gs. sliekšņa jaunradē debitēja trīs brāļi – Jāzeps, 
Jēkabs un Jānis Mediņi. Jaunākais no viņiem – Jānis Mediņš, plašākā vēriena kompo
nists savā paaudzē un orķestru diriģents, – ar četrām operām, baletiem, daudziem 
simfoniskiem un kameransambļa darbiem, kā arī ar solodziesmām pacēla nacionālo 

23 Apkalns L. Lettische Musik. Wiesbaden: Breitkopf und Härtel, 1977, S. 168. Līdz Pirmajam pasaules karam 
Kalniņa skaņdarbus, it sevišķi solodziesmas, vācu tulkojumos izplatīja arī firma Breitkopf und Härtel ( Leipzig), 
un tie izpelnījās Vācijas preses uzmanību. Ārzemju kritiķu vidū bija: Karl Thiessen (1867–1945), Adolf Chy-
binski (1680–1952), Christian Knayer (1876–1932), Eugen Segnitz (1862–1927). Viņu raksti par A. Kalniņu 
publicēti periodiskajos izdevumos: Signale für die Musikalische Welt (Leipzig), Nr. 62, 1904; Nr. 33/34, 1907; 
Nr. 15, 1908; Neue Musik-Zeitung (Stuttgart-Leipzig), Nr. 4, 1907; 1910, 20. Okt.; Der Klavier–Lehrer (Berlin), 
Nr. 6, 1908, kā arī citos izdevumos.
Šo Alfrēda Kalniņa mūzikas jaunromantisma posmu vainagoja viņa 1918.–1919. gadā komponētā opera Ba-
ņuta. Tās pirmuzvedums Latvijas Nacionālajā operā 1920. gada 29. maijā uzskatāms par pilnvērtīgas latviešu 
operas dzimšanas dienu. Baņuta pieredzējusi septiņus dažādus iestudējumus Latvijā, kā arī koncertuzvedu
mus Vācijā un ASV un parasti tiek uzskatīta par  profesionāli līdzvērtīgu Eiropas operas kultūras daļu.

24 Sk.: Apkalns L. Lettische Musik, S. 166.
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5. att. Jānis Mediņš (no 
 Elmāra Zemoviča privātās kolekcijas)

jaunromantismu līdz šķietami maksimālai izpausmei. Līdzīgi 
laikabiedriem Rihardam Štrausam vai Sergejam Rahmaņino
vam viņš jaunromantisma paradigmu uzturēja līdz pat 40. ga
diem. Jāņa Mediņa operdramatiskais stils savā pirmajā svai
gumā izpaudās jau 1919. gadā pabeigtajā operu diloģijā Uguns 
un nakts (pēc Raiņa lugas; vēlāk diloģija apvienota vienā 
operā un pieredzējusi vairākus iestudējumus līdz pat mūsu 
dienām). Taču ražīgākais posms bija 20.–30. gadi, kad Jānis 
Mediņš 15 gadus bija Latvijas Radio simfoniskā orķestra gal
venais diriģents, ar latviešu simfoniskās mūzikas program
mām vieskoncertos vadīja orķestrus Budapeštas, Helsinku, 
Kauņas, Prāgas, Tallinas, Varšavas radio studijās, viņa Čello-
koncerts bija vairāku Vācijas virtuozu repertuārā, un 2. simfo
nisko svītu vācu orķestris atskaņoja vairākās Vācijas pilsētās.

Ar minēto operu Uguns un nakts un vairākiem vēl agrā
kiem simfoniskiem darbiem Jānis Mediņš it kā noslēdza lat
viešu mūzikas sākotnējo izaugsmes un tapšanas posmu. Ap
mēram 50 savas tapšanas gados latviešu mūzika bija uzkrājusi 
paliekošus darbus visos svarīgākajos mūzikas žanros un šādā nozīmē it kā “panākusi” 
tās Eiropas mūzikas kultūras, kas varēja atskatīties uz daudziem gadsimtiem ilgu vēs
turi. Tomēr šai quasi forsētajai attīstībai bija arī ēnas puses. Uzkrājums bija nevienmē
rīgs. Tikai dažos žanros atradās pa darbam ar tik pārliecinošu māksliniecisko līmeni, 
lai spētu mēroties ar citu Eiropas zemju produkciju un varētu tur būt akceptēts – solo 
un kora dziesmā, klavieru mūzikā, operā, kā arī ar dažiem darbiem simfoniskajā 
 mūzikā. 

Laikposmā līdz Pirmajam pasaules karam arī latviešu atskaņotājmākslinieki pa
mazām sāka izpausties uz Eiropas koncertu un operteātru skatuvēm, lai arī nekādu or
ganizatorisku struktūru tam nebija un arī uz Latvijas Konservatorijas tapšanu vajadzēja 
gaidīt līdz 1919. gadam. Pirmie bija vokālās mākslas pārstāvji. Tautasdziesmu dziedā
tāja par excellence Malvīne Vīgnere-Grīnberga 1905. gadā papildinājās un sniedza 
koncertu Berlīnē ar latviešu tautas un solo dziesmām programmā, gūdama turienes 
kritikas atsaucību.25 Liriskais tenors Pauls Sakss 1909. gadā absolvēja konservatoriju 
Romā, bija izcils operdziedonis un pedagogs. Varoņtenors Rūdolfs Bērziņš pēc studi
jām Dānijā (1911–1914) dziedāja daudzas lomas – tostarp deviņas lomas Riharda 
 Vāgnera operās – Vācijas teātros Štutgartē, Minsterē, Hallē, pēc tam koncertēja Dānijā 
un Zviedrijā. Baritona Ādolfa Kaktiņa 1913. gadā uzsākto karjeru Nirnbergas oper
teātrī pārtrauca Pirmais pasaules karš.

Kad fronte ievirzījās Latvijas teritorijā, bēgļu gaitās pa daļai piespiedu kārtā uz 
Krieviju devās vairāki simti tūkstošu Latvijas iedzīvotāju, tika evakuētas iestādes un 
skolas. Krievijā izveidojās bēgļu apgādes un kultūras organizācijas. Tās rīkoja koncer
tus, t.sk. simfoniskos, un tādā kārtā kara notikumi iznesa latviešu mūziku un atskaņo
tājus uz Krievijas lielajām pilsētām, tie guva atsauksmes Krievijas presē.

25 Berliner Lokal–Anzeiger, 1905, 10. Nov.; Signale für die Musikalische Welt, 1906, 18. Juli.
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1915. gadā Krievijas bruņoto spēku ietvaros tika izveidotas latviešu nacionālās 
kara spēka vienības jeb strēlnieku bataljoni (vēlāk – pulki), kuru sastāvā darbojās arī 
orķestri, to vidū – simfoniskie. Vienam no šiem orķestriem, kas 1917. gadā sniedza re
gulārus koncertus Pēterpilī, bija lemts kļūt par nākamās Latvijas Nacionālās operas or
ķestra kodolu. Orķestra diriģents Teodors Reiters kopā ar Jāzepu Vītolu un domu
biedriem Pēterpilī 1918.  gada vasarā noorganizēja operas trupu Latvju opera, kurā 
līdzās  orķestrim iesaistīja Krievijā bēgļu gaitās izklīdušos latviešu dziedoņus, kā arī 
citus mūziķus, un riskantā, puslegālā bēgļu repatriācijas vilcienā no boļševiku Pēterpils 
pārveda uz Ķeizariskās Vācijas armijas okupēto Rīgu. Šī privātā operas trupa sāka izrā
des tā paša gada rudenī un pēc Latvijas valsts nodibināšanās 1918. gada 18. novembrī 
tika pārveidota par valsts iestādi – Latvijas Nacionālo operu (LNO, kopš 2015. gada – 
Latvijas Nacionālā opera un balets, LNOB).

Neatkarīgā valstī (1918–1940)

Līdzās Nacionālajai operai, kas uzsāka intensīvu darbu, sezonā sniegdama līdz 
septiņiem jauniestudējumiem, un kļuva par iespaidīgāko mūzikas centru, tika izveido
tas arī citas valsts atbalstītas mūzikas institūcijas. Otrs svarīgākais mūzikas centrs bija 
Latvijas Konservatorija ar internacionālu docētāju korpusu, kura pamazām ieguva arī 
koncertiestādes funkciju. 1920. gadā dibinātais Kultūras fonds atbalstīja mūziķu izglī
tošanos, papildināšanos un arī reprezentāciju ārzemēs. 1925. gadā darbību uzsāka 
Rīgas Radiofons (kopš 1938 – Latvijas Radiofons), ar laiku Jāņa Mediņa tur vadītā Mū
zikas nozare ar simfonisko orķestri, ansambļiem un solistiem aizņēma ap 50% raid
laika.26 Kopš 1931. gada notika vasaras simfonisko sezonu tiešas translācijas ēterā, kas 
toreiz piederēja pie radiofonijas jaunumiem. 30. gados sākās Baltijas valstu raiduzņē
mumu sadarbība un starptautiski radiokoncerti, ko nodrošināja Starptautiskās radio
raidīšanas apvienība (Union Internationale de Radiodiffusion) Ženēvā. Šo latviešu mū
zikas eiropeisko sakaru kanālu noslēdza PSRS veiktā Latvijas okupācija un aneksija 
1940. gadā, taču pēc valsts neatkarības atjaunošanas Latvijas Radio aktīvi darbojas 
Eiro radio raidījumu sistēmā – gan kā ņēmējs, gan kā devējs. Zināma loma latviešu mū
zikas izplatīšanā bija 1931. gadā Rīgā dibinātajai skaņuplašu fabrikai Bellaccord Electro, 
kas ieskaņošanu veica Latvijas Radiofona studijās. Tā ražoja plates arī Igaunijai, Zvied
rijai, Somijai, Ķīnai, un tās jauda 1940. gadā jau pārsniedza 140  000 eksemplāru. 
30. gados Bellaccord Electro piedalījās izstādēs Stokholmā un Briselē, paverot ceļu Lat
vijas ieskaņojumu un interpretu pazīstamībai pasaulē. 27 

Latviešu mūzikas un atskaņotājmākslas sūtņi pasaulē joprojām visupirms bija Lat
vijas Nacionālās operas spēki. Ādolfs Kaktiņš 1925. gadā vienu sezonu dziedāja 

26 LVA, 2156., 1V apr., 2. l., 43., 83. lp.
27 Bolgzds I. Skaņuplates. Latvju enciklopēdija 1962–1982. Red. E. Andersons. 4. sēj. Rokville: Amerikas lat

viešu apvienības Latviešu institūts, 307. lpp.; Rudzītis H. Manas dzīves dēkas. Bruklina: Grāmatu draugs, 
1984, 149. lpp.; Bērtiņš A. G. Latviešu skaņuplašu vēsture. Rīga: Vesta LK, 2015, 174.–176. lpp.  
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Monte karlo operteātrī (Monako), saņemdams atzinību vietējos laikrakstos.28 Ar atse
višķām operlomām vai koncertiem viņš vairākkārt viesojies Helsinkos, Kauņā, Tallinā, 
Prāgā (1927), Minhenē (1927), Stokholmā (1929), Varšavā (1938). Izcilais soprāns 
Milda Brehmane-Štengele līdzās Baltijas valstu un Krievijas skatuvēm dziedājusi arī 
Berlīnes Valsts operā (1928). Tās pašas Berlīnes operas solists no 1928. gada bija tenors 
Artūrs Priednieks-Kavara, kurš Vācijā mācījās (1927–1931), bet 1935.–1937. gadā, 
papildinādamies Vīnē, viņš dziedāja turienes Valsts operā, kā arī viesojās Cīrihes, Že
nēvas un Grācas operās. Populārais tenors Mariss Vētra 1923.–1926. gadā papildinājās 
Itālijā, no 1929. gada līdz 1934. gadam dziedāja Vācijas, Austrijas un Čehoslovākijas 
teātros, kā arī filmējās. 

Dienvidslāvijas un Anglijas teātros strādāja, kā arī ar operlomām Eiropas galvas
pilsētās viesojās plaša diapazona dramatiskais soprāns Amanda Liberte-Rebane. Sop
rāns Alīda Vāne ārzemēs darbojusies pat vairāk nekā Latvijas Nacionālajā operā. Mā
cījusies Itālijā (1922–1925), viņa pēc tam vietējos operteātros dziedāja galvenās lomas 
vairāk nekā 10 gadus, paspēdama uzstāties arī viesizrādēs ASV (1931–1932), kā arī pēc 
tam Holandē, Argentīnā, Urugvajā, Čīlē (1935–1936). Vienu gadu uzstājusies Prāgas 
Vācu operā, Alīda Vāne 1938. gadā atgriezās Latvijā, kur līdz 1944.  gadam dziedāja 
Nacionālajā operā un Liepājas operā, kā arī viesojās ar koncertiem Zviedrijā un Norvē
ģijā (1938).29

Latvijas labākie amatieru kori – Latvijas Nacionālās operas galvenā diriģenta 
 Teodora Reitera vadītais Reitera koris, komponista Ādolfa Ābeles vadītais koris 
Dziesmu vara, kā arī LU kori iepazīstināja Eiropas valstu klausītājus ar latviešu kora 
mūziku un dziedāšanas māku vairākās turnejās. LNO koris 1928. gadā pēc Fjodora 
Šaļapina ierosmes devās uz Berlīni, kur piedalījās trīs vietējā operteātra iestudējumos.

Svarīgi atzīmēt, ka Latvijas mūziķu sabiedrība, it sevišķi 20. gados, bija etniski 
daudzveidīga, jo Latvijā apmetās uz dzīvi daudzi, kuri Krieviju pameta pēc 1917. gada 
Oktobra apvērsuma. Tādi bija arī LNO strādājošie režisori Dmitrijs Arbeņins un 
Pjotrs Meļņikovs, kā arī starptautiski pazīstamais diriģents Emīls Kupers, kurš trīs 
gados (1925–1928) Rīgā iestudēja 13 operas. Vēlāk Latvija bija starp nedaudzām val
stīm, kas piešķīra patvērumu nacistu vajātajiem ebrejiem. Viņu vidū 1937. gadā no 
Berlīnes uz dzīvi Rīgā un darbu LNO pārcēlās Leo Blehs, kurš 1941. gadā, vācu nacis
tiem okupējot Latviju, guva iespēju emigrēt uz Stokholmu. Viņa Rīgas audzēkņu vidū 
ir arī vēlāk pazīstamie latviešu diriģenti Leonīds Vīgners un Arvīds Jansons. 

20. gadu imigranti no Krievijas bieži dibināja studiju vai darba sakarus ar Vācijas 
mūzikas augstskolām, kam priekšroku deva arī vācbaltieši. Eduards Erdmanis, kopš 
bērnības vairāk nekā desmit gadus mācījies pie Rīgas zviedru pianista Brūra Meller-
stena, turpināja klavierspēles un kompozīcijas studijas Ķelnes Mūzikas augstskolā. No 
1919. gada līdz 1950. gadam viņš īstenoja starptautiska pianista karjeru Vācijā, bija tur 
labi ievērots komponists. 1919. gadā dibinātā Latvijas Konservatorija augsta līmeņa 

28 Le Petit Monegasque, 1925, 15. février, 14., 19. mars; L`Eclaireur, 1925, 15. février; Le Courrier Musical, 1925, 
15. avril. 

29 Avotus šajā lpp. minēto operdziedoņu uzstāšanās vietām ārzemēs sk. atbilstošos šķirkļos izdevumā: Latvju 
enciklopēdija. Red. A. Švābe. I–III. Stokholma: Trīs zvaigznes, 1950, 1951, 1955. 
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6. att. Jānis Kalniņš un Alfrēds Kalniņš (no RMM 
krājuma, 207772)

virtuozus varēja dot tikai 30. gados. Tikai daži 
no viņiem paspēja līdz 1940. gada Latvijas oku
pācijai izpausties arī Rietumeiropā. Hermanis 
Brauns 1938. gadā papildinājās Parīzē, tur dar
bojās par pavadītājpianistu mūzikas skolās un 
piedalījās koncertturnejā Beļģijā. Hermanis 
Godess arī papildinājās Parīzē, kā arī Vīnē, 
taču nonāca Buhenvaldes koncentrācijas no
metnē. Tomēr pēc kara viņš līdz 1949. gadam 
bija koncertējošs pianists Vācijā, pēc tam – 
50. gados ASV – veica līdz desmit koncerttur
nejām gadā, tad no 1960. gada nodevās peda
goģijai, piedalījās latviešu diasporas mūzikas 
dzīvē, kā pedagogs un kamermūziķis bija dar
bīgs līdz mūža beigām (2002).

Starpkaru posma latviešu mūzikas jaunradē labākie rezultāti tika sasniegti operas 
un simfoniskajā laukā. Jāņa Mediņa devums muzikālajam teātrim papildinājās ar trim 
operām un diviem baletiem, bet viņa Otrās simfoniskās svītas daļa Ārija (1922) arī 
21. gadsimtā sastopama Eiropas simfonisko orķestru repertuārā. Pēc kara ārpus Latvi
jas atskaņots arī Jāņa Mediņa klavierkoncerts. 

Pārējo operu komponistu vidū ar trim operām un diviem baletiem stila ziņā nova
toriskākais bija Jānis Kalniņš, kura opera Hamlets (komponista librets pēc Šekspīra 
traģēdijas) var stila radikālisma un skarbā pamattoņa ziņā mēroties ar Sergeja Pro
kofjeva skatuves darbiem. Nākamajās desmitgadēs pēc Otrā pasaules kara Jānis Kalniņš 
vadīja simfoniskos orķestrus un veica ievērojamu augstākās izglītības darbību Ņū
bransvikā (Kanādā), par ko tika saņēmis vairākus apbalvojumus. Viņa bilancē ir arī 
čet ras simfonijas, daudz citu orķestra un kamermūzikas kompozīciju. 

Instrumentālā koncerta žanrā starpkaru Latvijas spilgtākie sasniegumi bija Volf-
ganga Dārziņa divi klavierkoncerti. Pēc Otrā pasaules kara šis komponists izvērsa ra
žīgu koncertpianista darbību ASV, kā arī mūzikas pedagoga aktivitātes Vašingtonas 
Universitātes mūzikas skolā, kur viņa Otro klavieru sonāti šī skola 50. gados uzņēma 
par mācību kompozīciju modernās mūzikas analīzes kursā.30 

Okupācija, karš, diaspora

Pēc 1940. gada vasarā PSRS izdarītās Baltijas valstu okupācijas un aneksijas visi 
latviešu mūzikas sakari varēja iet tikai vienā – austrumu virzienā. Mūzikas biedrības 
likvidēja, mūzikas iestādes un koncertu repertuāru pakļāva padomju varas diktātam. 
Izzuda arī Rīgas vācbaltiešu mūzikas aktivitātes, kas starp abiem pasaules kariem bija 
veidojušas interesantu alternatīvu latviskajai mūzikas dzīves ikdienai, jo pēc nacistiskās 
Vācijas un PSRS vienošanās Otrā pasaules kara sākumā notika vācbaltiešu kopienas 

30 Lesiņš K. Volfganga Dārziņa skanīgais mantojums. Latvju Mūzika, Nr. 6, 1973, 538. lpp.
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repatriācija, un šī iedzīvotāju etnokulturālā grupa Baltijā beidza pastāvēt.31 Vācbaltiešu 
izceļošana nozīmēja zaudējumu Latvijas kultūrai, mūzikā zuda kāds savdabīgs tilts uz 
Rietumeiropu.

Kad gadu pēc sovetiskās sekoja vācu nacistu okupācija, par īslaicīgu diasporu 
kļuva tie nedaudzie mūziķi, kuri dažādu iemeslu dēļ nonāca Sarkanās armijas aizmu
gurē Krievijā. Tur, piesaistot dažus jau agrāk Krievijā dzīvojošus latviešu mūzikas spē
kus, tika noorganizēts Latvijas PSR Valsts mākslas ansamblis ar dziedātāju, kora, dejo
tāju, teātra, rakstnieku u.c. trupām. Izcilais koloratūrsoprāns Elfrīda Pakule, ko kara 
sākums bija aizturējis Maskavā kā vokālistu konkursa dalībnieci, guva plašu ievērību ar 
uzstāšanos galvenajās lomās Lielā teātra izrādēs un koncertos. Viņas, kā arī dažu citu 
dziedātāju balsis un pianista Hermaņa Brauna spēle ar PSRS ārzemju radioprogrammu 
starpniecību paretam sasniedza arī pārējo pasauli. Krievijā uzaugušais latviešu kompo
nists Nilss Grīnfelds komponēja operas viencēlienu Rūta par nacistu okupācijas un 
kara tematiku (1943), un to uzveda t.s. Latviešu mūzikas skates ietvaros Maskavā, 
 Staņislavska operteātrī, ar latviešu solistiem un kori, bet ar PSRS Valsts simfonisko or
ķestri. Protams, šādas skates galvenais uzdevums bija sovetiskā režīma propaganda.32

Nacistu Vācijas okupācijas vara neatzina Latvijas valstiskumu, nīda Baltijas tautu 
nacionālismu, novatorisku mākslu dēvēja par deģenerēto mākslu (vāc. entartete Kunst), 
neatļāva atskaņot kara pretinieku zemēs tapušo mūziku, lai arī savus īpašus propagan
das uzdevumus jaunradei neizvirzīja. Koncertu skaits kara gados Latvijā bija pār
steidzoši liels, par ko gādāja gan vietējie, gan no Vācijas importētie spēki. Pretēji na
cistu propagandas daudzinātajai “jaunās Eiropas” kopībai eiropeiskās mākslas vērtības 
tika lielā mērā ignorētas. Mākslas dzīve tika orientēta gandrīz vienīgi uz “Lielvāciju” – 
ar tās viesmākslinieku masīvu importu Baltijā un centieniem padarīt Ostlandi, resp., 
Baltiju, par “vācu kultūras telpu”. Dažās sezonās koncertu programmām pat tika pie
prasīta 50% obligātā vācu mūzikas kvota, turpretī ir zināms tikai viens pats gadījums, 
kad kāds vācu diriģents Vācijā bija iekļāvis simfoniskā koncerta programmā dažus lat
viešu komponistu darbus. Tiesa, starp okupētajā Latvijā iebraukušajiem Vācijas pilso
ņiem bija arī intelektuāļi, kas latviešu mūziku novērtēja un pat slavēja. Tāds bija rakst
nieks Valters Blēms, kurš laikrakstos publicēja sajūsminātas atsauksmes par Alfrēda 
Kalniņa operu Baņuta.33

Situācija atskaņotājmākslā mazliet atšķīrās. Karam ieilgstot, okupācijas vara at
skārta, ka okupēto tautu lojalitātes veicināšanai nepieciešams celt arī to kulturālās 
līdzvērtības apziņu. Vasarās Austrijā pie vēsturiskā Zalcburgas mūzikas un Mocarta 

31 Starp vācbaltiešu komponistiem, kas jūtami ietekmēja Rīgas mūzikas dzīvi līdz pat 1939. gadam, atzīmē
jami vismaz divi. Ļoti ražīgais solodziesmu un kamermūzikas komponists un jurists Valters Freimans 
(1886–1945), vairāku mūzikas biedrību dibinātājs, bija viens no galvenajiem vācbaltiešu mūzikas dzīves 
organizētājiem. Aleksandrs Marija Šnābels (1889–1969) studējis mūziku Vīnē, pēc tam kļuva Jāzepa Vītola 
skolnieks Rīgā, daudz komponēja gan vokālajos, gan instrumentālajos, t.sk. simfoniskajos žanros, kā arī vai
rākus darbus muzikālajam teātrim. Viņa četru cēlienu dejas drāma Nemieri 1929. gadā tika uzvesta Latvijas 
Nacionālajā operā. Šnābels bija gan plaša vēriena publisku vācbaltiešu koncertu organizētājs, gan arī rīkoja 
privātus koncertus pāri par 100 personu audiencei savā mājvietā.

32 Grīnfelds N. Atmiņu lappuses. Dziesma cīņā. Rīga: Liesma, 1969, 18.–23. lpp.
33 Sk.: Bloem W. Banjuta – beglückendes Erlebnis. Zwischen Norden und Osten, Danzig, 1942, 26. Febr., S. 3; 

Bloem W. Banjuta: Gedanken um eine lettische Oper. Deutsche Zeitung im Ostland, N 10, 1942, 10. Jan., S. 7.
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7. att. Jānis Ivanovs (no 
Latvijas Komponistu savienības 
kolekcijas)

izpētes centra Mozarteum tika iedibināti Vācu mūzikas institūta 
Zalcburgas kursi ārzemniekiem, kur meistarklases sniedza ievēro
jami atskaņotājmākslas speciālisti. 1943. gada vasarā no Latvijas uz 
turieni devās čellists Atis Teihmanis, diriģenti Oļģerts Bištēviņš 
un Bruno Skulte. Teihmanis 1944. gada vasarā koncertēja Zalc
burgā un Berlīnē, tostarp spēlējot arī Jāņa Mediņa Čellokoncertu. 
Pēckara Vācijā viņš iesaistījās Latviešu stīgu kvartetā (Arvīds No-
rītis – pirmā vijole, Voldemārs Ruševics – otrā vijole, Eduards 
 Vīnerts – altvijole). Šis ansamblis dažos gados ar vairāk nekā 
400  koncertiem Eiropas valstīs ieguva starptautisku ievērību, bet 
no 1947.  gada Teihmanis vairākus gadu desmitus docēja Vācijas 
Valsts mūzikas augstskolā Freiburgā un kā solists vai ansambļa da
lībnieks veica koncertturnejas daudzās Eiropas pilsētās. Diriģents 
Oļģerts Bištēviņš, Zalcburgā papildinājies pie Klemensa Krausa, 
pēckara gados ieceļoja Argentīnā, kur līdz 1964. gadam vadīja sim
fonisko orķestri Kordovā, uzstājās ar orķestri arī Buenosairesā, 
citās Dienvidamerikas un Eiropas pilsētās. Savukārt komponists un 
diriģents Bruno Skulte 1946.–1947. gadā diriģēja latviešu diasporas 
operas trupas izrādes Oldenburgā (Vācijā), pēc tam Ņujorkā vadīja 

latviešu kori, komponēja operu Vilkaču mantiniece (uzvesta 2011. gadā Latvijas Nacio
nālajā operā Rīgā), baletus, kantātes. Kara gados Vācijā papildinājās un daudz koncer
tēja arī vijolnieks Olafs Ilziņš, kurš jau Latvijā bija uzsācis karjeru kā brīnumbērns. 
Pēc kara viņš vairākas desmitgades darbojās Venecuēlā, kur docēja Karakasas un citu 
pilsētu mūzikas augstskolās, koncertēja kā solists Dienvidamerikas un Eiropas zemēs.34

Latviešu komponistu jaunrade kara laikā bija aktīva visos mūzikas žanros, daži 
darbi izraisīja arī plašāku rezonansi. Jānis Ivanovs jau 30. gados bija kļuvis pazīstams 
ar simfoniskajām poēmām, kā arī ar Trešo simfoniju, kuras liriski saviļņotais pamat
tonis un dramaturģiskā izteiksmība padarīja šo darbu par varbūt vienīgo latviešu pirms
kara simfoniju kā laikmeta cilvēka koncepcijas īstenojumu. 1943. gadā pirmatskaņo
tajā Ceturtajā simfonijā Atlantīda mūzikas tematiskais vēriens vēl krasi pieauga – tajā 
izpau žas kādas aizejošas civilizācijas skaistums un bojāejas traģika, kas toreiz sasaucās 
ar pasaules kara atmosfēru. Stila ziņā šeit Jāņa Ivanova iemīļoto impresionistisko sa
skaņu krāšņums mijas ar neikdienišķi sakāpinātu muzikālo ekspresiju un freskas mo
numentalitāti. Tas bija latviešu mūzikas pats izšķirīgākais solis prom no nacionālā 
roman tisma uz 20. gadsimta otrās puses mūzikas modernitāti. Simfonija ieguva labvē
līgu rezonansi arī Vācijas presē. Savukārt vēlāk šis darbs saņēma asu nosodījumu un 
aizliegumu jau minētajā 1948. gada sovetiskajā kampaņā pret t.s. formālismu mūzikā.

34 Zalcburgā kara gados papildinājās arī vairāki citi Latvijas mūziķi. Vācijā koncertos un operizrādēs uzstājās 
Latvijas Nacionālās operas soliste Herta Lūse, kura pēc tam koncertēja arī Anglijā un Zviedrijā, izceļoja uz 
ASV. Vācijā, Oldenburgas latviešu opertrupā un pēc tam vācu teātros dziedāja Paula Brīvkalne. Kompo
nists Rihards Štrauss viņu atzinis par labāko titullomas izpildītāju savā operā Salome. Viesizrādēs Brīvkalne 
uzstājās arī Baireitas festivālā, kopumā 27 Vācijas teātros, arī citās Eiropas pilsētās. Ksenija Bidiņa-Straube 
1944. gadā papildinājās Vīnē, tur uzstājās operteātrī un piedalījās vairākās Wien-Film skaņufilmās, dziedāja 
Vīnes un Berlīnes radio, 1950.–1985. gadā ar plašu repertuāru koncertēja Anglijā, uzstājās BBC raidījumos.
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Pianiste un komponiste Lūcija Garūta, kura 20. gados bija papildinājusies Parīzē 
pie Alfrēda Korto un Pola Dikā, kļuvusi par ievērojamu solodziesmu autori, 1944. gada 
pavasarī pieredzēja triumfu ar kantāti Dievs, Tava zeme deg – kara šausmu un tuvējās 
sovetiskās otrreizējās okupācijas draudu muzikālu dokumentējumu. Šis darbs ir piere
dzējis vairākus uzvedumus dažādās valodās, no 1945. gada līdz 1988. gadam okupētajā 
Latvijā aizliegts, pēc tam daudz atskaņots valstiskās neatkarības atjaunošanas gaidās, 
kā arī vēl 21. gadsimtā vairākkārt atskaņots un ieskaņots ārzemēs.35

Jānis Mediņš kara laikā turpināja diriģenta darbu Latvijas Radiofonā, taču, kad tas 
pārtapa par Vācijas Reiha raidītāja daļu, Mediņu 1944. gadā norīkoja darbā uz Vāciju. 
Pēc kara viņš 1948. gadā apmetās Zviedrijā, kur komponēja daudz kamermūzikas – 
turklāt atjaunotā, atsvaidzinātā stilistikā. Zviedrijā divas plašas daļas no Mediņa 
1943.  gadā komponētās poēmas balsij un simfoniskajam orķestrim Vēstules Pēram 
Gintam kopā ar citiem viņa un citu latviešu komponistu darbiem ieskaņotas platē.36 
“Divās Vēstulēs Pēram Gintam Mediņam apbrīnojamā kārtā laimējies likt vārdiem 
plūst uz priekšu pa neizsīkstošu skaņu straumi,” – šīs plates izvērtējumā un komponista 
70 gadus atzīmējot raksta zviedru kritiķis.37

Kara gados jaunradē darbīgi bija arī citi komponisti: Pēteris Barisons, Jānis Ķepī-
tis, Jānis Norvilis, Marģeris Zariņš, Arvīds Žilinskis, sevišķi vokālajā mūzikā, kora 
un solo dziesmās, kur nepārprotamāk bija izsakāma aktuālā kara upuru, sapņu bojā
ejas, vilšanās tematika. Stila ziņā gan kara laiks daudz jauna latviešu mūzikā neienesa, 
un, kopumā skatot, tas bija mūzikas kultūrai visai postošs. Nacistiem 1941. gadā Rīgā 
ienākot, gāja bojā Latvijas Radiofona bibliotēka ar daudziem komponistu rokrakstiem, 
bet, 1944. gadā tiem atkāpjoties, tika nodedzināts Radiofona nams. Tika izpostītas vai
rāku mūzikas skolu ēkas. 

Nesalīdzināmi smagāki bija cilvēku zaudējumi. Politisku motīvu dēļ nacisti apcie
tināja ap 20 000 cilvēku, izsekoja un vajāja arī vairākus komponistus. Holokausta nāves 
mašīnā iekļuva daudzi mūziķi, mūzikas mācību iestāžu pedagogi un audzēkņi. Latvijas 
mūziķu zaudējumus represijās, kara frontēs un darba dienestā daudzkārt pārspēja cil
vēku evakuācija – daļa 1944. gadā pameta Latviju piespiedu kārtā, bet daudzi – bažās 
par jaunām, draudošām represijām, kā arī lolojot cerības drīz atgriezties Latvijā kāda 
politiska noregulējuma rezultātā. Tādā kārtā masveida evakuācijas drudža izraisītājas 
izrādījās abas okupācijas – boļševistiskā un nacistiskā – kopīgiem spēkiem. Drīz pēc 
kara beigām no Vācijas uz otrreiz PSRS okupēto Latviju atgriezās tikai nedaudzi, un 
Rietumos bēgļu statusā palika ap 50% Latvijas kultūras un zinātnes darbinieku. Pēc 
mūzikas vēsturnieka Valentīna Bērzkalna aplēsēm, “trimdā devās aptuveni trešdaļa 
no visiem latvju mūziķiem, bet atsevišķās šīs profesijas nozarēs, kā, piemēram, kompo
nistu vidū, trimdinieku procents bija pat lielāks”.38

35 Laikposmā starp 1947. gadu un 1953. gadu kantāte izdota astoņās dažādās valodās. Tās visas vienā izdevumā 
sk.: Garūta L., Eglītis A. Dievs, Tava zeme deg = God, Thy Earth is Aflame! Rīga: Musica Baltica, 2012.

36 Atskaņojusi Paula Brīvkalne un Stokholmas Filharmonijas orķestris Jāņa Mediņa vadībā. Ieskaņojusi firma 
Latvian Music. Producējusi Deutsche Grammophon Gesellschaft.

37 Berg C. Janis Medins och lettisk musik. Dagens Nyheter, 1960, 8. okt. Citēts pēc: Zemzare I. Varoņa mīla un 
dzīve (1890–1966). – Mediņš J. Toņi un pustoņi: mana dzīve. Rīga: Liesma, 1992, 22. lpp.

38 Bērzkalns V. Latviešu dziesmu svētki trimdā, 1946–1965. [Bruklina]: Grāmatu draugs, 1968, 26. lpp.
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Absolūtais Latvijas civilo bēgļu vairākums, skaitā ap 100 000, kas mitinājās gandrīz 
300 DP (Displaced Persons) nometnēs Vācijā un Austrijā,39 divus, trīs pēckara gadus 
dzīvoja ar cerībām uz drīzu dzimtenes atgūšanu, ko darītu iespējamu politiskas pār
maiņas. Darbojās simtiem koru, daži no tiem bija tuvi profesionālam līmenim. 
 Arnolda Kalnāja vadītais koris Dziesmu vairogs tika uzaicināts koncertēt Nirnbergas 
kara noziedznieku prāvā akreditēto žurnālistu korpusam. Jau Kurzemes frontē diri
ģenta Roberta Zuikas dibinātais karavīru koris, resp., Zuikas vīru koris, kā vēsturē pir
mais latviešu koris piedalījās starptautiskā konkursā, 1953. gadā iegūdams augstu vietu 
internacionālā mūzikas festivāla konkursā Langolenā Velsā. Koris izpelnījās Vācijas 
preses uzmanību, gan uzstājoties vācu koncertaģentūru koncertos savā mītnes pilsētā 
Lībekā,40 gan arī koncertturnejās pa citām Vācijas pilsētām.41 Daudzie amatierkori uz
stājās galvenokārt bēgļu nometnēs, taču lielāko uzmanību piesaistīja, apvienojoties 
dziesmu svētkos.42

Pēc bēgļu emigrēšanas darba meklējumos uz dažādām valstīm latviešu diasporas 
dziesmu svētki notika vairākās plūsmās – katrā zemē atsevišķi: Anglijā caurmērā ik 
pārgadus (kopš 1949. gada, ar nosaukumu dziesmu dienas), ASV ik pa pieciem gadiem 
(kopš 1953), Kanādā ik pa pieciem gadiem (kopš 1953), Austrālijā ik gadu (kopš 
1951. gada kā Latviešu kultūras dienu Austrālijā sastāvdaļa), ASV Rietumkrastā ik pēc 
diviem vai trīs gadiem (kopš 1962). Līdz 80. gadu beigām ik pēc četriem, pieciem ga
diem notika arī Eiropas Latviešu dziesmu svētki (kopš 1964), kā arī visu zemju latviešu 
diasporas koriem atvērtās Pasaules Brīvo latviešu dziesmu dienas (kopš 1979), tika 
 rīkoti vēl cita veida dziesmu svētki.43

Šie regulārie svētki jeb kultūras festivāli bija notikumi, kas gadu desmitiem visvai
rāk piesaistīja attiecīgo valstu preses uzmanību latviešu mūzikai, it sevišķi jauno kom
pozīciju koncertiem.44 Turklāt vērtējumi bija daudz stingrāki un kritiskāki par latviešu 
preses patriotiski jūsmīgo toni. Tas viegli saprotams, jo sapnis par drīzu dzimtenes 

39 Sk.: DP nometnes Vācijā. Latvju enciklopēdija. Red. A. Švābe. I. Stokholma: Trīs zvaigznes, 1950, 507. lpp.
40 P. M. Kleiner Kulturspiegel. Ein Chorkonzert. Lübecker Freie Presse, Nr. 26, 1947, 1. April; Wir sehen, wir 

hőrten. Lettisches Liederkonzert. Fränkische Landeszeitung, 1947, 4. Okt.; u.c. 
41 Begeistert aufgenommenes Gastspiel der lettischen Chors. Vierheimer Tageblatt, 1957, 1. Juni; G. Sehnen 

nach der Heimat. Westfalen-Blatt, 1957, 12. Juli. 
42 Piebilstams, ka minētās kultūras rosmes Rietumvācijā norisēja daudznacionālas bēgļu sabiedrības dzīves 

kontekstā, un latvieši, protams, nebija vienīgā šai ziņā darbīgā etniskā kopiena. Tāpat kā latvieši 1947. gadā 
Eslingenē, arī igauņu kori Augsburgā svinēja iespaidīgus dziesmu svētkus. Bēgļu nometnē Augsburgā vien
kopus dzīvoja latvieši un lietuvieši, šeit diriģenta Eduarda Eihes vadībā kādu laiku darbojās simfoniskais 
orķestris Baltica.

43 Visu šo svētku centrā arvien bijuši apvienoto koru koncerti ar latviešu kordarbu programmu, taču par svētku 
sastāvdaļu kļuva arī dažādu mākslas veidu izstādes, teātra izrādes, rakstnieku sanāksmes,  profesionālo 
 latviešu mūziķu koncerti, jauno kompozīciju pirmatskaņojumu sarīkojumi, izklaides mūzikas vakari, deju 
uzvedumi utt. Lielākie no dziesmu svētkiem ASV vai Kanādā pulcināja līdz 1000 koristu un līdz 10  000 
klausītāju, tie notika lielpilsētu prestižās zālēs. Pēc Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas (1991), kad iz
zuda šķēršļi ārzemju koru dalībai Latvijas Dziesmu un deju svētkos Rīgā, diasporas dziesmu svētku nozīme 
mazinājās, tomēr neizzuda.

44 Daudzu desmitu atsauksmju vidū atzīmējamas šādas: Kanādā – Cohen S. Latvians fill Gardens with song. 
Toronto Daily Star, 1970, July 6; Eiropā – Grewe D. Monumente und Mythen. Kőlner Stadt–Anzeiger, 
Nr. 169, 1973, 24. Juli; ASV – Cohen L. Latvian festival fascinating. Milwaukee Sentinel, 1983, July 2; Vācijā – 
Horst M. Ein lettischer Lohengrin. Münstersche Zeitung, 1987, 7. Aug. 
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8. att. Tālivaldis Ķeniņš. 
Publicitātes foto

 atgūšanu gan piešķīra bēgļu mūzikas dzīvei it kā spārnotu Latvi
jas turpināšanās garu, bet arī virzīja skatienus atpakaļ uz reiz 
 bijušo, veicināja retrospekciju un līdz ar to zināmu nostalģisku 
seklību. Līdzās kvalitatīviem sarīkojumiem dzimtenes tematikas 
aizsegā notika arī viduvēji un vāji koncerti, kuru sabiedrisko 
nozīmību diasporas periodika pārspīlēja.

Šāds nelielām, noslēgtām emigrācijas sabiedrībām gandrīz 
neizbēgams trūkums skāra arī diasporas jaunradi, sevišķi sā
kuma gados, kad to turklāt kavēja nožēlojamie dzīves un sadzī
ves apstākļi izpostītajā Vācijā. Un tomēr jau pirmajos pēckara 
trimdas gados radās monumentālas Jāņa Kalniņa kora dziesmas 
un viņa Vijoles koncerts (1945), bet vēlākajos Kanādā vadītajos 
gadu desmitos jauni skaņdarbi skaitāmi daudzos desmitos. Jau 
minēts, ka nekāda pārtraukuma nebija arī Jāņa Mediņa jaun
radē, turklāt viņš jūtami atjaunoja savu mūzikas stilu. Tas pats 
sakāms par Volfgangu Dārziņu un Albertu Jērumu, kuri stila 
atjaunotni bija uzsākuši jau pēdējos dzimtenē pavadītajos 
 gados.45

Starp pazīstamākajiem latviešu komponistiem ārzemēs 20. gs. otrajā pusē vispirms 
jāmin Tālivaldis Ķeniņš. Pēckara Eiropas haosā nonācis Francijā un pabeidzis Parīzes 
Konservatoriju, viņš kļuva par Toronto Universitātes ilggadēju kompozīcijas profe
soru, Kanādas Komponistu līgas biedru un kādu laiku par tās prezidentu, kā arī par 
8 simfoniju, 15 instrumentālu koncertu, pāri par 30 kameransambļu un daudzu citu 
darbu autoru. Viņš ir panācis sava laika mūzikas stilu un kompozīcijas tehniku aug
līgu apvienojumu uz neoklasiskas estētikas bāzes. Arnolds Šturms ieguva komponista 
izglītību ASV un spilgti izpaudās kamermūzikā. Longīns Apkalns saasināti publicis
tiskos vokālajos un instrumentālajos darbos sekmīgi sekoja avangarda kompozīcijas 
tehniku attīstībai, konfrontējot šīs tehnikas ar romantiskām un neoprimitīviskām mū
zikas idiomām un latviešu folkloras materiālu. Gundaris Pone, Ņujorkas Valsts uni
versitātes profesors, 60. gadu jauno kreiso ideju gultnē attīstīja savu avangardisko mū
zikas stilu līdz galējībām, pēc tam dzīves pēdējā desmitgadē atgriezdamies Gustava 
Mālera tipa ekspresionismā ar paliekošiem simfoniskiem darbiem. Pone ir saņēmis 
ASV un Itālijas organizāciju balvas. Andrejs Jansons, komponists ar doktora grādu 
un diriģents, daudz darījis kokles spēles popularizēšanā ārzemēs, komponējis desmit 
mūziklus jaunatnei ar latviešu klasiskās literatūras pamatu, kas bija daudzu ASV lat
viešu dziesmu svētku tradicionāla sastāvdaļa. Viņš koncertuzvedumā vadījis latviešu 
klasisko operu atskaņojumus ārzemēs un ārzemju latviešu vokāli instrumentālo darbu 

45 Taču, kopumā skatot, tipisks bija kas cits. Kad Vācijas bēgļu nometnes likvidēja un arī mūziķi izklīda pa 
dažādiem kontinentiem, lai veiksmīgākie pamazām sāktu strādāt vietējos orķestros vai operteātros, kompo
nistu vidū notika zināma noslāņošanās. Tie, kas izglītošanos bija beiguši un savu jaunrades gultni atraduši 
jau dzimtenē, stila ziņā gandrīz nepārtapa, lai arī ieņēma cienījamu vietu svešatnes latviešu mūzikas dzīves 
aplocē. To vidū bija Ādolfs Ābele, Jānis Cīrulis, Jānis Norvilis, Valdemārs Ozoliņš, Helmers Pavasars un 
citi. Savukārt vairākums no tiem, kuri studijas Latvijas Konservatorijā bija tikko beiguši vai vēl ne, vieglāk 
iejutās Rietumu pasaules mūzikas ikdienā un jaunrades ievirzēs, tāpēc stila ziņā gāja arī gluži jaunus ceļus.
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uzvedumus Latvijā, visvairāk darījis abu šķirto latviešu mūzikas daļu vienošanā. 
Imants Ramiņš Ziemeļamerikas indiāņu rimtās, panteistiskās lirikas un latviskās 
mentalitātes iespaidā izstrādājis oriģinālu kora stilu, kas kļuvis iecienīts Kanādā un 
tālāk pasaulē. Ārzemēs dzimušie komponisti Dace Aperāne, Guntars Gedulis, Anita 
Kuprisa u.c. līdzsvaroti darbojas 21. gs. gan savas mītnes zemes, gan ārzemju latviešu 
mūzikas dzīvē.

Arī atskaņotājmākslā ir mainījušās diasporas paaudzes. Pēckara izceļotāju vidū 
bija daudzi pieredzējuši mākslinieki. Tie solo dziedoņi, kam bija pa spēkam iesaistī
ties mītnes zemes mūzikas dzīvē, kādu laiku turpināja karjeru, pēc tam nodevās pe
dagoģijai.46 Pārējie palika darboties tikai diasporas mūzikas dzīvē. Taču agrā jaunībā 
ārzemēs nonākušie vai tur dzimušie daudz biežāk guva sekmes uz mītnes zemes 
operu vai koncertu skatuvēm.47 Līdzīgi bija ar instrumentālistiem. Pieredzējušo vidū 
aktīvu muzicēšanu turpināja vien nedaudzi.48 Ārzemēs dzimušo vai jaunībā tur no
nākušo un tāpēc kvalitatīvāku izglītību baudījušo latviešu to vidū bija daudz 
 vairāk.49

46 Ērika Burkēviča Austrālijā (kopš 1948) dziedāja ABC radio un koncertos, Irēne Ēberšteine kļuva par izcilu 
balss pedagoģi Karakasā Venecuēlā, bet Marija Vintere apvienoja koncertēšanu ar pedagoģes darbību Gēte
borgā Zviedrijā.

47 Irēne Dzene-Pētersone 20 gadus (1955–1975) bija koncertdziedone Vācijā. Rita Dzilna-Zaprauska 
(1951–1955) uzstājās operteātros ASV, no 1956. gada veica vairākas turnejas Eiropā. Rūta Gerke 60. gados 
izglītojās un debitēja Vīnē, pēc tam 70. gados dziedāja operās un operetēs Vācijas teātros. Renāte Gūtmane 
50.–60. gados dziedājusi, tostarp sarežģītu laikmetīgo operu lomas, lielākajos Vācijas pilsētu teātros. Ileāna 
Pētersone izglītojās Stokholmā, no 1965. gada vairākus gadu desmitus bija štata soliste Zviedrijas Karaliskajā 
operteātrī.

48 Vijolnieki: Alberts Bērziņš spēlēja orķestros Vācijā un Zviedrijā, Rūdolfs Miķelsons bija mūzikas pedagogs 
Austrālijā (1949–1959), pēc tam līdz 1981. gadam strādāja ASV orķestros, Alfrēds Dunkels spēlēja Zvied
rijas orķestros un ansambļos, nodevās pedagoģijai. Pianisti: Mirdza Stūre vadīja savu klavierspēles studiju 
Sidnejā Austrālijā (kopš 1949), Hugo Štrauss uzstājās koncertos Vācijā, no 1949. gada spēlēja ansamblī Kali-
fornijas Latviešu trio, ko pats bija dibinājis.

49 Altvijolniece Andra Dārziņa, izglītojusies un uzsākusi solistes gaitas Austrālijā, kopš 80. gadiem uzturas 
Eiropā, spēlē prestižos ansambļos un orķestros. Pianists Uga Grants veicis regulāras koncertturnejas ASV, 
Kanādā, Austrālijā, Eiropā (kopš 1963). Vijolniece Ieva Graubiņa-Bravo dzimusi un izglītību ieguvusi 
Latvijā, Rietumos nokļuvusi laulību, resp., ģimeņu apvienošanas ceļā, dzīvojusi Čīlē, bet no 1971. gada 
Londonā, koncertējusi Dienvidamerikā, Eiropas valstīs un Ziemeļamerikā. Māsas Ingrīda un Karina 
Gutbergas pēc studijām Austrijā (1948) izveidoja Gutbergu klavieru duetu, kas koncertējis daudzās zemēs. 
Abas māsas no 50. gadiem darbojās mūzikas pedagoģijā ASV, koncertējušas arī solo. Vijolnieks Gunārs 
Larsens dzimis, izglītojies un no bērnības uzsācis solista gaitas Austrālijā, bet no 1973. gada dzīvoja Šveicē, 
kur 40 gadus vadījis vijoles klasi Lucernas Konservatorijā. Austrālijā dzimis un izglītojies arī čellists Jānis 
Laurs, papildinājies un koncertējis Šveicē un ASV, 1975. gadā atgriezies Austrālijā, spēlējis ansambļos, 
16  gadus bijis Adelaidas Simfoniskā orķestra koncertmeistars, 30 gadus docējis Eldera Konservatorijā, 
2015. gadā Latvijā organizējis starptautisku festivālu Čello Cēsis. Čellists Ingus Nāruns sniedzis koncertus, 
vadījis savu kameransambli un čella spēles studiju ASV (kopš 1950). Pianists Arturs Ozoliņš dzimis pēc
kara Vācijā, izglītojies galvenokārt Parīzē, no 1958. gada dzīvojis Toronto un gandrīz 50 gadu laikposmā 
sniedzis ap 350 koncertu visā pasaulē, repertuārā bijuši 30 koncerti klavierēm ar orķestri, ieskaņoti vairāk 
nekā 10 albumi. Vijolnieks un diriģents Viktors Ziedonis Augsburgā dibinājis The Latvian Trio (1945), ar 
to sniedzis ap 300 koncertu pēckara Eiropā un ASV (no 1949), kur kā koncertmeistars un diriģents dar
bojies orķestros.
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Sovetiskās metamorfozes

Diasporas mūzikas jaunrade un atskaņotājmāksla bija latviešu mūzikas daļa. Otra 
daļa bija un pieauga kara nobeigumā par jaunu okupētajā Latvijā. Pirmajā pēckara 
desmitgadē līdz Staļina nāvei (1953) starp šīm daļām bija liegts jebkāds kontakts, tota
litārās iekārtas apstākļos par mūziķu viesošanos ārzemēs nevarēja būt ne runas – tāpat 
kā par diasporas aprindās tapušās mūzikas atskaņošanu Latvijā. Tiesa, staļiniskais re
žīms centās pasaulei radīt ilūziju par Baltijas zemju suverenitāti, tāpēc arī okupētajā 
Latvijā tika dibināta dekoratīva ārlietu ministrija, līdzās PSRS delegācijai īpašas, būtībā 
teatrālas Baltijas delegācijas tika vestas uz 1946. gada Parīzes miera konferenci un tam
līdzīgiem forumiem. Pie līdzīgiem pasākumiem piederēja arī Somijas un PSRS drau
dzības biedrības rīkotie latviešu un igauņu koncerti Helsinkos 1951. gadā, kad uz tu
rieni nosūtīja koloratūrsoprānu Elfrīdu Pakuli, tenoru Arturu Frinbergu, čellistu 
Ernestu Ber tovski, kā arī koklētāju Dzidru Jansoni. 

Dz. Jansoni iekļāva PSRS delegācijas sastāvā arī 4. Vispasaules jaunatnes un studentu 
festivālā 1953. gada augustā Bukarestē (Rumānijā). Bet tas jau notika pēc Staļina noieša
nas no politiskās skatuves, kad situācija arī ārzemju sakaru jomā mazliet liberalizējās. 
Latvijas skaņu māksliniekus vairāk sāka iekļaut dažādos PSRS kultūras prezentācijas pa
sākumos, arī tautu draudzības un “miera maršos”, kuru politiskā funkcija, protams, bija 
centieni propagandēt sociālisma mākslu, bet paši Latvijas sūtņi tika atlasīti pēc politiskās 
uzticamības kritērijiem, dzelžaini kontrolēti, drošības iestāžu aģentu pavadīti.50

Daudzmaz pastāvīga darba iegūšanai un dzīvei ārzemēs bija maz iespēju. Bija jā
mācās Maskavas Konservatorijā un jāpārtop par “padomju mākslinieku” šī vārda īpa
šajā nozīmē.51

Norobežodamies no pēckara diasporas, padomju varas nesēji Latvijā tomēr modri 
sekoja ārzemju latviešu kultūras dzīvē notiekošajam, jo nevēlējās izrādīties mazāk at
saucīgi sabiedrības vēlmēm un vajadzībām. Šādā netiešā nozīmē arī diasporas mūzikas 

50 Tie bija galvenokārt LNO solisti. Līdzās jau minētajiem arī Vera Davidone, Regīna Frinberga, Pēteris 
Grāvelis, Edgars Plūksna. Īsos koncertu izbraukumos Dānijā, Norvēģijā, Vācijā uzstājās pieminētā Elfrīda 
Pakule duetā ar dzīvesbiedru – basu Aleksandru Daškovu. Panākumus ārzemēs izbraukumos guva LNO 
primadonna Žermēna Heine-Vāgnere, bet vēlāk arī jaunākie solisti – mecosoprāns Laima Andersone, kā 
arī tenori Jānis Zābers, Kārlis Zariņš. Diviem pēdējiem asā konkurencē ar Maskavas un Pēterpils zvaig
znēm, kam tradicionāli tika dota priekšroka, izdevās iegūt stažēšanās iespējas ārzemēs – Zāberam Milānas 
operteātrī Teatro alla Scala (1963–1964) un Zariņam Sofijas Konservatorijā Bulgārijā, kur viņš uzstājās arī 
Plovdivas operas teātrī (1960). 

51 Maskavā mācījās pianiste Ilze Graubiņa, turklāt ieguva zelta medaļu J. S. Baha Starptautiskajā konkursā 
Leipcigā, kļuva par starptautiski atzītu virtuozi. 20. gs. pēdējā desmitgadē viņa kopā ar ārzemēs dzīvojošo 
māsu vijolnieci Ievu Graubiņu-Bravo kameransamblī koncertēja Francijā, Itālijā, Kanādā un citur. 
Otrā iespēja darba dzīvei ārzemēs bija laulības ar ārzemju partneri. To īstenoja vijolniece Rasma Liel mane-
Kortesa, kas koncertējusi Eiropā, Amerikas kontinentā, Āfrikā, bet kopš 1971. gada docējusi Meksikas 
Nacionālajā konservatorijā Mehiko. Bez tam izbraukšanas tiesības no PSRS ar laiku ieguva ebreju izcelsmes 
pilsoņi. Rīdzinieks čellists Miša Maiskis, kas emigrēja 1973. gadā uz Izraēlu, pēc uzvarām starptautiskos 
konkursos regulāri koncertē ASV, Eiropā, Austrālijā, visbiežāk Japānā. Rīgā uzaugušais vijolnieks Gidons 
Krēmers, vairāku starptautisku konkursu uzvarētājs, 1975. gadā Latviju atstāja, bet pēc valsts neatkarības 
atgūšanas atgriezās un 1997. gadā izveidoja Baltijas jauno mūziķu kamerorķestri Kremerata Baltica, ar to 
regulāri koncertē visā pasaulē, ieskaņojis ap 30 albumu ar šo orķestri un pāri par 100 – kā solists.
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9. att. Ādolfs Skulte (no LKS kolekcijas)

dzīvē notiekošais iespaidoja tautiešu kultūras situā
ciju dzimtenē.52 Tas, liekas, izšķīra, būt vai nebūt 
dziesmu svētkiem Latvijā arī sovetiskajā režīmā, jo 
atļaut šos svētkus nozīmēja atjaunot 19. gs. un ne
atkarīgās valsts laika tradīciju, kam boļševistiskā 
propaganda piedēvēja buržuāziskā nacionālisma 
izpausmes.53

Mūzikas dzīvē tomēr paši smagākie bija pirmie 
pēckara gadi. Kara beigas ar jaunu okupāciju lika 
atskārst lielos cilvēkresursu un mūzikas infrastruk
tūras zaudējumus (iznīcināts Radiofons un tā bib
liotēka, sagrauts Melngalvju nams ar koncertzāli, 
izpostītas Konservatorijas telpas), turklāt “dzelzs 
priekškara” nolaišana izolēja no ārpasaules. Tomēr 
kara šausmas nokratījušie ļaudis izjuta dzīves at
sākšanās cerības – arī mūzikas aktivitātēs. Uz ilgu 

laiku sevi pieteica jauni diriģenti: Edgars Tons, Arvīds Jansons, Rihards Glāzups, 
Jānis Dūmiņš un citi (viņu vidū arī brāļi Imants Kokars un Gido Kokars, kuru dibi
nātajam un vadītajam Rīgas kamerkorim Ave Sol vēlāk, kopš 70. gadiem, bija laikmetī
gās latviešu kora mūzikas vēstneša loma koncertbraucienos pasaulē). Mūzikas dzīve 
saņēma valsts finansējumu, taču tas gāja komplektā ar spēcīgu ideoloģisku spiedienu, 
ko it sevišķi izjuta komponisti. 1944. gadā valdības dibinātā, kompartijai pakļautā Lat
vijas PSR Komponistu savienība savā pirmajā desmitgadē darbojās gluži kā idejiskas 
pāraudzināšanas un manipulēšanas iestāde. Tāpēc pēckara gadi, kam raksturīgs īpaši 
nesaudzīgs padomju tematikas, masu dziesmu un sociālistiskā reālisma prasījuma uz
tiepums, atstāja jaunradē maz paliekoša, bet daudz konjunktūriska – nacionālās klasi
kas uzkrājumus būtiski papildināja vienīgi Ādolfa Skultes trīscēlienu balets Brīvības 
sakta (1950, pēc Raiņa lugas Spēlēju, dancoju motīviem),54 Jāņa Ivanova 6. simfonija 
(1949) un Vijoles koncerts (1951), kā arī Alfrēda Kalniņa vēlīnās kompozīcijas. Stila 
stagnāciju veicināja jau minētā 1948. gada kampaņa pret t.s. formālismu mūzikā.

52 Tā, piemēram, ja jau 1946. gadā Vācijā nebūtu notikušas septiņas koru pulcēšanās t.s. dziesmu dienās (ar 
caurmērā 500 dalībniekiem katrā) un 1947. gadā Eslingenē (Vācijas amerikāņu okupācijas zonā) nebūtu 
notikuši pirmie diasporas dziesmu svētki (24 kori, 1000 dziedātāji, 10  000 klausītāji), tad maz ticams, ka 
Latvijas sovetiskās varas iestādes būtu riskējušas atļaut 1948. gada dziesmu svētkus.

53 Lai arī sovetiskajos dziesmu svētkos plīvoja sarkani karogi ar sirpi un āmuru un programmā bija daža laba 
režīmu slavinoša dziesma, ļaudis Latvijā tomēr izmantoja izdevību pulcēties koros, kur skanēja latviešu 
valoda un tautasdziesmas. Nacionāla mēroga dziesmu svētki, kam 1948. gadā pievienojās arī tautisko deju 
svētki, līdz pat 1985. gadam notika ik pa pieciem gadiem, pulcinot kopkorī 10–15 tūkstošus dziedātāju. Re
žīms centās mazināt šo svētku nacionālas vienošanās aspektu, taču koru kustība gāja plašumā, un, lai gan 
visas mūzikas biedrības bija likvidētas, daudzi kori pēc būtības pārtapa kora biedrībās ar savām telpām un 
darbības veidu. Tāpēc, tuvojoties valstiskās neatkarības izcīņai 80.–90. gadu mijā, koru kustība Latvijā izrā
dījās vislabāk organizētā sabiedrības daļa, un ne velti neatkarības atjaunošana ieguva dziesmotās revolūcijas 
nosaukumu.

54 Informācija par šī baleta mūziku bija izgājusi pāri PSRS robežām – Latvijas Komponistu savienība saņēma 
no Prāgas Nacionālā teātra lūgumu atsūtīt baleta mūzikas klavierizvilkumu eventuālam uzvedumam Čeho
slovākijā. Dažādu apstākļu dēļ uzvedums nav noticis. 
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10. att. Romualds Kalsons (no 
LKS kolekcijas)

Pēc Staļina aiziešanas režīms pieļāva jaunrades ietvaru paplaši
nāšanos – taču tikai detaļās, jo princips par mākslu kā propagandas 
instrumentu un par māksliniekiem kā kompartijas palīgiem jopro
jām palika. Tomēr Maskavas ideoloģiskais diktāts mūzikas jautāju
mos liberalizējās, sociālistiskā reālisma piesaukšana gan saglabājās, 
bet tajā pamazām ieskaitīja visai dažādas mūzikas jaunrades meto
des un stilus, ja vien tie nāca ar “laikmeta dzīvas atspoguļošanas” 
ieganstu. Totalitārisma laikā cilvēka indivīda, subjekta atainojumu 
mākslā skauda kā “sabiedriski nenozīmīgu” parādību, bet tagad 
staļiniskā dogmatisma kritika visā Austrumeiropā uzjundīja jaunu 
pasaules uzskata un dzīves jēgas problemātiku mākslā. Lietuviešu 
dzejnieka Eduarda Mieželaiša poēma Cilvēks (1962) it kā izaicinoši 
simbolizēja indivīda un pilnvērtīga humānisma, brīva no boļševis
tiskās interpretācijas, atjaunošanos Baltijas telpas mākslā. Kopš 
1956. gada Polijā notika laikmetīgās mūzikas festivāls Varšavas ru-
dens, kurā pieļāva visdažādāko stilu līdzāspastāvēšanu, un pama
zām tā programmās parādījās arī pa kādam latviešu komponista darbam (Jāņa Ivanova 
6. un 8. simfonija u.c.), bet galvenais – komponisti meklēja un reizēm atrada iespēju 
būt festivāla notikumu liecinieki. 

Cilvēka personības un laikmeta attieksmju problemātikas atdzimšana mākslā 
kļuva par stimulu īstam simfoniju bumam. Reizē ar jaunas, pēckara komponistu paau
dzes debiju tas viss no 50. gadu vidus latviešu mūzikā izraisīja savdabīgu “vētru un 
dziņu” desmitgadi.

Aiz vēlmes pārvarēt iesīkstējušās romantisma tradīcijas uzplauka dažāda veida 
anti romantisms. Avangardiskas nostājas pionieri bija Romualds Grīnblats, kā arī 
 Artūrs Grīnups, kurš desmit gados komponēja astoņas simfonijas. Pēckara Eiropas 
neoavangardisms latviešu mūzikā izprovocēja ekspresionisma recidīvu, bet tas jaunās 
mūzikas entuziastu vidū Eiropā lielu interesi vairs izraisīt nevarēja. Tomēr tā bija jauna 
mūzikas paradigma, ko jau minētajā, savā laikā nosodītajā 5. simfonijā bija anticipējis 
Jānis Ivanovs. Tai raksturīga atteikšanās no vēlīnā romantisma skaņu jutekliskuma, 
akordu krāšņuma nomaiņa ar līniju grafiskumu un lineārismu, poētiski ainaviska 
skaņu ideāla maiņa uz it kā melnbaltu un intelektuāli nesaudzīgāku.55 Līdz ar to lat
viešu mūzikas jaunrade vismaz dažos paraugos bija stila ziņā panākusi to, ko Rietum
eiropā dēvē par 20. gadsimta jauno mūziku. Šajā aspektā raksturīga bija arī Romualda 
Kalsona jaunrades attīstība – no Gustava Mālera traģikas iezīmētiem simfoniskiem 

55 Šī no romantisma krasi atšķirīgā mūzikas paradigma, kas sevi bija pieteikusi visā Eiropas telpā, jau sākot ar 
tik atšķirīgiem komponistiem kā Igors Stravinskis, Sergejs Prokofjevs, Bēla Bartoks, Dmitrijs Šostakovičs, 
Arturs Honegers, muzikoloģijā un it sevišķi vācu mūzikas zinātnē ieguva summāro jaunās mūzikas (vāc. 
Neue Musik) nosaukumu (to dēvē arī vienkārši par 20. gs. modernismu), un šis termins apzīmēja novato
risku mūziku līdz pat 60. gadiem, kad jau varēja sākt runāt par postmodernismu. Vācu muzikologs Karls 
Dālhauzs ir definējis jaunās mūzikas svarīgāko pazīmju virkni: disonanses emancipācija; asimetriska vai ira
cionāla ritmika; motorika; izteiksmes līdzekļu redukcija un blīvums; neoklasiskas struktūras; muzikālā sižeta 
izzušana, urbānisms un citas. Sk.: Dahlhaus C. Vorwort. – Stuckenschmidt H. H. Neue Musik. Frankfurt am 
Main: Suhrkamp, 1981, S.  VII–XXVI. Protams, ne visas šīs pazīmes atradīsies vienā skaņdarbā vai viena 
komponista praksē. 
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darbiem uz ekspresionistisku patosu, kas vēršas arī sarkasmā un groteskā. Ārpus Latvi
jas visvairāk spēlētais Kalsona darbs bija Koncerts vijolei (1977), bet pēc tam neizpalika 
līdzsvara meklēšana neoklasicismā un folkloras materiāla simfonizācijā, līdz kamēr šo 
Kalsona ceļu 1996. gadā vainagoja ekspresionistiskās operas Pazudušais dēls (pēc 
 Rūdolfa Blaumaņa drāmas) uzvedums. Ārzemēs atskaņotas arī Kalsona simfoniskās 
Kāzu dejas, Koncerts klarnetei un kamerorķestrim un citi darbi.

No mūzikas pašvērtīgas gleznainības savā debijā attiecās arī Imants Kalniņš, un 
viņa ceļš uz jauno mūziku virzījās ar askētiskas polifoniskas faktūras un formas montā
žas līdzekļiem. Taču drīz vien viņa mūzikā parādījās postmoderniskas ievirzes – viņš 
spēja mūzikas akadēmisko formu dziļdomību tuvināt 60. gadu jaunatnes rokmūzikas 
sensuālismam un vienkāršībai. Kalniņa operas, oratorijas un simfonijas pamazām aiz
guva jaunatnes mūzikas dziesmotību un spontanitāti, bet mūzikli un rokdziesmas sa
vukārt saglabāja intelektuālu līmeni un nevairījās no dzīves jēgas jautājumiem. Viņa 
4. simfonija (1973), kurā rokmūzikas un simfoniskas formas saliedējums visraksturī
gākais, savulaik dažos gados pieredzēja vairākus desmitus atskaņojumu, tā bijusi kon
certu programmās vairākās Eiropas valstīs un ASV.

Paradoksālā kārtā 70. gados tieši ar to, ka latviešu laikmetīgā mūzika sāka dzīt da
žādus neokonservatīvisma un postmodernisma asnus, tā atrada stiprāku atbalsi Rie
tumeiropā. Ar renesanses mūzikas formu un žanru poetizāciju vairākās oratorijās mo
derno neoromantismu pieteica Pauls Dambis. Savukārt folkloras pārtverē (vairāk par 
desmit kora ciklu!) viņš akcentēja seno ieražu un rituālu lietišķo funkcionalitāti, senā 
folkloras slāņa sinkrētismu.56 

Pauls Dambis savā instrumentālajā mūzikā padarīja par principu savdabīgu brīvu 
spēli ar žanriem, stiliem un mūzikas formām. Mazliet citādā nozīmē šo principu līdz 
galējībai ir vedis Georgs Pelēcis, ar pagātnes stilu citēšanu nonākdams līdz savdabīgai 
atdarināšanas estētikai, tomēr viņa darbi pieredzējuši atzītus atskaņojumus arī ār
zemēs. Folkloras pārtverē vai stilizēšanā Paulam Dambim joprojām ir sekotāji, spil
gtākā no tiem – Selga Mence. Pie Dambja paaudzes pieder arī Maija Einfelde, kura 
saistījusi uzmanību ar visai introvertiem, tumši tonētiem kamerdarbiem, tomēr lielāko 
ievērību guvusi ar kora mūziku – saņēmusi Bārlova konkursa Grand Prix (1997, ASV). 
Viņas kora mūziku atskaņojuši angļu Hiljarda ansmablis (The Hilliard Ensemble) un 
citi prestiži kori vairākās valstīs. Romualds Jermaks interesantākos rezultātus sasnie
dzis visdažādāko stilu ērģeļmūzikā un ar ērģelēm saistītos žanros, viņa darbus savās 
ārzemju turnejās iekļauj latviešu ērģeļu virtuozi.

70. gadu debitantu paaudzes vidū muzikāli visnosvērtākā personība ir Pēteris 
 Plakidis. Mūzikas problēmu plašā pārzināšana un intelekta spēks ir ļāvis viņam neaiz
rauties ar antiromantismu, ne arī ar nekritisku sekošanu jaunās mūzikas principiem, 
bet licis iekausēt romantisku dzīves izjūtu tādā līdzsvarotā mūzikas paradigmā, ko va
rētu dēvēt par neoklasicismu visplašākajā nozīmē. Prasme uzturēt izteiksmes skaidrību 

56 Minētā Rīgas kamerkora Ave Sol koncertceļojumos Dambja kora cikli izskanēja daudzās pasaules valstīs, 
guva balvas par folkloras pārtveri profesionālajā mūzikā. Ar to Dambis ievadīja latviešu mūzikā toreiz Aus
trumeiropā raksturīgo t.s. jauno folkloras vilni. Apmēram vienlaikus ar viņu Igaunijā šādu ceļu gāja Veljo 
Tormis, Lietuvā – Broņus Kutāvičs, bet visu viņu attāls ciltstēvs varēja būt Karls Orfs.
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11. att. Pēteris Plakidis (no LKS 
kolekcijas)

12. att. Pēteris Vasks (no RMM 
krājuma, 446802)

un stila tīrību pat visai komplicētā 
skaņu audumā padara viņa kompo
zīcijas pievilcīgas atskaņotājiem – tās 
ir  pasūtinājušas arī Rietumeiropas 
izdevniecības un mūzikas festivāli. 
Plakidis pats ir izsmalcināts atska
ņotājmākslinieks. Pavadītājpianista 
darbība kopš jaunības noveda viņu 
90.  gados pie The Transatlantic Trio 
dibināšanas kopā ar līdzgaitnieku – 
čellistu Ivaru Bezprozvanovu un 
klarnetistu no ASV Ēriku Mandatu, 
rezultātā – pie šī ansambļa koncert
turnejām Eiropā un ASV. Tam sekoja 
viesprofesora un komponista dar
bība Dienvidilinoisas Universitātē 
Karbondeilā, ieskaņojumi un kom
pozīciju pasūtinājumi. Plakidis, bū
dams izteiksmē kodolīgs, komponē nedaudz, bet viņa darbus daudz atskaņo, tie mēdz 
būt repertuārā pat gadu desmitiem ilgi.

Arī Pēterim Vaskam nav bijusi nepieciešama nostāja pret romantismu, lai apgūtu 
20. gs. beigu un 21. gs. mūzikas izteiksmes paņēmienus. Viņa valodai nav svešs ne ba
rokāls kontrastu sastrēdzinājums, ne sonorikas iedarbības tiešums, ne meditatīva 
 iegremde, kā tas izpaužas instrumentālajos koncertos, simfonijās, stīgu kvartetos, kora 
mūzikā. Taču nekad stila līdzekļi, kuru ģenēzi varētu atrast 60. gadu t.s. poļu skolā, ne
kļūst par pašmērķīgu spēli, viņa mūzika vienmēr ir autora balss. Tā tiecas ar mūzikas 
paņēmieniem runāt par laikmeta lielajām problēmām, brīdinot par draudiem dabai un 
cilvēces garīgajai dimensijai, paužot centienus uzturēt spēkā trauslo cilvēcības ideālu. 
Ar pāri par 10 simfoniskajām, 40  kamermūzikas u.c. partitūrām Vasks kopš 90. ga
diem ir kļuvis par vienu no pasaulē pazīstamākajiem, pieprasītākajiem latviešu kom
ponistiem. Visbiežāk viņu pieskaita t.s. jaunā garīguma pārstāvjiem, pie kuriem pieder 
arī igaunis Arvo Perts, polis Henriks Mikolajs Gureckis, gruzīns Gija Kančeli. Pēteris 
Vasks saņēmis daudzus pasūtinājumus un sadarbojies ar pasaulē pazīstamiem ansam
bļiem – Kronos Quartet, The Hilliard Ensemble, Ostrobotnijas kamerorķestri u.c., kā arī 
ar starptautiski koncertējošiem atskaņotājmāksliniekiem, kuru repertuārā ir Vaska 
instrumentālie koncerti. Viņa kompozīcijas kopš 90. gadiem regulāri publicē izdevnie
cība Schott Music International.

70. gadu debitantu paaudzē pats jaunākais ir Imants Zemzaris, taču viņa agrīnā 
debija bija arī pats spilgtākais postmodernisma pieteikums latviešu mūzikā. Proti, viņš 
negaidīti un krasi norobežojās no iepriekšējā laikmeta disonantās mūzikas valodas, 
rea bilitēja tonālu muzikālo domāšanu, plastisku faktūru un harmonisku skaistuma iz
pratni. Juris Karlsons, arī debitēdams 70. gados, nav toreizējā stila metamorfožu at
mosfērā sekojis kādai no īpašām stila doktrīnām, bet, teātra valodā izsakoties, ir palicis 
konsekvents reālpsiholoģiskās izteiksmes pārstāvis. Viņa mūzikas precīzajā izteiksmē 
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13. att. Raimonds Pauls. Publicitātes foto

vīd spēcīgas akadēmiskās skolas īpašības, taču 
tās gandrīz paradoksālā kārtā ir vienotas ar 
dzīvu muzikālu atjautību un novatorisku inte
resi par ārpasaules norišu un iespaidu – kus
tību, kontrastu, krāsu – pārtveri skaņu mākslā. 
Viņš ir profesionāli un mākslinieciski spēcīgu 
baletu, simfonisko darbu un citu žanru mūzi
kas autors, viņa kompozīcijas atskaņotas Balti
jas valstīs, Luksemburgā, Nīderlandē, Krievijā, 
ASV un citur.

Desmit gadus jaunākā Artura Maskata 
jaunradē vairs nav nekādu neoavangarda pēdu, 
tā ir savdabīga ar 20. gs. franču mūzikas klasi
kas ietekmēm. Sensuālisms un sajūtu pozitī

visms viņa darbos tomēr neizslēdz mūzikas klasiskās formas, kas izpaudušās Maskata 
instrumentālajos koncertos. Bet par simpātijām sensuālismam un romāņu kultūras 
pasaulei visspilgtāk liecina viņa starptautiski pazīstamais simfoniskais Tango (2002), 
kā arī balets Bīstamie sakari (2006, pēc Šoderlo de Laklo tāda paša nosaukuma ro
māna), kas iestudēts arī Polijā un Čehijā. 2014. gadā Maskats komponēja operu Valen-
tīna (pēc kinokritiķes Valentīnas Freimanes memuāru grāmatas Ardievu, Atlantīda), 
kas uzvesta Rīgā un izrādīta arī Berlīnē. 

Stilistiskā daudzveidība, kas raksturīga 60. un 70. gadu debitantu joprojām darbī
gajai paaudzei, noteica to gadu mūzikas dzīves interesanto atmosfēru un tās turpinā
jumu mūsdienās. Šīs atmosfēras līdzradītāja bija arī latviešu izklaides mūzikas 
plauksme. Tiesa, džeza ietekmēto izklaides sfēru un svinga stilu latviešu mūziķi adap
tēja jau 40. gados, taču latviska repertuāra tapšanu gadiem ilgi kavēja ideologu prasī
bas, lai izklaides programmās dominētu sovetiskās estrādes dziesmas. Sākot ar 
1969. gadu, radikālu pagriezienu šai ziņā panāca Raimonda Paula autorkoncerti un 
autorplates. Profesionālisms, visdažādāko izklaides mūzikas paņēmienu precīza atlase, 
kur dominēja franču šansona un sentimentālās romances pieredze, ir padarījis Rai
monda Paula dziesmas, kā arī mūziklus par latviešu izklaides mūzikas fenomenu gadu 
desmitu garumā līdz pat mūsu dienām. Raimonds Pauls kā komponists un džeza pia
nists kļuva par ļoti plašu aprindu sajūsmas objektu un viņa dziesmas – par sabiedrisku 
parādību. Izcilie latviešu dzejnieku Imanta Ziedoņa, Jāņa Petera, Leona Brieža un citu 
autoru teksti savā ziņā atsvēra un pārsvēra Paula dziesmu noslieci uz izklaides mūzikas 
neizbēgamo seklību, uzdevumu augstumos bija arī 70. gadu izcilie dziedoņi Nora 
Bumbiere (ar Paula dziesmu viņa 1976. gadā ieguva 2. vietu Sopotas starptautiskā mū
zikas festivāla konkursā), Aija Kukule, Viktors Lapčenoks un citi. Kopš 1987. gada 
ārpus Latvijas, sevišķi Krievijā, popularitāti ieguvusi Laima Vaikule. Raimonda Paula 
dziesmas iestudē arvien jaunas dziedātāju paaudzes. Viņa mūziku pazīst daudzās 
zemēs, albumi un atsevišķas dziesmas izdotas visās Austrumeiropas valstīs, Somijā, 
ASV, Kanādā, Japānā, Izraēlā u.c. Dziesmas tulkotas krievu, somu, japāņu, itāļu, vācu, 
angļu un citās valodās. Vadīdams dažādas latviešu izklaides mūzikas vienības, Pauls 
uzstājies Somijā, Ungārijā, Polijā, Austrumvācijā.
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Latviskas izklaides mūzikas uzplaukums 70. gados ir veicinājis arī kvalitatīvu mū
ziklu, rokoperu, kā arī spilgtas skatuves un kino mūzikas attīstību – Ivara Vīgnera, 
Zigmara Liepiņa, Jāņa Lūsēna un citu komponistu jaunradē. Ārzemēs šai laikā daudz 
uzstājās ansambļi Tip top, Eolika, Credo, Ornaments. Raimonda Paula mūzikā ilgstoši 
dominēja svinga stils, taču vairāku komponistu izklaides mūzikas veidols un saturs 
mainījās, reizē veidojot arī jaunu koncertmūzikas, teātra un filmu mūzikas paradigmu. 
Mārtiņš Brauns, lai arī debitēja kā rokansambļa vadītājs, drīz rokmūzikas ritmisko 
sparu un izteiksmes skarbo tiešumu sapludināja ar akadēmisko žanru formas izteik
smību savā teātra un kino mūzikā (t.sk. pēc Londonas TV un Stokholmas TV studiju 
pasūtinājuma), multimediālos projektos un pat kora mūzikā. Viņa dziesma Saule, pēr-
kons, Daugava (ar Raiņa vārdiem) Latvijā un kaimiņu zemēs atskaņota simtiem reižu, 
bet 2014. gadā izvēlēta par Katalonijas neatkarības himnu (ar lokalizētu tekstu – Ara és 
l`hora). No Brauna sākotnējās rokgrupas nācis Vilnis Šmīdbergs, un arī viņš turpinā
jumā attīstījis savdabīgi dinamizētu simfonisko žanru. Tas pats sakāms par Uģi Prau-
liņu, sevišķi par viņa kora kompozīcijām. Prauliņa Missa Rigensis bijusi vairāku pasau
les koru repertuārā.57

Atjaunotā neatkarība

60. gados dzimušo komponistu paaudze jau debitējot izjuta krasās sabiedriskās un 
mākslas dzīves transformācijas, kas pavadīja Latvijas valsts neatkarības atjaunošanu. 
Brīva izpausme patriotiskajā un reliģiskajā tematikā bija būtiskākās pārmaiņas kompo
nistu vidē. Tiesa, pilnīga radošās brīvības atgūšana savienojumā ar tālaika pasaules 
postmodernā estētiskā plurālisma galējībām izraisīja arī zināmu māksliniecisko kritē
riju un gaumes noslīdējumu mūzikas jaunradē, taču drīzu māksliniecisko mērauklu 
atjaunošanos un nostiprināšanos savukārt veicināja latviešu komponistiem pavērušās 
perspektīvas mācīties Rietumeiropā, kā arī viņu mūzikas arvien plašākā iespēja skanēt 
ārzemju klausītāju auditorijās un līdz ar to – nepieciešamība konkurēt starptautiskajā 
telpā. 

Šim divu laikmetu savienotājam un pārejas posmam piederīga ir pianiste, kompo
niste un muzikoloģe, vācbaltiešu mūzikas vēstures grāmatu autore Ilona Breģe, sakrā
lās mūzikas komponists par excellence ar plašu rezonansi ārzemēs Rihards Dubra, 
viena no pirmajām izglītību un darbību ārzemēs izbaudījušām komponistēm Indra 
Riše (dzīvojusi Dānijā 1993–2002), komponists un orķestru diriģents, mākslas doktors 

57 Kopumā skatot, 21. gs. latviešu izklaides mūzika ir sazarojusies daudzās strāvās – no klasiskā džeza līdz 
pašām jaunākajām modes izpausmēm. Otrajā gadu desmitā iegājis Māra Briežkalna iedibinātais un vadī
tais starptautiskais džeza festivāls Rīgas ritmi, kas pulcina vietējos un ārzemju mūziķus. Briežkalna vadītie 
ansambļi koncertējuši ārzemēs, tostarp prestižākajās ASV džeza auditorijās. Savukārt poproka grupa Prāta 
vētra (Brainstorm) kopš dibināšanas (1989) bauda ārkārtēju popularitāti jauniešu auditorijās, tās kontā ir 
jau 11 studijas albumi, daži ieskaņoti un izdoti ārzemēs, grupa piedalījusies neskaitāmos starptautiskos fes
tivālos. Klasiskais džezs un poproks ir tikai izklaides mūzikas daudzveidības ekstrēmie poli, bet šāda tipa 
mūzika 21. gs. Latvijā aptver gluži nepārskatāmu aktivitāšu spektru. Izcilu kvalitāti un starptautisku atzinību 
sasnieguši ansambļi Jauns mēness, kā arī Cosmos (2003–2010), kam pa spēkam bijusi gan popmūzika, gan 
klasiskas baroka kantātes.

Arnolds Klotiņš    LATVIEŠU MŪZIKA PASAULĒ
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14. att. Ēriks Ešenvalds. Aivara Krastiņa foto

Andris Vecumnieks. Strauja tematiskā un žan
riskā diapazona izplešanās, par spīti stilu atšķi
rībām, ir šīs komponistu grupas kopīgā iezīme.

Ēriks Ešenvalds ir kā tilts no iepriekšējām 
komponistu paaudzēm uz 70. gados dzimuša
jiem. Viņš ar savu mūziku izpaudies daudzos 
laikmetīgās mūzikas festivālos, it kā nav saistīts 
nekādām iepriekšējā laikmeta akadēmiskām 
saitēm. Tomēr viņa mūzikā vēl saglabājas arī 
skaņu mākslas priekšmetiski tēlojošais, aina
viskais izteiksmes aspekts un emocionālu em
pātiju raisošas potences. Šīs īpašības savieno
jumā ar laikmetīgas tematikas izvēli ir 
padarījušas gan vokālo, gan simfonisko Ešen

valda mūziku populāru ne tikai Latvijā, bet arī tālu ārpus tās. Viņš baudījis privilēģiju 
divus gadus būt Oksfordas Universitātes (Anglijā) rezidējošais komponists (2012–
2014), ar aizrautību nodevies ziemeļblāzmas vērojumam un ziemeļu tautu mitoloģijas 
iespaidiem, kā rezultātā radies kapitāldarbs – simfonija ar kori Ziemeļu gaisma (2015) 
ar plašu re zonansi.

70. gados dzimušo latviešu komponistu desmits arī nav stilistiski vienāds, tomēr 
kopīgā tajā atradīsies vairāk nekā atšķirīgā. Visupirms šī paaudze vairs neseko neo
klasiskām vai postmodernām nosliecēm – tātad zināmai formas pasivitātei. Gluži 
 otrādi – tā no jauna savā muzikālajā vēstījumā cenšas vairot formu jaunrades un 
 eksperimentālu kompozīcijas tehniku īpatsvaru.58

Rolanda Kronlaka jaunrades intereses saistās galvenokārt ar elektronisko un 
elektroakustisko mūziku. Viņš absolvējis Kompozīcijas un elektroniskās mūzikas 
kursu IRCAM Parīzē, kā arī studējis līdzīgas disciplīnas Berlīnē. Elektronikai nav gā
jusi garām arī Santa Ratniece, taču viņa ir spilgtākā un sekmīgākā t.s. spektrālās mū
zikas pārstāve. Starptautisku popularitāti ieguvusi viņas kora poēma Sālsezers (Saline), 
kā arī vairākas kamermūzikas kompozīcijas. Stila ziņā viņai tuva ir Gundega Šmite, 
mākslas doktore, studējusi Francijā, vēlāk arī Grieķijā (2013–2014), kā arī komponiste 
un vijolniece Anitra Tumševica. Elektroniskās mūzikas laukā eksperimentējis arī 
 Andris Dzenītis, taču nav palicis abstraktu skaņu pasaulē, bet ietiecas plašās simfo
niskās un koncerta formās, kā arī eksperimentālā operas žanrā. Viņā saglabājies mūzi
kas kritiķa un sabiedriska darbinieka temperaments, ik pārgadu viņš Latvijā organizē
jis Baltijas valstu jauno komponistu vasaras meistar kursus ar labāko Eiropas 
meistarklašu vadītāju piesaisti (2002–2014). Mākslas doktors Jānis Petraškevičs, stu
dējis Stokholmā, Gēteborgā, baudījis desmitiem meistarklašu, izteikti intelektuālas 

58 Ir vēl citas kopīgas īpašības: visi pēc Latvijas Mūzikas akadēmijas ir mācījušies ārzemēs; darbi spēlēti 
caurmērā kādās desmit valstīs (vismaz studiju laikā vai šauru aprindu laikmetīgās mūzikas festivālos); šo 
komponistu darbībā jūtama atvērtība ne tikai vietējai sabiedrībai, bet jebkurai audiencei un robežo ar tīši 
izaicinošu, eksotisku skaņdarbu tematiku un nosaukumiem, reizēm pat ar paradoksālo, šokējošo, dīvaino; 
gandrīz visiem ir interese ne tikai par elektronikas, bet arī citu mūzikas blakusnozaru vai jaunu tehnoloģiju 
iesaisti jaunradē.
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 ievirzes komponists, viņa nedaudzie, bet spilgtie darbi (komponējis tikai simfoniskajā 
un instrumentālas kamermūzikas žanrā) apliecina reti rūpīgus jaunas, nenodeldētas 
intonatīvās valodas meklējumus un atradumus – vēl neskartu izjūtu un atziņu vārdā. 
Radošo nodomu gandrīz vai ezoteriskas izsmalcinātības ziņā viņam ir tuvs cits māk
slas doktors starp komponistiem – Mārtiņš Viļums, kurš darbojas mūzikas pedagoģijā 
Lietuvā. Pēc studijām darbā ārzemēs ir palikuši: Petraškeviča līdzinieks introvertas 
izsmal cinātības ziņā Gustavs Fridrihsons (Freiburgas Mūzikas augstskolā, Vācijā), 
Ruta Paidere (Hamburgā, Vācijā), Gundega Šmite (Grieķijā). 

Aplūkotajai latviešu komponistu grupai kopīgās īpašības turpinās un pat saasinās 
arī 80. gados dzimušo paaudzē. Sabīnes Ķezberes kompozīcijās noteikti atspoguļojas 
šīs komponistes interese par sonoloģiju un spektromorfoloģiju, kam viņa zinātniski 
pievērsusies, studēdama kompozīciju Oslo Norvēģijā. Ražīgā komponista Kristapa 
Pētersona jaunradē izpaužas mūsdienu galējā modernisma princips – iedarboties uz 
recipientu nevis ar estētisku pārdzīvojumu, resp., tēlu, bet vienīgi izraisot pārdomas, 
ko provocē nebūt ne estētiski tverama materiāla un struktūru konstruēta kombinācija. 
Lielāko rezonansi ir raisījusi Pētersona opera–lekcija Mihails un Mihails spēlē šahu 
(dokumentāls sižets par kādreiz notikušu rīdzinieka Mihaila Tāla un maskavieša 
 Mihaila Botviņņika šaha divcīņu). Santa Bušs ieguvusi labu izglītību Hamburgas Mū
zikas augstskolā, ko papildinājusi daudzās meistarklasēs, viņas darbu atskaņojumu 
ģeogrāfija ir viena no plašākajām. Jaunākais no 80. gados dzimušajiem komponistiem 
Jēkabs Nīmanis tikai daļēji iekļaujas šajā grupā, jo viņš daudz komponē teātrim, kino, 
multimediāliem projektiem. Tomēr Nīmanis nenoslīd savā jaunradē līdz ikdienībai, jo 
arī vienkāršākajos risinājumos viņu pavada labs profesionālisms, kas iegūts, akadē
miskā līmenī apgūstot vairākas specialitātes.

Latviešu atskaņotājmāksla 21. gs. Latvijā un pasaulē 

Ar Latvijas neatkarības atjaunošanu (1991) saistītā ekonomiskās iekārtas maiņa, 
valsts finansējuma apsīkums, koncertpublikas maksātspējas kritums – tas viss sākumā 
pasliktināja atskaņotājmākslinieku stāvokli. Taču viņu darbībai pēkšņi bija pavērusies 
pasaule, un šo izdevību izmantoja gan profesionālās atskaņotājvienības, gan atsevišķi 
mākslinieki. Latvijas Radio koris, kas 1992. gadā par māksliniecisko vadītāju un gal
veno diriģentu ieguva tikko no studijām Štutgartes Baha akadēmijā nākušo Sigvardu 
Kļavu, tajā pašā gadā uzsāka ikvasaras koncertus Dienvideiropas zālēs. Ar dažiem iz
ņēmumiem šis koris gadu desmitiem ir bijis dalībnieks Francijas Radio festivālā Mon
peljē.59 Pamazām nonākot pasaules koru elitē un 2005. gadā tiekot uzņemtam Eiropas 
profesionālo koru apvienībā TENSO, Latvijas Radio koris tomēr nav pakļāvies ikreizē
jai koru skanējuma modei vai standartam, bet uzturējis savu skaņu ideālu – šis koris 
reizē ir arī zināmā mērā solistu ansamblis.

59 Latvijas Radio koris piedalījies arī festivālos Klangspuren, La Musica, Baltic Sea Festival, Venēcijas biennāle 
u.c., uzstājies tādās prestižās koncertzālēs kā Amsterdamas Concertgebouw un Muziekgebouw, Berlīnes 
Konzert haus, Parīzes Théâtre des Champs Elysées, Drēzdenes Frauenkirche u.c.
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Līdzīgs ir bijis Valsts Akadēmiskā kora Latvija ceļš uz pasaules koncertzālēm, kur 
tas ir viena no pieprasītākajām mūzikas vienībām. Ilgstoši specializējies lielu vokāli 
simfonisku, oratoriālu darbu atskaņojumos un pirmatskaņojumos, tas ir kļuvis par 
daudzu pirmklasīgu simfonisko orķestru partneri ievērojamu diriģentu vadībā un par 
starptautisku festivālu biežu dalībnieku.60 

Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri izvadīt pasaules ceļos palīdzēja par galve
najiem diriģentiem uzaicinātie ārzemju diriģenti ar starptautisku praksi – Pauls Megi 
(1990–1994) un sevišķi norvēģis Terje Mikelsens (1997–2001), kura vadībā orķestris 
veica ap 70 koncertu ārpus Latvijas, t.sk. pirmo turneju Japānā, ieskaņoja vairākus des
mitus disku.

Sakaru uzņemšanā ar Rietumu mūzikas pasauli svarīgi bija pirmie Latvijā organi
zētie mūzikas festivāli. Kopš 1990. gada vairāk nekā desmit gadu Rīgā notika ikgadējs 
Starptautiskais jaunās mūzikas festivāls, ko privāti organizēja komponists Egils 
Straume. Tas balstījās nevis publikas iespējās apmaksāt ārzemju mūziķus, bet pa daļai 
uz šo mūziķu nesavtīgo interesi par jaunatklāto Baltijas mūzikas telpu. 20. un 21. gs. 
mūzikas popularizāciju ir turpinājis festivāls Arēna. Liepājas Simfoniskais orķestris 
sava galvenā diriģenta Imanta Rešņa vadībā 1993. gadā nodibināja ikgadēju Starptau-
tisko pianisma zvaigžņu festivālu, kas vairāku gadu desmitu gaitā ir ļāvis iepazīt dau
dzus pirmklasīgus ārzemju klavierspēles māksliniekus. Tajā pašā 1993. gadā Latvijā 
sāka darboties Starptautiskais senās mūzikas festivāls, pavērdams skatu mūzikas no
zarē, kura padomju gados Latvijā tika ignorēta.

Daudzu pianistu, vijolnieku un citu instrumentu spēles speciālistu, Latvijas Mūzi
kas akadēmijas absolventu, ceļš uz ārzemju audienci gāja reizē ar papildu izglītošanos 
un profesionālu izaugsmi Rietumeiropas mūzikas centros. Jau 1988. gadā Maria Canals 
starptautiskajā konkursā Barselonā zelta medaļu saņēma flautiste Dita Krenberga un 
koncertēja daudzās valstīs. Dažus gadus vēlāk tajā pašā konkursā 1. vietu ieguva pia
nists Armands Ābols, kurš vēlāk pārcēlās uz Čīli, iesaistījās vietējā nacionālajā mūzi
kas dzīvē un pedagoģijā, bet regulāri koncertē ar orķestriem un solo Amerikas konti
nentā un Eiropā. Viens no pirmajiem pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas uz 
ārzemēm devās arī pianists Māris Skuja, kurš kopš 1991. gada strādā par pianistu Grā
cas opernamā Austrijā. Tur universitātē Mozarteum, kā arī pēc tam Karaliskajā Mūzi
kas akadēmijā Londonā studējusi pianiste Diāna Ketlere, kļūstot Eiropā pazīstama so
liste un ansambliste, tostarp teicama Pētera Vaska skaņdarbu interprete. Kā pirmā 
Latvijas pārstāve Ņujorkas Džuljarda skolā (The Juilliard School) 1994. gadā iestājās un 
to absolvēja flautiste Ilze Urbāne, kura koncertē daudzās valstīs un, protams, Latvijā, 
kur darbojas arī mūzikas pedagoģijā. Pianists Artūrs Cingujevs, guvis pirmo starptau
tiskā konkursa zelta medaļu jau deviņu gadu vecumā, izglītojies Maskavā, pēc tam 
Bernē (Šveicē), koncertē daudzviet Eiropā. Čelliste Marta Sudraba vairāk nekā desmit 
gadus (1997–2010) spēlējusi pašā prestižākajā Baltijas mūziķu ansamblī, kas regulāri 
koncertē visā pasaulē, – kamerorķestrī Kremerata Baltica, arī kā soliste koncertējusi 
daudzās valstīs, kopš 2007. gada spēlē Vīnes filharmonijas orķestrī.

60 Koris piedalījies Linkolna Centra festivālā White Light Festival, Montrē festivālā, Klara festival Briselē, Rein
gavas festivālā (Vācijā) u.c.
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Latviešu instrumentālistu vidū pasaulē ir mākslinieki, kuri ne tikai guvuši sekmes 
konkursos un koncertdarbībā, bet paši arī dibinājuši jaunas mūziķu vienības. Flautiste 
Ilona Kudiņa, absolvējusi Bērkli Mūzikas koledžu (Berklee College of Music) Bostonā 
un vairāk nekā desmit gadus pavadījusi solistes un ansamblistes gaitās ASV, 2014. gadā 
tur nodibināja latviešu flautistu ansambli Amber Flute Quartet, bet gadu vēlāk Lat
vijā – ansambli Ilona Kudina Quintet, ar ko debitēja Saulkrastu Džeza festivālā.61 Čel
liste Kristīne Blaumane, soliste un ansambliste, Londonas Guildhall School of the 
Music and Drama absolvente, 1999. gadā konkursā izcīnīja vietu kamerorķestrī New 
Sinfonietta Amsterdam un tajā pašā gadā Londonā nodibināja arī stīgu trio ASCH. 
Klavesīniste Aina Kalnciema kopš 2000. gada rīko starptautisku Baha festivālu Rīgā, 
kas ieguvis redzamu vietu Eiropas senās mūzikas festivālu vidū. Skotijas Karaliskās 
mūzikas akadēmijas absolvente un piecu Lielbritānijas starptautisko konkursu uzva
rētāja pianiste Arta Arnicāne, specializēdamās Cīrihē, tur nodibinājusi ansambli 
Latvian Piano Trio. Šveicē seno mūziku studējusi čelliste Ilze Grudule. Viņa kopā ar 
vairākiem turienes latviešu mūziķiem Bāzelē izveidojusi baroka mūzikas grupu 
Kessel berg Ensemble (2004), daudz koncertē Eiropā, bet jau vairāk nekā desmit gadus 
rīko ikgadēju festivālu Baroka mūzikas dienas dzimtajā Latvijas pilsētā Rēzeknē. Īpašu 
uzmanību Grudule pievērsusi 18. gs. Rīgas vācbaltiešu komponista Johana Gotfrīda 
Mītela mūzikai.

Visi minētie latviešu instrumentālisti ir daudzu mūzikas konkursu laureāti. Tiem 
pievienojami vēl daži, kuri guvuši sekmes daudzās vai īpaši prestižās mūziķu sacensī
bās. Karalienes Elizabetes konkursa Briselē (Queen Elizabeth Competition in Brussels) 
uzvarētājas ir vijolnieces Baiba Skride un Vineta Sareika. Pirmā no viņām, starptau
tiski pazīstama soliste, nereti spēlē duetā ar jaunāko māsu pianisti Laumu Skridi, 
kura savukārt ir 11 starptautisku konkursu laureāte, kā arī ar vecāko māsu – altvijol
nieci Lindu Skridi. Bet Vineta Sareika līdzās solistes gaitām kopš 2012. gada spēlē 
pirmo vijoli ansamblī Artemis Quartet, būdama arī Dali Trio līdzdibinātāja. 11 starp
tautisku konkursu laureāts ir pianists Reinis Zariņš, kurš ar simfoniskajiem orķes
triem un kā solists koncertē daudzās valstīs un cita starpā 2013. gadā ieskaņojis 
 Jāzepa Vītola klaviermūzikas disku, kas izdots Londonā. Pianists Vestards Šimkus, 
regulāri koncertējot visā pasaulē, līdzās citiem konkursiem 2007. gadā uzvarējis glo
bālās pianistu sacensībās – Pasaules Klavieru olimpiādē (Vācijā). Concours Musical de 
France sacensībā Grand Prix balvu ieguvusi pianiste Diāna Baibusa-Zandberga, bet 
visjaunākā no ārzemēs strādājošajām latviešu instrumentālistēm – pianiste Paula 
 Šūmane saņēmusi visvairāk konkursu (kopskaitā 13) laurus, koncertējot daudzās 
 valstīs. 

 Īpaši latviešu mūzikas sūtņi pasaulē ir ērģelnieki, jo Latvija jau vismaz kopš 20. gs. 
vidus ir bijusi izslavēta ērģeļmūzikas zeme. 21. gs. pasaulē visbiežāk koncertējuši: 

61 Šis festivāls, kā arī it sevišķi festivāls Rīgas ritmi, kura dibinātājs un mākslinieciskais direktors ir sitaminstru
mentālists Māris Briežkalns, ar latviešu un ārzemju mūziķu piesaisti, meistarklasēm un diskusijām ir paši 
kvalitatīvākie sarīkojumi, kas ievērojami sekmējuši džeza mūzikas izkopšanu Latvijā un tās vietējo profesio
nāļu atpazīstamību pasaulē. 
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15. att. Latvijas Nacionālās operas un baleta ēka. 
2009. gads (no LNOB kolekcijas)

16. att. Mariss Jansons. Marko Borggreves foto (no 
Latvijas Radio–3 Klasika arhīva)

Iveta  Apkalna, Tālivaldis Deksnis, Aivars 
 Kalējs, Jevgeņija Ļisicina.62 

Tiem latviešu orķestra diriģentiem, kuri dar
bojās galvenokārt sovetiskajā laikposmā, bija jā
aprobežojas (ar dažiem izņēmumiem) ar vieskon
certiem PSRS ietvaros. Aleksandrs Viļu manis, 
kurš no 1970. gada bija diriģents un no 1975. gada 
arī mākslinieciskais vadītājs LNO, no 1972. gada 
nereti iestudēja izrādes arī Ļeņingradas (tag. 
Sankt pēterburgas) mūzikas teātros, bet no 
1990.  gada līdz 1994. gadam viņš bija pastāvīgs 
diriģents turienes Marijas operas un baleta teātrī. 
Pēc 1991. gada Viļumanis ar LNO trupu ir snie
dzis izrādes gandrīz visās Rietumeiropas zemēs, 
joprojām turpina sadarbību arī ar Sanktpēter
burgas mūzikas teātriem. Jau pirms tam pasaules 
gaitās devās Arvīds Jansons, kurš, izturējis 
 konkursu, bija Ļeņingradas filharmonijas simfo
niskā orķestra diriģents (1952–1984) un kopš 
1954.  gada ir uzturējies ārzemju vieskoncertos 
daudzās valstīs. Viņa dēls Mariss Jansons, akadē
misko izglītību pabeidzis Vīnē un Zalcburgā, 
kopš 1973. gada bijis priekšgalā simfoniskajiem 
orķestriem Ļeņingradā, Oslo, Londonā, Pits
burgā, Bavārijā, kā arī Amsterdamā – Karaliska
jam Concertgebouw orķestrim (2004–2015), tagad 
ir šī orķestra diriģents emeritus. Andris Nelsons, 
Latvijas Nacionālās operas galvenais diriģents 
(2003–2007), pēc debijas ar Vācijas teātru orķes
triem kļuva par Birmingemas simfoniķu (2008–

2015) un arī par Bostonas (ASV) simfoniskā orķestra (no 2011) muzikālo vadītāju. 
Līdztekus diriģējis iestudējumus lielākajos Eiropas un ASV operteātros. 

Kopš 1970. gada dažādos bijušās PSRS, kā arī Dienvidslāvijas pilsētu un Austrijas 
orķestros par diriģentu strādājis diriģents Ilmārs Lapiņš. Ainārs Rubiķis kopš 
2012. gada bijis Novosibirskas (Krievijā) operteātra mākslinieciskais vadītājs un galve
nais diriģents, sadarbojies ar desmitiem orķestru un teātru Rietumeiropā. Andris 
Poga, uzvarējis starptautiskā konkursā Monpeljē (Francijā), kļuva par diriģenta asis
tentu orķestrī L`Orchestre de Paris (2011–2014). Bez tam viņš ir arī Bostonas (ASV) 
simfoniskā orķestra diriģents (2012–2014) un kopš 2013. gada – Latvijas Nacionālā 

62 Latviešu mūzikas tradīcijas un prasmes pasaulē nesuši arī tie instrumentālisti, kuru instruments pēc savas 
dabas neparedz plašas solokoncertu iespējas, bet arī viņi uzvarējuši grūtus konkursus un kļuvuši par starp
tautiski atzītu ansambļu un orķestru vai atsevišķu izcilu koncertu dalībniekiem. Viņu vidū vijolnieks Valdis 
Zariņš, kontrabasists Gunārs Upatnieks, obojists Vilnis Pelnēns, klarnetisti Mārcis Kūlis, Ģirts Pāže, Ints 
Dālderis u.c.
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17. att. Andris Nelsons. 
Marko Borggreves foto (no 
Latvijas Radio–3 Klasika 
arhīva)

simfoniskā orķestra mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents, 
kā arī turpina vieskoncertus ar Rietumeiropas orķestriem. Obojas 
spēles virtuozs un diriģents Normunds Šnē, kopš 2006. gada vadī
dams kamerorķestri Sinfonietta Rīga, izveidojis to par starptautiski 
atzītu mūziķu vienību, koncertējis daudzās valstīs. Ar ārzemju or
ķestriem sekmīgi sadarbojies diriģents, baroka un senās mūzikas 
speciālists Andris Veismanis. Uz vieskoncertiem dodas Liepājas 
Simfoniskā orķestra galvenais diriģents Atvars Lakstīgala – ar vai 
bez sava orķestra. Ar Latvijas senās mūzikas atskaņotāju vienībām 
Eiropā koncertējis diriģents Māris Kupčs. Starptautiski pazīstamo 
gregorikas ansambli Schola Cantorum Riga vada Guntars Prānis.

Ne mazāk par orķestra diriģentiem Latvijas mūziku pasaulē 
pārstāvējuši kordiriģenti. Ausma Derkēvica, ar sieviešu kori Dzin-
tars uzvarēdama starptautiskā konkursā 1968. gadā Ungārijā, pirmā 
pieteica toreiz vēl Padomju Latvijas kordziedāšanas mākslu pasaules 
koru sabiedrībā, pēc tam vēl neskaitāmas reizes ar kori veica turne
jas ārzemēs. To pašu darīja otrs kora Dzintars un Valsts Akadēmiskā 
kora diriģents Imants Cepītis. Imants Kokars ar paša dibināto 
(1969) kamerkori Ave Sol sākumā kā PSRS, pēc tam kā Latvijas pār
stāvis koncertējis visā pasaulē. Līdztekus jau minētajam diriģentam 
Sigvardam Kļavam ar Latvijas Radio kori un citām vienībām pasaulē koncertējis 
Kaspars Putniņš. Diriģents Māris Sirmais ar kori Kamēr (1990–2012) aizvedis lat
viešu mūziku uz desmitiem starptautiskiem festivāliem un konkursiem. Akadēmiska
jam korim Latvija, kura vadītājs viņš ir kopš 1997. gada, uzaicinājumi koncertēt ar 
ievē rojamākajiem pasaules orķestriem ir kļuvuši par ikdienu. 2008. gadā Māra Sirmā 
iedibinātā projektā Saules dziesmas ar saviem skaņdarbiem Rīgā piedalījās 17 ievēro
jami pasaules komponisti. To konkursu un viesturneju uzskaite, kuros pasaulē muzicē
juši Latvijas amatierkori, aizņemtu vairākas lappuses.

Vai likteņa lutekļi?

Pieminētie latviešu mūziķi ir neskaitāmas reizes apliecinājuši profesionālismu, sa
ņēmuši apbalvojumus, kuru uzskaitīšana aizņemtu daudz vietas, un, galvenais, ir iztu
rējuši smagus konkursus sacensībā par darba vietām. Šai sacensībā ir piedalījušies 
daudz vairāk latviešu mūziķu, kuriem nav veicies, un to vārdi nav pieminēti, jo darbī
bas paplašināšana pāri savas zemes robežām ir bijusi grūta.63 Un tomēr latviešu 

63 Padomju periodā koncertēt ārzemēs nozīmēja – vispirms iegūt PSRS kultūras ierēdniecības labvēlību. Savu
kārt pēc neatkarības atgūšanas ikvienam bija jārēķinās ar to, ka, nākot no nepazīstamas valsts, bija jāiegūst 
uzticība. Latviešu mūzika bija ārzemju publikai sveša, koncertu rīkotāji to uzņēma programmās ar lielu 
piesardzību. Latvijas Radio korim, kurš tagad ir Eiropas koru elitē, pagāja vismaz gadu desmits ārzemju 
turnejās, iekams tas ieguva tiesības sniegt ekskluzīvas latviešu mūzikas vai citas pašu izvēlētas programmas. 
Jāievēro arī tas, ka joprojām starp latviešu māksliniekiem pasaulē ne mazums ir tādu, kuri labprātāk dzīvotu 
un strādātu savā zemē, ja tajā atrastos piemērots un atalgots darbs, tātad šajos gadījumos latviešu mūzika 
pasaulē atrodas gluži vienkārši ekonomisku apsvērumu dēļ.
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 mūzikas un mūziķu sekmes un panākumi pasaules mūzikas arēnā ir neapstrīdami, tie 
ir daudzskaitlīgāki un lielāki, nekā tas būtu sagaidāms no nelielas valsts. Tad kāds tam 
skaidrojums?

Vispirms ir jāapzinās, ka sekmes pasaulē gūst ne tikai latviešu mūziķi. Pēc “dzelzs 
priekškara” krišanas uz Rietumiem ir plūduši un tur pieņemti mūziķi no visām Aus
trumeiropas valstīm. Viņi pat tika gaidīti, jo nāca ar jaunu pieredzi – ar tikko notikušu 
reālas dzīves cīņas un politisku cīņu sasprindzinājuma pieredzi, kādu Rietumeiropa 
kopš Otrā pasaules kara beigām bija jau aizmirsusi. Kad 1991. gada ziemā Rīgā bari
kāžu laikā Doma katedrālē, kas bija pārtapusi par barikāžu dalībnieku aprūpes un me
dicīnas punktu, 15. janvārī notika simfoniskais koncerts vācu viesdiriģenta vadībā, 
mūzikas raisītās emocijas ieguva papildu jēgu, un šī atmosfēra uzrunāja arī diriģentu 
pašu.64

Latviešu mūziku, tās īpatnību veicinošs ir Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis. 13. gs. 
Baltijas eiropeizācija koloniālisma veidā, kā jau minēts, agri pieradināja pie Rietumu 
civilizācijas un mentalitātes, tāpēc no laika gala latviešu mūziķi bija pieņemami turie
nes sabiedrībā. Bez tam šis ģeogrāfiskais stāvoklis nozīmēja atrašanos starp divām paš
pietiekamām Austrumu un Rietumu mūzikas paradigmām, par ko minēts, runājot par 
latviešu mūzikas robežsituāciju. Diriģents Māris Sirmais, kurš daudz muzicējis Rie
tumeiropas publikai, cenšoties uzminēt latviešu mūzikas un izpildītājmākslas pievilcī
bas iemeslus, šo rindu autoram ir uzticējis savus novērojumus. Viņaprāt, latviešu mū
zika neviļus tiekusies apvienot vairākus svarīgus impulsus: Austrumiem raksturīgo 
estētiskās apziņas ciešo saistību ar prakses priekšstatiem, nedalāmību ar tiem, kā arī 
slāviskas impulsivitātes klātbūtni tiekusies sintezēt ar Rietumu formas skaidrību un 
racionalitāti, zināmas vāciskas sentimentalitātes iespaidus atsvešināt ar Ziemeļeiropai 
raksturīgu emocionālu stingrību un pamatīgumu. Šāda sintēze nozīmē savā ziņā 
izteik smes bagātību.

Ne mazāk svarīgi, ka latviešu mūzikas un atskaņotājmākslas dzīvotspēju zināmā 
mērā ir veicinājis un rūdījis tas apstāklis, ka tās atvērtība un izeja uz ārpasauli vēstu
riski ir nemitīgi kavēta, atradusies nelabvēlīgā situācijā. 17.–18. gs. latviešiem bija jāpa
liek pie savas tautasdziesmas, jo valodas un izglītības barjeras liedza mūzikas profesio
nalizāciju. Tālāk, 19. gs. cariskās Krievijas apstākļos, nebija nekādu organizatorisku un 
ekonomisku priekšnoteikumu mūziķu sakariem ar Rietumeiropu. Stāvoklis uz īsu 
laiku uzlabojās tikai starpkaru perioda neatkarīgajā valstī, kad izglītošanos un koncer
tēšanu ārzemēs atbalstīja Kultūras fonds. Bet pēc tam, sovetiskās okupācijas apstākļos, 
vairākus gadu desmitus latviešu mūziķu balss pāri PSRS robežām gandrīz nemaz ne
drīkstēja atskanēt. Toties tā laika situācijā, kad sabiedrība nevarēja sevi apliecināt ne 
politiski, ne ekonomiski, vienīgais pašapliecināšanās veids bija mākslinieciskā kultūra, 

64 Jautāts par izvēli doties vieskoncertos uz tik konfliktu pilnu teritoriju, diriģents no Vācijas Georgs Hertnā
gels intervijā I. Augustei atbildēja: “Negribēju atteikties no koncertiem, vēlējos dot savu ieguldījumu jūsu 
taisnīgajā cīņā. Mani burtiski satrieca atmosfēra, kāda valdīja Domā, cilvēki, kuri bija gan satraukti, gan 
apņēmības pilni. Redzot, ka baznīca pārvērsta iespējamā lazaretē, domājot par cilvēkiem baltajos virsvalkos, 
kas tur rosījās [..], sākumā bija grūti koncentrēties [..], tomēr par šo koncertu, tāpat kā par koncertu nāka
mās dienas vakarā Filharmonijā, kur arī skanēja Mocarta Rekviēms, esmu gandarīts.” Sk.: Lai jūsu lepnā tauta 
atgūtu optimismu. Literatūra un Māksla, Nr. 3, 1991, 2. febr., 4. lpp. 
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18. att. Sonora Vaice. Jura Šulca foto 
(no apgāda Mansards krājuma)

19. att. Inese Galante (no Latvijas 
Radio–3 Klasika arhīva)

un šis apstāklis netiešā veidā un paradoksālā kārtā mākslas, to
starp mūzikas tieksmes ļaudīs veicināja. Liekas, šīs situācijas 
sekas joprojām tiek pārmantotas.

Katrā ziņā pārmantots ir iepriekšējo gadu desmitu mūzikas 
izglītības modelis, kas tika ieviests padomju periodā, un tas ir 
ļoti svarīgs latviešu mūziķu profesionālisma garants un konku
rētspēju veicinošs faktors arī 21. gadsimtā.65 

Attiecībā uz latviešu operu un koncertu dziedoņiem visi šie 
latviešu mūziķu konkurētspējas iemesli tikai pa daļai var kalpot 
par izskaidrojumu viņu blīvajai klātbūtnei starptautiskajā mū
zikas dzīvē tieši 21. gs. otrajā desmitgadē. Bet it īpaši viņi – 
dziedoņi un dziedones ir spožākās latviešu mūzikas zvaigznes 
pasaules telpā. Arī latviešu populārās operdziedātājas ir Rietu
mos izjutušas īpašo attieksmi pret Austrumeiropas pārstāvēm. 
Viņas atzīst: “Rietumos labi zina, ka Austrumeiropas skolas 
dziedātāji ir ļoti spēcīgi, izturīgi un varoši dziedātāji. [..] Agrāk 
acīmredzot bija grūtāk. Tagad Rietumos augstu vērtē dziedātā
jas no Austrumeiropas, pievēršot uzmanību viņu sievišķībai un 
iekšējai rozīnītei. Jo īpaši – ja saki, ka esi no Latvijas. Daudziem 
Rietumos Latvija šķiet maza, auksta valsts ar brīnumainu dabu 
un ļoti pievilcīgām sievietēm, kuras apveltītas ar skaistām bal
sīm. Tāds zināmā mērā eksotisks komplekts.”66 LNOB soliste 
Sonora Vaice, kas jau 21. gs. pirmajos gados ar zīdainīti somā 
viesizrādēs apceļojusi Austrijas, Vācijas, Šveices operu skatu
ves, neslēpj sākuma grūtumu: “…nu jau visa Rietumu kultūra ir 
piepildīta ar Austrumeiropas māksliniekiem, un viņi apzinās 
savu varēšanu un iespējas. Kad es sāku, tad tas bija mazliet 
citādāk.”67 Jautāta, vai šodien operdziedātājam ir nacionāla pie
derība, viņa atbild: “Jā un nē. Mākslā, jo augstāk tu kāp, jo pie
derīgāks visiem kļūsti. Taču mākslinieka spēkos ir izcelt savu 
valsti, uzsverot, ka viņš ir no Latvijas.”68 

Viena no pirmajām darbību ārzemēs uzsāka arī soprāns 
Inese Galante – Manheimas operas (1992–1997) un Disel
dorfas operas (1997–1999) soliste, dziedājusi vairāk nekā 
20 citos pasaules teātros, iestudējusi pāri par 30 lomu. Līdz pa
šam   pēdējam laikam regulāri koncertē Latvijā. Samērā agri 

65 Īsi sakot, tā ir zinātniskos pedagoģijas principos balstītā un Latvijā rūpīgi koptā trīspakāpju izglītības 
sistēma  – bērnu mūzikas skola, mūzikas vidusskola un mūzikas augstskola. Sevišķi sekmīga izglītošanās 
notikusi tajās mūzikas skolās un vidusskolās, kur vienas skolas ietvaros var baudīt gan vispārējo, gan arī 
profesionālo mūzikas izglītību, jo tādā kārtā audzēkņa laika resursi un spēki nav jāsadala starp vispārējo un 
mūzikas skolu atsevišķi, bet mūzikas profesionāla apguve kļūst par organisku izglītības sastāvdaļu.

66 Pētersone O. Casta diva. Sarunas ar Latvijas operdziedātājām. Rīga: Mansards, 2014, 242. lpp. 
67 Turpat.
68 Turpat, 150. lpp.
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 pasaulē  devusies arī Inga 
Kalna, soprāns ar dziedones 
un muzikologa izglītību, 
 Karaliskās mūzikas akadē
mijas (Londonā) absolvente. 
Bijusi Hamburgas operas 
soliste (1999–2007) un pēc 
tam joprojām brīva līguma 
māksliniece Eiropas teātros, 
festivālos, koncertos. At
veidojusi galveno lomu Ar
tura Maskata operas Valen-
tīna pirmiestudējumā Rīgā 
2014. gadā.

Ņujorkas Metropolitēna 
operas 2015./2016. gada se
zonā dziedājuši trīs Latvijas 
vokālās skolas pārstāvji. Se
zonu atklājis tenors Alek-
sandrs Antoņenko ar titul
lomu Džuzepes Verdi operā 
Otello. Viņš, kuram kopš 
2004. gada aiz muguras ir 
lomas ap 20 pasaules lielpil
sētu teātros, atzīts par vienu 
no visu laiku labākajiem 
Otello interpretiem, to ieska
ņojis diskā ar diriģentu 
 Rikardo Muti. Mecosoprāns, 
Vīnes Valsts operas soliste 
kopš 2003. gada Elīna Ga-
ranča, Metropolitēna operā 
jau agrāk dziedājusi Kar
menu, bet 2015./2016. gada 
sezonā tur pirmoreiz uz
stājusies divās Gaetāno Do
niceti operās. Viņai ir ap 
30  iestu dēto lomu, tās dzie
dātas vairākos desmitos te
ātru. Trešā latviete tajā pašā 

Metropolitēna operas sezonā ar titullomām divās Džakomo Pučīni operās Manon Les-
caut un Madame Butterfly bija Kristīne Opolais, kas kopš 2006. gada veikusi strauju 
izaugsmi daudzos Rietumu teātros – ar iespaidīgām soprāna lomām, arī ar biežo uz
stāšanos ar orķestriem koncertos. 2004. gadā Itālijas teātros debitējis baritons 

20. att. Inga Kalna. Jura Šulca foto 
(no apgāda Mansards krājuma)

21. att. Elīna Garanča. Jura 
Šulca foto (no apgāda Mansards 
krājuma)

22. att. Aleksandrs Antoņenko. 
Publicitātes foto

23. att. Maija Kovaļevska. Joahima 
Bergauera foto (no žurnāla Mūzikas 
Saule arhīva)



507

 Valdis   Jansons, vēlāk dzie
dājis visos kontinentos.

Apmēram vienlaikus ār
zemēs debitējušas LNO so
listes Maija Kovaļevska un 
Marina Rebeka.69 Kā visas 
latviešu operas zvaigznes, 
Maija Kovaļevska labprāt 
dzied arī Latvijā un atzīst: 
“Lepojos, ka esmu dzimusi 
rīdziniece. Kaut arī radošais 
kalendārs saplānots vairākus 
gadus uz priekšu, ļoti labprāt 
atgriežos šeit, kad vien 
iespējams.”70 Rīgu viņa dēvē 
par mīļajām mājām. Soprāna 
lomas ārzemju opernamos 
dziedājusi Liene Kinča. Lat
vijas dziedoņu vārdu skaits 
pasaules teātru afišās gadu 
no gada papildinās.

Koda

Atskatoties uz šo pārskatu par latviešu mūziku un tās vietu pasaules muzikālajā 
kartē, vēlreiz ir uzsverama Latvijas lielo mūzikas iestāžu un organizāciju loma sakaru 
uzturēšanā ar citu zemju mūzikas dzīvi. Te minams Latvijas Radio (www.eradio.lv) un 
īpaši tā 3. kanāls LR3 Klasika, kas kopš 1993. gada ir Eiropas raidorganizāciju savienī
bas EBU (European Broadcasting Union) biedrs un ar valstu raidstaciju starpniecību 
liek latviešu mūziķu ieskaņojumiem vai koncertiem sasniegt daudzas vietas pasaulē, kā 
arī ļauj latviešu komponistiem piedalīties EBU konkursos Rostrum.71 Latvijas Radio 

69 Pirmā no viņām 2006. gadā uzvarēja Plasido Domingo operas solistu konkursā Operalia un tajā pašā gadā 
tika uzaicināta uz Metropolitēna skatuves Ņujorkā – tātad pirmā latviete, kas uzstājusies šajā teātrī. Savu
kārt Marina Rebeka, absolvējusi Conservatorio di Santa Cecilia Romā, 2007. gadā uzvarēja konkursā Neue 
Stimmen Vācijā un drīz nonāca Milānas Teatro alla Scala un uz Zalcburgas festivāla Salzburger Festspiele 
skatuves. Arī viņa 2011./2012. gada sezonā debitējusi Metropolitēna operā. Maija Kovaļevska tur atgriežas 
regulāri, taču ir uzstājusies visos lielākajos operteātros Austrijā, Francijā, Japānā, Lielbritānijā, Vācijā, Ar
gentīnā, Meksikā, Austrālijā.

70 Dziedātāja Maija Kovaļevska: “Lepojos, ka esmu rīdziniece!”. Pieejams: http://klasika.lsm.lv/lv/raksts/ 
atspere/dziedatajamaijakovaljevskalepojoskaesmuriidziniece.a36301/ (skatīts 25.11.2016.).

71 Atsevišķos gadījumos latviešu mūziku raida arī citi radio uzņēmumi. 2015. gada 24. un 29. augustā laikme
tīgās mūzikas interneta raidstacija Q2 (Ņujorkā) ar apmēram 16 miljoniem klausītāju, kas latviešu mūziku 
raidījusi arī agrāk, sarīkoja 24 stundu latviešu mūzikas “maratonu” – 24 Hours of Latvian Music. Sk.: Ape
rāne D. Latviešu mūsdienu mūzikas 24 stundu radio maratons. Laiks, Nr. 32, 2015, 22./28. aug., 3. lpp.

24. att. Kristīne Opolais. Jura Šulca 
foto (no apgāda Mansards krājuma)

25. att. Marina Rebeka. Jura Šulca 
foto (no apgāda Mansards krājuma)
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koris ir kļuvis par vienu no ievērojamākajiem novatoriskas un klasiskas kora mākslas 
sūtņiem Eiropas mūzikas telpā.

Interesentu rīcībā ir Latvijas Mūzikas informācijas centrs latviešu un angļu valodā 
(www.lmic.lv). Ārzemju solistus, žurnālistus un viesus pulcina ikgadējais LNOB rīko
tais Rīgas Operas festivāls. Latvijas Konservatorija (kopš 1991 – Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmija, JVLMA), kas nepārtraukti darbojusies kopš 1919. gada, ir 21. gs. 
strauji attīstījusi starptautiskos kontaktus un integrāciju Eiropas mūzikas izglītības sis
tēmā. Tā ir pieejama ārzemju studentiem, un tās studiju līmeni apliecina absolventu 
sekmīgā darbība pasaules koncertzālēs un operteātros. 

Ikvienam interesentam ir pieejams svarīgākais latviešu mūzikas un mūzikas dzīves 
dokumentēšanas centrs – Rakstniecības un mūzikas muzejs Rīgā, kas uzkrāj visu laik
metu Latvijas mūziķu un mūzikas vēstures materiālus. Mūzikas presi Latvijā pārstāv 
žurnāls Mūzikas Saule (kopš 2000), kā arī periodiskais krājums Mūzikas akadēmijas 
raksti (kopš 2004, latviešu un daļēji angļu valodā), ko izdod JVLMA Zinātniskās pēt
niecības centrs. Muzikoloģija ir pārstāvēta arī Latvijas Universitātes Literatūras, folk
loras un mākslas institūtā, kas īsteno arī starptautiskus pētniecības sadarbības 
 pro jektus.

Secinājumi

Lai arī mūzikas profesionalizācija un eiropeizācija Latvijas teritorijā sākotnēji 
 notika koloniālas iekarošanas rezultātā un pamazām izveidojās par vācbaltiešu mūzi
kas kultūru, šī eiropeiskā kultūra bija paraugs un skola latviešiem ilgus gadsimtus. 
19. gs., veidojoties latviešu nacionālajai mūzikai, abu kultūru starpā iedibinājās sacen
sības un sadarbības attiecības, kas turpinājās līdz Otrajam pasaules karam. Latviešu 
profesionālās mūzikas attīstībā, kā arī tautas mūzikas mantojumā 19. un 20. gadsimtā 
jūtams bija arī krievu mūzikas austrumnieciskās paradigmas iespaids, tomēr eirope
isko orientāciju tas neizjauca. Piesavinātā eiropeiskā mentalitāte ļāva latviešu mūzi
ķiem jau agri atrast sapratni un zināmus panākumus Eiropas audiencē.

Nonākšana PSRS okupācijā sākumā pilnīgi izolēja latviešu mūziku no ārpasaules 
un arī 20. gs. otrajā pusē kontakti ar to bija ierobežoti, tie tika politiski manipulēti un 
kontrolēti. Latviešu pēckara diaspora, kurā nonāca apmēram trešā daļa Latvijas 
 mūziķu, veidoja pati savu atšķirīgu mūzikas dzīvi, kā arī no sava vidus deva pirmos 
starptautiski atzītus, pasaules mēroga latviešu atskaņotājmāksliniekus (pianists Arturs 
Ozoliņš, vijolniece Ieva GraubiņaBravo u.c.) un komponistus (Tālivaldis Ķeniņš, 
Gun daris Pone, Imants Ramiņš).

Kad Latvijā sociālisma un nacionālu spaidu apstākļos ļaudīm nebija ne politiskas, 
ne ekonomiskas iniciatīvas tiesības, par gandrīz vienīgo pašapliecināšanās jomu kļuva 
mākslinieciskā kultūra, tāpēc atdeve tai, tostarp mūzikai, bija īpaša. Tas izpaudās gan 
amatierisma aktivitātēs, gan profesionālā mūzikas jaunradē, kur izauga vēlāk starptau
tiski atzīti komponisti (Pēteris Plakidis, Pēteris Vasks, Romualds Kalsons u.c.), gan arī 
atskaņotāju vienībās, īpaši koros, kas jau sovetiskā režīma apstākļos atrada ceļus lat
viešu mūzikas iznešanai pāri “dzelzs priekškaram”.
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Pēc Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas (1991) mūziķu aizturētais starptautis
kās darbības potenciāls strauji atbrīvojās, un plašāku mūzikas noieta iespēju meklēju
mus diktēja arī tautsaimnieciskās sistēmas nomaiņa, kā arī nepieciešamība meklēt jau
nas darba iespējas. Latvijas mūziķu konkurētspēju ārzemēs vairoja sovetiskajā 
laikposmā iedibinātā zinātniski pamatotā mūzikas apmācības sistēma no sākumskolas 
līdz augstskolai. Sākumā nācās pārvarēt zināmu ārzemju koncertaģentūru piesardzību 
pret nelielas, agrāk nepazītas valsts mūzikas sūtņiem. Toties 21. gadsimtā, kad prasmju 
spodrināšanai izmantotas arī ārzemju iespējas, pasaulē strādā gan pieci, seši latviešu 
koncertu vai operu diriģenti, gan vairāki desmiti regulārās koncertturnejās vai prestižu 
orķestru un ansambļu sastāvā muzicējoši vijolnieki, pianisti, čellisti, ērģelnieki un citu 
instrumentu virtuozi. Sevišķu uzmanību izpelnījušies konkursu lauriem un profesio
nāliem pagodinājumiem apveltītie operas mākslinieki – 2015./2016. gada sezonā pa
saules teātros galvenās lomas dziedāja ne mazāk kā septiņas latviešu operas zvaigznes – 
trīs no tām vienā pašā Ņujorkas Metropolitēna operā.

Latviešu mūzikas saites ar pasaules mūzikas dzīvi uztur Latvijas Radio, Latvijas 
Mūzikas informācijas centrs, Rīgā un citur notiekošie starptautiskie mūzikas festivāli, 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Valsts koncertaģentūra Latvijas Koncerti, kā 
arī citas koncertu, izrāžu, mūzikas informācijas un izglītības iestādes.

 Secinot ir pamats atzīt, ka, lai gan latviešu mūzika kā nacionāla mūzikas kultūra ir 
izveidojusies vēlu un ir vēsturiski viena no jaunākajām Eiropā, tā 21. gadsimtā kā piln
vērtīga iekļaujas pasaules mūzikas dzīvē.

Par autoru

Arnolds Klotiņš (dz. 1934) – Dr. art., muzikologs. Beidzis Jāzepa Vītola Latvi
jas Valsts konservatoriju (1964) un PSRS Kultūras ministrijas Mākslas vēstures 
institūta aspirantūru (1973). Bijis Latvijas Radio ģenerāldirektors (1992–1995). 
Nostrificēts par mākslas doktoru (1993). Kopš 1971. gada strādā LU Literatūras, 
folkloras un mākslas institūtā. Profesionālo interešu nozares: Latvijas mūzikas 
vēsture, folkloras mantojuma vieta kultūrā, mūsdienu mūzikas estētika. Astoņu 
grāmatu un brošūru, ap 150 zinātnisku rakstu, kā arī mūzikas kritiku un apceru 
autors. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas goda profesors (2004).  Latvijas 
Zinātņu akadēmijas goda loceklis (2016).
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Ilma Grauzdiņa, Ilze Šarkovska-Liepiņa

KORU DZIEDĀŠANA UN DZIESMU SVĒTKI 
LATVIJĀ

Rakstā aplūkots, kā tapusi un augstas virsotnes sasniegusi Latvijas koru kultūra tās abējādās izpaus
mēs – kvantitatīvā un kvalitatīvā. Ieskicēti būtiskākie katra laikmeta kordziedāšanas akcenti, kas 
spilgtu atspoguļojumu guvuši Baltijas valstu (Igaunijas, Latvijas un Lietuvas) kopējā kultūras feno
menā – dziesmu svētkos. Sniegtas atbildes uz jautājumiem: kuri ir nozīmīgākie faktori, kas latviešu 
dziesmu svētku tradīcijai piešķīruši ilgmūžību; kas Latvijā ir darīts, lai savu nacionāli nozīmīgo 
tradīciju saglabātu, attīstītu un nodotu nākamajām paaudzēm.

Atslēgvārdi: kordziedāšana Latvijā, koru kustība, Latvijas koru starptautiskā rezonanse, dziesmu 
svētki, dziesmu kari, virsdiriģenti, koru repertuārs.

Latvija – koru zeme

Atziņai “Latvija ir koru zeme” ne mirkli nešaubīdamies piekritīs ikviens, kurš bijis 
Rīgā dziesmu svētku laikā vai ir redzējis to iemūžinājumu kinolentē vai citā medijā. 
Dziedātājiem piepildītā Dziesmu svētku estrāde Mežaparkā paņem savā varā pat tad, 
ja šis skats redzēts jau daudzkārt. Krāšņs ir vizuālais kopskats, pārsteidzošs ir skanis
kais rezultāts – dziedātāju tūkstoši, pakļaujoties virsdiriģenta žestam, vienojas kopīgā 
dziesmā. Ne mazāk iespaidīga ir arī svētku laukuma skatītāju puse, kurā vieta pa redzēta 
ap 30 tūkstošiem klausītāju. Bet pats svarīgākais – dziesmu svētku tradīcija Latvijā tur
pinās jau vairāk nekā pusotru gadsimtu. 

Atziņai par Latviju kā augstas koru kultūras valsti piekritīs arī tie, kuri bijuši lie ci
nieki Latvijas profesionālo koru un izcilāko amatierkoru dalībai starptautiskos konkur
sos. To apliecina cildinošas atsauksmes presē, konkursos iegūtās godalgas, tām sekojo
šie aicinājumi piedalīties festivālos un citos kultūras projektos.

Latvijas koru kustības kopainas raksturojumam vienlīdz svarīgas ir abas minētās 
izpausmes: kvantitāte un kvalitāte. Visā vēstures gaitā tās viena otru ir stimulējušas. 
Bez masveidības nevarētu runāt par dziesmu svētkiem kā unikālu nacionālās kultūras 
fenomenu, savukārt bez laika gaitā stingri nostabilizētās organizācijas sistēmas nebūtu 
kvalitātes: gatavošanās svētkiem vienmēr spēcīgi motivējusi ikkatru kori intensīvam 
darbam.



511

Kopš 2003. gada 7. no
vembra Baltijas valstu – 
Igaunijas, Latvijas un Lietu
vas – dziesmu svētki ir 
iekļauti UNESCO Cilvēces 
mutvārdu un nemateriālā 
kultūras mantojuma sa
rakstā kā unikāla kultūras 
parādība, kas ir nozīmīga 
visai cilvēcei. Gatavojot do
kumentus UNESCO, radās 
jautājums par nosaukuma 
“dziesmu svētki” tulkojumu 
citās valodās, tostarp angļu 
valodā. Nācās atzīt, ka apzī
mējums “dziesmu festivāls” 
(Song Festival) īsti neatbilst tradīcijas saturam un nozīmīgumam – tas būtu ierindojis 
Baltijas dziesmu svētkus vienā kategorijā ar koru festivāliem, uz kuriem satikties un 
spēkos mēroties sabrauc amatierkori no dažādām valstīm un kuri notiek daudzviet 
pasaulē. Nācās konstatēt, ka angļu un franču valodas vārda festival saturs ir šaurāks 
un konkrētāks par to jēgu, kādu sevī ietver latviešu svētki un lietuviešu šventi. Svētki ir 
svētīšana (svinēšana, sumināšana, daudzināšana), kas ir saistīta ar atbilstošu rituālu 
un ceremoniju izpildi, un šo procesu vislabāk pauž darbības vārdi to celebrate (angļu 
val.), célébrer (franču val.), celeber (latīņu val.).1 Kā atzīst Sandra Kalniete, kura, bū
dama Latvijas vēstnese UNESCO, piedalījās pieteikuma sagatavošanā, dziesmu svētki 
ir dziesmas nacionālā cildināšana jeb the National Celebration of the Song: “Tā ir 
 rituāla svinēšana, kurā piedalās kopums – tauta un kuru ikviens izjūt kā būtisku savas 
patības daļu.”2 

UNESCO padomei tika iesniegts triju Baltijas valstu kopīgi izstrādātais projekts 
“Tradition and Symbolism of the Song and Dance Celebration Process in Estonia, Latvia 
and Lithuania” (“Dziesmu un deju svētīšanas/cildināšanas procesa tradīcijas un sim
bolisms Igaunijā, Latvijā un Lietuvā”).3 Ikdienā kā sinonīms vārdam celebration tiek 
lietots arī īsākais un ierastākais festival.

Koru kustības sākumi un dziesmu svētku priekšvēsture 

Ziņas par vairākbalsīgu dziedāšanu latviešu skolās un draudzēs palaikam atroda
mas jau 19. gadsimta pirmās puses laikrakstos. Tomēr par kordziedāšanu kā plašāk 
 izvērstu kustību latviešu vidē runāt iespējams tikai kopš 19. gadsimta 60. gadiem. Tas 

1 Angļu val. – to perform with appropriate rites and ceremonies; solemnize; franču val. – accomplir un rituel, un 
rite; faire publiquement l’éloge.

2 Kalniete.lv/2013/06/27/dziesmusvetkucildinasanaunesco
3 Sk.: http://www.unesco.ee/dok/song_and_dance_e.pdf

1. att. Latvijas koru kustības kvantitatīvā rādītāja apliecinātāja –  
Dziesmu svētku estrāde Rīgā, Mežaparkā, 2013. gada 7. jūlijā. Publicitātes 
foto
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sakrīt ar jaunlatviešu rosinātās tautas atmodas un latviešu nācijas veidošanās sākum
posmu.4 

Par koru kustības galveno balstu šajā laikā kļuva daudzviet dibinātās pašpalīdzības, 
teātra, dziedāšanas biedrības. Par koru vadoņiem lielākoties strādāja skolotāji un ēr
ģelnieki, tostarp Jāņa Cimzes vadītā Vidzemes tautskolotāju semināra (Das Ritterschaft-
liche Parochiallehrer-Seminar zu Livland) muzikāli labi izglītotie absolventi,5 kā arī 
Kurzemes (Irlavas) skolotāju semināra (Das Lehrerseminar der Kurländi schen Ritter-
schaft in Irmlau) mūzikas skolotāja Jāņa Bētiņa audzēkņi. Biedrību kori sāka rīkot kon
certus, dažkārt vienuviet pulcināja vairākas dziedātāju kopas no tuvējās apkaimes. Tā
dējādi latviešu vidē sāka lietot jēdzienu “dziedāšanas svētki”, kas vācbaltiešu aprindās 
bija pazīstams jau kopš 19. gadsimta pirmās puses – citur Eiropā tika svinēti mūzikas 
svētki (Musikfest) vai dziedātāju svētki (Sängerfest).

Šie dziedāšanas svētki atspoguļo Vācijā, Šveicē, Austrijā, arī Skandināvijas zemēs 
kopto t.s. Liedertafel tradīciju: 19. gadsimta vidus periodā, nacionālās un patriotiskās 
kustības uzbangojuma laikā, vairākās Rietumeiropas zemēs kora dziedāšana kļuva par 
ietekmīgu, sabiedrību mobilizējošu spēku. Vīru koru dibināšanas vilnis pāri Eiropas 
vāciskajām zemēm vēlās jau gadsimta pirmajā pusē.6 Drīz sākās arī reģionāli un starp
reģionu kopdziedāšanas sarīkojumi, kuros kopā sanāca simti, pat tūkstoši dzie dātāju.7

Vācu amatieru dziedāšanas kopas darbojās arī visās lielākajās Baltijas pilsētās.8 Pir
mais plašākais vācbaltiešu amatierkoru kopdziedāšanas sarīkojums Baltijā bija Dauga
vas mūzikas svētki (Düna-Musikfest) Rīgā 1836. gada jūnijā. Tajos piedalījās vācbal
tiešu amatierkori no Rēveles (Tallinas), Tērbatas (Tartu), Pērnavas, Jelgavas, Liepājas, 
Valmieras un Rīgas. Šīm un vēl citām kopām apvienojoties, Rēvelē vācbaltiešu dziedā
šanas svētki tika sarīkoti 1857. un 1866. gadā, bet Rīgā – 1861. un 1880. gadā.9 Šajos 
sarīkojumos nostabilizējās svētku norises pamatmodelis: divi kopkora koncerti – garī
gais un laicīgais, visu dalībnieku parādes gājiens pa pilsētas ielām un koru sa censība.

Tādējādi jāatzīst, ka latviešu dziesmu svētku tradīcija dzimusi starptautiskā ideju 
sinerģijā, kurā izšķiroši svarīga loma ir dziesmai kā nāciju vienojošam faktoram. 

4 Par jaunlatviešu kustību sauca topošās latviešu inteliģences radītu un uzturētu nacionālās emancipācijas 
kustību 19. gadsimta 50.–70. gados.

5 25 no 45 koru diriģentiem I Vispārīgajos latviešu dziedāšanas svētkos bija Cimzes tautskolotāju semināra 
absolventi. Par semināra darbu un absolventiem sk.: Peterson K. C., Bach J., Inselberg E. Das ritterschaftliche 
Parochiallehrer Seminar in Walk. Riga: Jonck & Poliewsky, 1898.

6 Pirmās “Liedertafel” (burtiski – “dziesmu galds”) biedrības dibinātājs (1809) un vadītājs ir Berlīnes Dziedā
šanas akadēmijas direktors Karls Frīdrihs Celters. Pie viņa mācījies arī diriģents un komponists, Rīgas “Lie-
dertafel” dibinātājs (1833) Heinrihs Dorns – viena no spilgtākajām personībām Rīgas mūzikas dzīvē laikā 
no 1832. līdz 1843. gadam. Rīgas “Liedertafel” protokolu grāmata glabājas Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas 
Valsts vēstures arhīvā (6479. f., 465.–467. apr.).

7 Piemēram, vācu zemēs dziedāšanas svētki ir notikuši Frankfurtē pie Mainas (1838), Vircburgā (1845), 
 Lībekā (1847; piedalījušies ap 1800 dziedātāju), Leipcigā (1848; apvienotajā vīru korī dziedājuši ap 5000 da
lībnieku).

8 Rīgā darbojušās biedrības “Die Rigaer Liedertafel” (dib. 1833), “Der Rigaer Liederkranz” (dib. 1851), “Der 
Rigaer Sängerkreis” (dib. 1859) un “Der Rigaer Männergesangverein” (dib. 1862).

9 1861. gada Baltijas dziedātāju svētkos (Das Baltische Sängerfest in Riga) piedalījās 21 vīru koris ar vairāk 
nekā 600 dziedātājiem. (Sk.: Jaunslaviete B. Ieskats vācbaltiešu dziesmu svētku vēsturē. Mūzikas akadēmijas 
raksti III. Rīga: Musica Baltica, JVLMA, 2007, 33.–52. lpp.)
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 Eiropā šis process norisa ciešā saistībā ar nacionālisma ideoloģijas uzplaukumu, nāciju 
emancipācijas procesu un nacionālu valstu dibināšanas idejas pieņemšanos spēkā. Lat
vijā, tāpat kā Igaunijā un Lietuvā, dziesmu svētku tradīcijai ir lemta ilgmūžība. Tas, 
protams, saistīts ar sabiedriski politiskās dzīves īpatnībām un apstākli, ka visā svētku 
pastāvēšanas laikā to aktualitāti noteica sabiedrības dzīves reālijas un nepieciešamība 
pēc nacionālas konsolidācijas vai pretstāves režīmiem. Viens no dziesmu svētku ilg
mūžības iemesliem ir arī latviešu tautasdziesmu apdaru lielais īpatsvars dziesmu svētku 
repertuārā. Muzikologs Arnolds Klotiņš raksta: “Koru saliedēšanās ap tautasdziesmu 
ir izšķirīgs spēks, kādēļ Latvijā lielie dziesmu svētki var turpināties un nesairst arī 
20.  gadsimta sākumā, kad sociālo nesaskaņu dēļ koriem rodas atšķirīgas intereses, 
ideoloģija, repertuārs un dažā labā senākā dziesmu svētku zemē gigantisko kopkori 
tāpēc vairs neizdodas sapulcināt.”10

Lokālas nozīmes dziesmu dienas Latvijas laukos un mazpilsētās Vispārējo dziesmu 
svētku priekšvēstures desmitgadē notikušas 11 reizes.11 Dziesmu dienās kori uzstājušies 
gan atsevišķi, gan kopā. Dziesmas skanējušas galvenokārt vācu valodā, taču dziedāts arī 
latviski. Pirmā kopdziedāšana notikusi Dikļu mācītājmuižas birzī (1864), kur svētkus or
ganizēja latviešu tautības mācītājs un rakstnieks Juris Neikens. Tajos piedalījās seši vīru 
kori ar 120 dziedātājiem, kā arī dziedāšanā apmācīti 120 bērni no četrām pagastskolām. 
Visplašākais novadu sarīkojums, vēlāk saukts par Pirmajiem Kurzemes dziedāšanas 
svētkiem, notika 1870. gada vasarā Dobelē. Tur pulcējās aptuveni 400 dziedātāju, kas 
pārstāvēja 15 korus, un vismaz četri tūkstoši klausītāju. Piedalījās arī Irlavas skolotāju 
semināra audzēkņu simfoniskais orķestris (kopā ar papild spēkiem  – ap 40  mūziķu). 

Tādējādi var secināt, ka 19. gadsimta 60. gadu beigās Latvijas laukos ar organizētu 
sarīkojumu virkni sevi jau bija pieteikusi “koru kustība”. Un, tāpat kā Čehijā, Somijā, 
Norvēģijā un citās jauno nāciju zemēs, arī Latvijā kordziedāšanas kustība atspoguļoja 
plašākus procesus: tieksmi apliecināt sevi kā citām, “vecajām” Eiropas tautām līdzvēr
tīgu nāciju. Bet pati kordziedāšana nu jau starptautiski akceptētā Rietumeiropas profe
sionālās mūzikas kultūras formā – daudzbalsīgas a cappella dziedāšanas veidā – turpi
nāja to tautas dziedātprieku, ko līdz tam paudusi tautasdziesmu dziedāšana sadzīvē, kā 
arī baznīcas prakse. 

Svarīgs bija repertuāra jautājums – bez latviska repertuāra lauku dziedātāju entuzi
asms dažā vietā jau bija sācis iet mazumā. Izšķiroša nozīme te bija Jāņa Cimzes 
 uzņēmībai: 1872. gada pavasarī kori saņēma krājuma “Dziesmu rota jaunekļiem un 
 vīriem” pirmo izdevumu.12 Tā otrajā daļā “Lauka puķes” ietvertas 86 latviešu tautasdzies
mas J. Cimzes un viņa līdzstrādnieku harmonizācijā vīru korim.13 Līdz ar to bija sperts 
liels solis tuvāk briestošajai idejai par vispārēju latviešu dziedāšanas svētku  rīkošanu.14 

10 Klotiņš A., Zālīte M. Latviešu koru fenomens =  The phenomenon of Latvian choirs. Rīga: Jumava, 1998, 
21. lpp. 

11 Ziņas no latviešu kordziedāšanas vēstures materiālu krājēja un vērtētāja – muzikologa Oļģerta Grāvīša mate
riāliem. Sk. arī: Bērzkalns V. Latviešu dziesmu svētku vēsture 1864–1940. [Bruklina]: Grāmatu draugs, 1965. 

12 Cimze J. Dziesmu rota jaunekļiem un vīriem. 1. un 2. daļa. Leipciga: [b.i.], 1872.
13 “Dziesmu rotas” 1. daļa “Dārza puķes” ietver galvenokārt vācu autoru dziesmas ar latviskotiem tekstiem.
14 Igauņi savus I Vispārējos dziesmu svētkus jau bija veiksmīgi aizvadījuši 1869. gadā Tērbatā. Tajos dziedāja 

800 vīru kopkoris. Vēsturiski politisku apstākļu dēļ lietuvieši savus I Vispārējos dziesmu svētkus varēja sarī
kot tikai 1924. gadā.
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“Vēl tikai trūka lielo vadoņu un kāda centra, kas atsevišķām, no sīkām dzirkstelēm iz
augu šajām liesmām liktu sakust kopā, visu tautu saviļņotājā ugunskurā,” raksta viens no 
ievērojamākajiem latviešu dziesmu svētku vēstures pētniekiem – Valentīns  Bērzkalns.15

Par tādu centru kļuva Rīgas Latviešu biedrība (dib. 1868). Reālas aprises svētku 
iecere guva 1873. gada februārī, svētki notika jūnijā. Visi sagatavošanas darbi tādējādi 
tika veikti dažu mēnešu laikā. Arī kori savus uzdevumus dziesmu apguvē visumā pa
veica. Izšķirošā motivācija noteikti būs bijusi nacionālās atmodas laikmetam raksturīgā 
jūsma un pacilātība. 

Dziesmu svētki ir Latvijas vēstures daļa un spogulis. Izvērtējot dziesmu svētku sais
tību ar Latvijas sabiedriskajiem, vēsturiski politiskajiem notikumiem un ideoloģiska
jiem akcentiem, svētku periodizācijā iezīmējas šādi attīstības posmi: pirmais periods – 
19. gadsimta nogale un 20. gadsimta sākums (I–V svētki); otrais periods – Latvijas 
pirmās brīvvalsts laikmets (VI–IX svētki); visgarākais ir trešais periods, kas sākās ar 
pirmo padomju okupāciju 1940. gadā un turpinājās pusgadsimtu, kura laikā Latvija bija 
vardarbīgi inkorporēta Padomju Savienības sastāvā (X–XIX svētki); ceturtais periods – 
tautas Trešās nacionālās atmodas laiks, dziesmotās revolūcijas16 gadi (1987–1991) un 
atjaunotās Latvijas valsts laiks. Ceturto periodu uzsāka XX Vispārējie latviešu dziesmu 
svētki 1990. gadā, un pašlaik esam liecinieki tā turpinājumam 21. gadsimtā.17

No I dziedāšanas svētkiem (1873) līdz V dziesmu svētkiem (1910)

Pirmie pieci dziesmu svētki18 notika laikā, kad Latvijas valsts vēl nebija. Kā Krievi
jas impērijas sastāvdaļas oficiāli pastāvēja Kurzemes guberņa un Vidzemes guberņa. 
Latgale bija Vitebskas guberņas daļa, tādēļ šā perioda svētkos nepiedalījās. Valsts apa
rātā valdīja krievu ierēdņi, bet kultūras dzīvē noteicošās bija vācu tradīcijas. Latviešiem 
kā kultūras tautai vēl sevi bija jāpiesaka un jāpierāda, un to būtiski sekmēja pirmie trīs 
dziesmu svētki. Nacionālās atmodas rosināti, dziesmu svētki paši savukārt kļuva par 
iedarbīgu sviru nacionālās pašapziņas paaugstināšanai. To lielā mērā bija panācis 
jaunlatviešu jundītais vienotības mudinājums: “Vien prātība un mīlestība lai valda starp 
latviešiem, lai kurzemnieki, vidzemnieki un rīdzinieki nekad savas tautas bēdās un 
priekos savrup neietu, bet cieši kopā turētos!”19 

Pašapziņu cēla arī pirmie muzikāli mākslinieciskie panākumi – III dziedāšanas 
svētku (1888) koncerti apliecināja, ka latvieši ir nostājušies uz profesionālās mūzikas 
veidošanas ceļa: kopkora programmā jau bija 10 latviešu komponistu darbi, vokāli 

15 Bērzkalns V. Latviešu dziesmu svētku vēsture 1864–1940, 28.–29. lpp.
16 “Dziesmotā revolūcija” ir vārdu savienojums, ar kuru parasti apzīmē sabiedriskās norises Baltijā, kas noveda 

pie Igaunijas, Latvijas un Lietuvas neatkarības atjaunošanas. Visos šī laika masu pasākumos – mītiņos, tautas 
sapulcēs, demonstrācijās – skanēja patriotiskas dziesmas, piedalījās kori un diriģenti.

17 Šāda periodizācija piedāvāta arī izdevumā: Grāvītis O. Latviešu dziesmu svētku brīnums. Rīga: Valsts tautas 
mākslas centrs, 2002.

18 I dziedāšanas svētki notika 1873. gadā, II – 1880. gadā, III – 1888. gadā, IV – 1895. gadā. V dziesmu svētku 
sa rīkošanu aizkavēja sociālpolitiski apstākļi, un tie notika tikai 1910. gadā. Visi Vispārējie dziesmu svētki 
risinājās Rīgā, izņemot IV Vispārējos latviešu dziesmu un mūzikas svētkus, kuri tika sarīkoti Jelgavā. 

19 Tomsons R. Pirmie vispārīgie latviešu dziedāšanas svētki. Rīga, 1873. 
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 instrumentālās mūzikas koncertā izskanēja pirmās simfoniskās 
partitūras,20 uzstājās pirmie profesionālie atskaņotājmāksli
nieki. Augstskolas izglītību bija baudījuši divi jaunie virsdiri
ģenti – Andrejs Jurjāns un Ernests Vīgners. Tradīcijas stabilizā
cija izpaudās arī koru kustības pamatu nostiprinājumā un to 
skaita pieaugumā.21 

Kaut arī ikdienā pilsētnieku vidū starp sabiedrības vācisko 
un latvisko daļu pastāvēja zināma spriedze, Rīgas vācu presē 
lasāmās atsauksmes par III dziedāšanas svētkiem bija ļoti lab
vēlīgas. Piemēram, Morics Rūdolfs par laicīgo koncertu rak
stīja: “..pirmām kārtām te jāatzīmē, ka n a c i o n ā l a i s  ele
ments, kas iepriekš (t.i., garīgajā koncertā. – I. G.) parādījās 
tikai dziedātāju valodā un tautas tērpos, tagad izvirzījās priekš
plānā nesalīdzināmi spilgtāk. Šoreiz patiesi skanēja nacionālā 
m ū z i k a . Lielākā vai vismaz ļoti liela daļa no garās program
mas bija veltīta latviešu tautasdziesmu pūram, tātad ietvēra 
tikai latviešiem raksturīgās dziesmas. Un cik bagātas tās ir savā 
daudzveidībā! Vis oriģinālākās mums šķita tās, kas vairāk slie
cas uz līksmu raksturu [..] Taču netika aizmirstas arī apcerīgās 
dziesmas, un līdz ar to tautas dabiskais talants atklāja tādu no
skaņu bagātību, kas ne mirkli neradīja vienmuļības iespaidu; 
tautai, kura svinēja savus svētkus, šīs melodijas sagādāja patiesu sirdsprieku, bet arī 
cittautiešos tās modināja, ja ne vairāk, tad ārkārtīgu interesi.”22 Turpretim Rīgas krievu 
preses attieksme pret III dziedāšanas svētkiem bija izteikti negatīva, rakstu tonis stipri 
atšķīrās no tā, kāds valdīja laikraksta “Рижский вестник” slejās, informējot lasītājus 
par I un II dziedāšanas svētkiem. Attieksmes maiņa ir saistīta ar 80. gadu otrajā pusē 
intensīvi uzsākto Baltijas rusifikāciju, kuras laikā dziesmu svētki raksturoti kā bīstama 
un nevēlama latviešu nacionālās pašapziņas izpausme: “..latviešu publicistu cenšanās 
iztēlot svētkus kā vēl nebijušas “nacionālās apvienošanās svinības” ir nesusi savus aug
ļus; jaunizcepto latviešu “nacionāļu” spilgtajā iztēlē šo svētku atblāzma zaigo visās va
ravīksnes krāsās,”23 ar dzēlīgu ironiju rakstīja vārdā nenosaukts laikraksta “Рижский 
вестник” korespondents.

19. gadsimta nogalē, beidzoties jaun latviešu vienotības ziedu laikiem, sabiedrībā 
iezīmējās šķiriskās šķelšanās tendences. Par IV  dziesmu un mūzikas svētku (1895) 
rīko šanas tiesībām sacentās divas latviešu biedrības – Rīgas Latviešu biedrība (RLB) un 

20 Jāzepa Vītola simfonijas e moll trīs daļas, Jurjānu Andreja “Dziesmu svētku maršs”, divas daļas no “Latvju 
dejām” un kantāte “Tēvijai”.

21 I Vispārīgajos latviešu dziedāšanas svētkos piedalījās 1003 dziedātāji no 45 koriem un 30 Irlavas semināristu 
orķestra mūziķi; II dziedāšanas svētkos – 1653 dalībnieki no 69 koriem, kā arī individuāli pieteikušies dzie
dātāji; III dziedāšanas svētku kopkorī bija 2618 dziedātāji no 117 koriem.

22 Das weltliche Konzert des lettischen Sängerfestes. Rigaer Tageblatt, Nr. 141, 1888, S. 3. Šim un turpmākajiem 
citējumiem par latviešu dziesmu svētku atšķirīgu vērtējumu vācu un krievu presē impulsu devusi muziko
loģes Baibas Jaunslavietes sastādītā un komentētā rakstu izlase: Latviešu mūzika cittautu kritiķu skatījumā 
(1873–1926). Rīga: Musica Baltica, JVLMA, 2004.

23 Рижский вестник, № 139, 1888.

2. att. 1873. gadā darinātais Dziesmu 
svētku karogs jeb Līgo karogs. 
Jura Krūmiņa foto
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Jelgavas Latviešu biedrība (JLB). Nevajadzīgi sa
kāpinātas kaislības degradēja abu kopīgos mēr
ķus. Jelgavas prioritāti lielā mērā nodrošināja 
svētku veltījums 100 gadu atcerei kopš Kur
zemes pievienošanas Krievijai. Šādam sarīkoju
mam Krievijas cara atļauja, protams, tika dota. 

Jelgavas dziesmu un mūzikas svētku pro
grammas daudzveidība atspoguļoja latviešu sa
biedrības vispārējo kulturālo attīstību.24 Te 
pirmo reizi tika sapulcēts latviešu simfoniskais 
orķestris ar 170 dalībniekiem. Tajā bija apvie
nojušās 23 lauku muzikantu kopas, kā arī indi
viduāli spēlētāji, tostarp 37 profesionālu muzi
kālo izglītību ieguvuši latviešu jaunekļi. Vokāli 
instrumentālā koncerta ietvērums dziesmu 

svētkos bija nozīmīgs arī citā ziņā – tas radināja latviešus iepazīt koncertmūziku. 
Nopietni šķēršļi bija jāpārvar V dziesmu svētku rīkotājai – Rīgas Latviešu biedrī

bai. Sākotnējā doma – svētkus pieskaņot Rīgas septiņsimtgadei (1901) – polemiku vir
pulī tika noraidīta. 1903. gadā atsākto gatavošanos svētkiem pārtrauca valdības pavēle: 
sakarā ar Krievijas–Japānas karu tos rīkot aizliegts. Savukārt 1908. gada rudenī pole
mikas krustugunīs nonāca RLB iecere svētkus veltīt 200. gadadienai kopš Vidzemes 
kļūšanas par Krievijas impērijas sastāvdaļu. Tas nebija pa prātam ne vien kreisi noska
ņotajiem, bet arī daudziem mērenāku uzskatu paudējiem: kuri tad būs tie kori un diri
ģenti, kas pēc 1905. gada revolucionāru apšaušanas un soda ekspedīcijām, Rīgā sanā
kuši, slavinās caru – tautas slepkavu? “Ne tie būs svētki, ne tur būs tauta,” brošūrā 
“Svētnīcu vai balagānu” (1909) nikni izsaucās komponists un diriģents Emilis Meln
gailis. Viņu un citus opozicionārus kaitināja arī svētku organizācijā iesaistīto promi
nentāko latviešu mūziķu, tostarp Jāzepa Vītola, šķietamā politiskā neitralitāte. 

Ar nedaudz koriģētu repertuāru V dziesmu svētki (1910) tomēr notika. Par to norisi 
presē lasāmas arī kritiskas piezīmes. Bet nav noliedzams fakts, ka šajos svētkos pirmo 
reizi laicīgajā koncertā skanējušas tikai latviešu kompozīcijas – 11 autoru 24 dziesmas. 
Līdzās obligātajiem impērijas slavinājumiem oficiālajās runās brīžam uzplaiksnīja 
 izteikti patriotisks noskaņojums: “Ja ar darba garu un dziesmu garu, ar taisnības garu, 
ar stipru gribu, ticību un mīlestību dosimies tautu bangojošajā okeānā, tad Dievs neļaus 
mūsu laivai grimt, tad Dievs svētīs Latviju.”25 Vai tālredzīgāko mūziķu pacelšanās pāri 
politiskajām šķiru cīņām latviešu kultūras un kordziedāšanas turpi nāšanas vārdā ir at
taisnojama? Protams, jā. Tā būtībā ir pirmā nopietnākā reize, kad izšķīrās latviešu 
dziesmu svētku “būt vai nebūt”. Pēc gadiem četrdesmit vēsture atkārtosies.

24 To veido ducis teātra izrāžu, plaša Kurzemes Lauksaimniecības un ekonomiskās biedrības rīkota izstāde, 
dievvārdi baznīcās, koru sacensība, trīs kopkoncerti, mielasti, balle – programma pilnām piecām dienām.

25 Ar vārdiem “Dievs, svētī Latviju” sākas Latvijas valsts himna, kuras autors ir Baumaņu Kārlis. Pirmo reizi 
tā izskanēja 1873. gadā Rīgas Latviešu biedrībā. Kā apsveikuma dziesmu svētku dalībniekiem to dziedāja 
viens no Rīgas koriem – Baltijas skolotāju semināra vīru koris. Gadsimtu mijā dziesma jau bija kļuvusi par 
neoficiālu vēl neesošās Latvijas himnu; IV un V dziesmu svētkos to dziedāja kopkoris.

3. att. IV dziesmu un mūzikas svētku (1895) grandiozā 
celtne Jelgavā (RTMM 41324)
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Tādējādi var secināt, ka pirmā perioda pieci svētki 
• nostiprināja koru kustības masveidību, padarīja kordziedāšanu par iedarbīgu 

tautas pašizpausmes formu; 
• sekmēja muzikāli kvalitatīvas latviešu kora literatūras rašanos, līdz ar to – ietek

mēja dziedātāju gaumi un muzikālo vērtību skalu; 
• nostiprināja profesionāļu sadarbību ar mūzikas amatieriem un lika pamatus 

profesionālismam kordiriģēšanas mākslā;26

• netieši veicināja citu mūzikas žanru,27 tāpat citu mākslas un daiļamatniecības 
jomu attīstību.

Pēdējais faktors izpaudās arī latviešu arhitektu projektētu īpašu svētku ēku celtnie
cībā.28 Pirmajiem dziesmu svētkiem pēc Jāņa Frīdriha Baumaņa projekta Ķeizardārzā 
tika uzbūvēta dziedātāju tribīne. Četriem nākamajiem svētkiem tika celtas lielas, ap
jumtas koka halles, kurās turklāt vēl iebūvētas arī ērģeles. Pati grandiozākā bija ēka, 
kuru pēc Konstantīna Pēkšēna projekta uzbūvēja IV dziesmu un mūzikas svētkiem Jel
gavā. Tā bija 72 m gara un 150 m plata – tolaik lielākā koka celtne pasaulē.29 Tajā bija 
vieta 5000 dziedātājiem un 25 000 klausītāju. Šajās ēkās notika koncertu mēģi nājumi, 
koru sacensības, koncerti, noslēguma balles. II dziedāšanas svētku ballē piedalījušies 
ap 4000 dalībnieku un dejā reizēm griezušies pat 800 pāru. Bet vēl daudz vairāk ļaužu 
līksmojuši Jelgavas milzu hallē IV svētku noslēgumā – vairāk nekā desmit  tūkstoši. 

No VI dziesmu svētkiem (1926) līdz IX dziesmu svētkiem (1938)

Latviešu dziesmu svētku vēstures otrais cēliens risinājās 20. gadsimta 20. un 30. ga
dos.30 Tagad svētki notika ar pārskatāmiem hronoloģiskiem intervāliem (1926, 1931, 
1933, 1938). Tradīcijas atjaunotni pieteica Latvijas Jaunatnes dziesmu svētki 1922. gadā 
un Vispārējo dziesmu svētku 50 gadu atceres dziesmu dienas 1923. gada vasarā. Abi 
sarīkojumi nesa iepriecinošu vēsti: Pirmā pasaules kara posts un bēgļu gaitas nebija 
iznī dējuši tautas dziedāšanas prieku un prasmi. 

Teikto pārliecinoši apstiprina skaitļi, kas raksturo Latvijā notikušo novadu 
dziesmu svētku intensitāti. 20.–30. gados apriņķu, apgabalu un novadu svētki notika 
vismaz 121 (!) reizi. 1939.–1940. gadā – vēl 17 dažādās Latvijas vietās.31 Pēdējo reizi 

26 To apliecina, piemēram, fakts, ka V dziesmu svētku dziesmu karos uzvaru dalīja virsdiriģentu Jāzepa Vītola 
un latviešu ērģelnieka, diriģenta un mūzikas pedagoga Paula Jozuus vadītie kori. Pauls Jozuus ir arī triju 
nā kamo Vispārējo dziesmu svētku virsdiriģents un viens no ievērojamākajiem sava laika profesionālajiem 
kordiriģentiem Latvijā. 

27 IV dziesmu un mūzikas svētkos skanēja Jura Jurjāna “Gaviļu maršs” pūtēju orķestrim, Andreja Jurjāna “Ač
kups” simfoniskajam orķestrim, Jāzepa Vītola “Valse grotesque” stīgu orķestrim; V dziesmu svētkos – trīs 
simfoniski tēlojumi (Jāzepa Vītola “Līgo”, Alfrēda Kalniņa “Pie Staburaga”, Andreja Jurjāna “Latvju tautas 
brīvlaišana”) un J. Vītola kantāte “Dziesma”.

28 Pēc svētkiem celtnes tika nojauktas un būvmateriāli izmantoti citām vajadzībām.
29 Par svētku celtnēm tuvāk sk. Andreja Holcmaņa materiālā: Dziesmu svētku mazā enciklopēdija. Rīga: Musica 

Baltica, JVLMA, 2004, 220.–228. lpp.
30 Savdabīgu saikni ar iepriekšējo periodu veido latviešu strēlnieku koru darbība Pirmā pasaules kara gados. 

1918. gada jūnijā Maskavā Jāņa Reinholda vadībā notika pat īpaši Strēlnieku dziesmu svētki. 
31 Ziņas no O. Grāvīša materiāliem: Dziesmu svētku mazā enciklopēdija, 64. lpp.
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lieliski sagatavoti Latgales novada dziesmu 
svētki notika Daugavpilī 1940. gada 16. jūnijā. 
Šajā dienā PSRS karaspēka vienības uzbruka 
Latvijas robežsargu postenim Abrenes apriņķa 
Rītupes ciemā (Masļenkos), bet nākamajā 
dienā – 17. jūnijā – Latvija tika okupēta. 

Latvijas brīvvalsts periodā par dziesmu 
svētku nepieciešamību neviens vairs nedisku
tēja. Taču brīžam pat ļoti asi strīdi izcēlās par 
repertuāru, par dziedātāju tiesībām, par koriem 
izvirzītajām it kā pārlieku augstajām prasībām. 
Tieši periodā starp VI un VII dziesmu svēt
kiem aktualizējās principiāls jautājums: kāda ir 
latviešu dziesmu svētku būtība un misija?

Atbildes viena puse ir skaidra: svētkiem 
jābūt nacionālās identitātes apliecinā jumam. Tas izpaužas latviskā repertuārā un atri
būtikā, tautas tērpu autentiskumam veltītā uzmanībā. Arī aicinājums pēc tautas vieno
tības pašu valstī ieguva jaunu vērtību. “Vienotā dziesmā lai pazīstam vienotu garu, 
vienotā garā – vienotu tautu, mūsu nākotnes drošo ķīlu,” rakstīja J. Vītols pirms 
VI dziesmu svētkiem (1926).32

Bet Jāzepam Vītolam – augstas kultūras cilvēkam, Latvijas Konservatorijas rekto
ram, 1923. gadā dibinātās Latvijas komponistu organizācijas “Skaņražu kopa” priekš
sēdētājam – un viņa domubiedriem tikpat svarīga šķita svētku misijas otra puse: 
dziesmu svētki ir tautas muzikāli mākslinieciskā attīstības līmeņa rādītājs. Nedrīkst 
koru repertuāru piesārņot ar mazvērtīgām kompozīcijām, tādēļ visiem – diriģentiem, 
dziedātājiem, klausītājiem – jātiecas uz patiesām mākslas vērtībām. Šo pozīciju īsteno
jot, VI dziesmu svētku gatavošanas periodā “Skaņražu kopa” organizēja jaundarbu 
konkursu, kuram atsaucās 37 komponisti ar 48 lielākām vai mazākām partitūrām. Līdz 
ar to svētku repertuārā nonāca mākslinieciski spilgtas, bet tehniski nebūt ne vieglas 
dziesmas. 

Lai realizētu ieceri par sarežģītāko dziesmu iekļaušanu svētku trešajā koncertā, 
kopkora repertuārs tika daļēji diferencēts: koncerta pirmās daļas kompozīcijas, tāpat 
arī piedevās dziedātās patriotiskās dziesmas dziedāja visi, bet otrajā un trešajā daļā 
 ietverto neobligāto repertuāru – tikai pilsētu un lielākie lauku kori.33 Līdz ar to tika 
piedāvāts jauna tipa kopkoncerta modelis, kurā, no vienas puses, iespējams parādīt 
mākslinieciski augstvērtīgus jaundarbus, bet, no otras puses, – saglabāt kopkora vieno
tības izjūtu.

Lai gan kritiķi atzina, ka 1926. gada vasarā kopkoris demonstrējis izcili augstu mu
zikālo sniegumu, pēc svētkiem kurnētāju netrūka: mēģinājumi bijuši pārāk gari,  biļetes 

32 Vadonis VI latvju vispārējiem dziesmu un mūzikas svētkiem 1926. gada 19.–21. jūnijā. Red. V. Peņģerots. 
Rīga: VI latvju dziesmu un mūzikas svētku rīcības komitejas izdevums, 1926.

33 Koncerta otrajā daļā skanēja Jāzepa Mediņa “Jāņu nakts”, Alfrēda Kalniņa “Līksmošana”, Jāņa Zālīša “Tā 
vēsma”, bet trešajā daļā izlases kori simfoniskā orķestra pavadījumā dziedāja kantātes: Jāzepa Vītola “No 
atzīšanas koka”, Harija Ores “Lauztās priedes” un Alfrēda Kalniņa “Darbs un dziesma”.

4. att. Jāzeps Vītols un Annija Vītola VI dziesmu 
svētkos (1926) (RTMM 160931)
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pārāk dārgas, ierindas diriģenti tik grūtā 
 repertuārā jutušies nedroši. Tā radās augsne 
šķeltniecībai, arī personīgiem aizvainoju
miem. Brieda nopietns konflikts starp “Skaņ
ražu kopu” (tajā darbojās redzamākie kom
ponisti, ar to sadarbojās VI dziesmu svētku 
virs diriģenti) un Diriģentu biedrību, kura 
ne bija mierā ar komponistu īstenoto repertu
āra politiku. 

Nesaskaņu izlīdzināšanai pamatakmeni 
lika Latviešu dziesmu svētku biedrības 
 dibi nāšana (1930). Jāzepa Vītola pārraudzībā 
biedrība VII dziesmu svētkos (1931) un 
VIII  dziesmu svētkos (1933) sekmīgi palī
dzēja pārvarēt sabiedriski politisko, muzikālo 
un cilvēcisko ambīciju radītos sarežģījumus, veica arī IX dziesmu svētku (1938) sagata
vošanas priekšdarbus. Turklāt darīja to, saglabājot un attīstot visus vērtīgākos jauninā
jumus: rīkoja jaundarbu konkursus, žūrijā aicinot kolēģus no Lietuvas un Igaunijas; 
iepazīstināja dziedātājus ar plaša loka latviešu komponistu daiļradi;34 rīkoja koru tērpu 
sacensības; izdeva saturiski bagātus dziesmu svētku bukletus; “trešajos koncertos” pa 
daļai saglabāja dalītās programmas principu.35 Saglabāta tika arī tradīcija kopkora kon
certu sākt ar reliģiska satura dziesmām. To kā īpaši pozitīvu niansi izcēlis kritiķis 
Vidvuds Jurēvičs, Rīgas krievu laikrakstā par VI dziesmu svētkiem rakstot šādi: “Pirmā 
daļa ir garīga rakstura. Lai padomju skribenti ņirgājas vien, ka latviešu tauta sāk savus 
svētkus ar lūgsnu. Ir vēl uz zemeslodes vietas, kur gars valda pār rupju matēriju, kur 
katrs brīvi, nepiespiesti pieceļas, dzirdot vareno “Ak, Jeru zaleme, mosties”. Tas nav tas 
pats, kas “Internacionāle” ar lielgabala dunoņu fonā.”36

Visus iepriekšējos svētkus vērienīgumā pārspēja Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa 
aizbildnībā notikušie IX dziesmu svētki (1938).37 Grandioza bija sarīkojumiem izbūvētā 
svētku norises vieta Uzvaras laukumā Pārdaugavā. Abos koncertos to piepildīja vēl ne
pieredzēti liels dziedātāju un klausītāju pulks. Preses pārstāvju korpusā bija 25 ārzemju 
žurnālisti no deviņām valstīm. Tūlīt pēc svētkiem Latvijas presē parādījās cittautu preses 

34 Lūk, komponisti – dziesmu svētku debitanti: VI dziesmu svētkos – Jāzeps Mediņš, Harijs Ore, Valdemārs 
Ozoliņš, Jānis Zālītis; VII dziesmu svētkos – Ādolfs Ābele, Jānis Cīrulis, Jēkabs Graubiņš, Jānis Kalniņš, Atis 
Kauliņš, Kārlis Kažociņš, Paula Līcīte, Jēkabs Poruks, Marģeris Zariņš; VIII dziesmu svētkos – Pēteris Bari
sons, Volfgangs Dārziņš; IX dziesmu svētkos – Arturs Feils, Jānis Mediņš, Jānis Norvilis, Ādolfs Skulte.

35 VII dziesmu svētku programmā četras dziesmas dziedāja tikai Latgales kori, trīs – Vidzemes kori, bet ap
dziedāšanās dziesmu vītni “Jauni puiši, jaunas meitas” – pilsētu jauktie kori. Trešo koncertu programmās 
iekļauti arī viesu koru atsevišķi sniegtie priekšnesumi.

36 Юревичъ В. Первый день певческаго праздника. Сегодня, № 135, 1926, c. 8.
37 VI dziesmu svētkos (1926) piedalījās 6526 dziedātāji no 158 koriem, Latvijas armijas 15 pulku apvienotais 

pūtēju orķestris ar 352 mūziķiem, kā arī simfoniskais orķestris ar 128 mūziķiem; VII dziesmu svētkos (1931) 
Esplanādi pildīja 10 880 dziedātāji no 275 koriem, apmēram tikpat arī VIII dziesmu svētkos (1933). Turpre
tim IX dziesmu svētku (1938) kopkorī iesaistījās 14 456 dziedātāji no 381 kora, bet apvienotajā simfoniskajā 
orķestrī – 250 spēlētāji. Tuvāk sk.: IX latviešu Dziesmusvētki. Red. J. Vītoliņš. Rīga: IX Dziesmusvētku rīcības 
komitejas izdevums, 1938; sk. arī: Bērzkalns V. Latviešu dziesmu svētku vēsture 1864–1940. 

5. att. VI dziesmu svētku (1926) virsdiriģenti. No 
kreisās: Pauls Jozuus, Alfrēds Kalniņš, Teodors Reiters 
un Emilis Melngailis (RTMM 430194)
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izdevumu atreferējumi, kas latviešu mūzikas kultūrai, kora mākslas tradīcijām un Latvijas 
valsts 20 gadu periodā panāktajiem ekonomiskajiem sasniegumiem bija izcili labvēlīgi. 

Ko varam secināt par ieguvumiem kordziedāšanas laukā dziesmu svētku vēstures 
otrajā periodā? 

• Paaugstinājās diriģentu profesionālais līmenis. To sekmēja Latvijas Konserva
torijas un Tautas konservatoriju absolventu iesaiste koru vadīšanā, labi organi
zēts muzikālās izglītības darbs skolotāju institūtos. 

• Izvirzījās spēcīgu koru – līderu – grupa, kura atradās pastāvīgā prasīgu recen
zentu uzmanības lokā un spēja nest vēsti par Latvijas koru kultūras kvalitātēm arī 
aiz valsts robežām. 20. gadu pirmajā pusē nepārspēts bija Teodora Reitera dibi
nātais un vadītais Reitera koris; vēlāk tam līdzās stājās arī citas mūziķu vienības.

• Spēcīgākie kori iedvesmoja komponistus, un kora literatūra regulāri tika bagā
tināta ar latviešu izcilāko skaņražu mākslinieciski un tehniski augstvērtīgiem sa
cerējumiem.

• Dziesmu svētku organizācijā tika izstrādāts kopmēģinājumu sistēmas modelis 
un noteikti virsdiriģentu pienākumi: katram virsdiriģentam vismaz reizi kop
mēģinājumos jātiekas ar katra rajona dziedātājiem,38 jāsagatavo paskaidrojumi 
par dziesmu mācīšanu, kas publicēti Latviešu dziesmu svētku biedrības žurnālā 
“Mūzikas Apskats”. 

• Tika nostiprināta apziņa par dziesmu svētku nacionālo un valstisko misiju: 
“kopt koru gaumi, rast ceļu plašajā tautā latviski īpatnējai, savdabīgai un vērtīgai 
mūzikai, pārvarot lētu muzikālu diletantismu pašu mājās” (Jēkabs Vītoliņš).39 
Līdz ar to svētki tika nosargāti no pārtapšanas par izklaides pasākumu vai festi
vāla tipa amatieru saietu. 

• Nostiprinājās arī atziņa, ka dziesmu svētki ir viens no Baltijas tautu vienotāj-
faktoriem.40 Pēc gadiem piecdesmit šo kopības apziņu turpinās folkloras fes
tivāls “Baltica-88”, studentu dziesmu svētki “Gaudeamus88” un citas Baltijas 
 atmodai svarīgas un raksturīgas norises.

No X dziesmu svētkiem (1948) līdz XIX dziesmu svētkiem (1985) 

Padomju laikā notikušie lielie dziesmu svētki aptver četrus gadu desmitus. Šajā 
garajā cēlienā valsts un koru dzīvē risinājās notikumi, kas ļauj saskatīt trīs kopējā pro
cesa attīstības posmus: X–XIII dziesmu svētki (1948–1960); XIV–XVI dziesmu svētki 

38 Pirms VI dziesmu svētkiem 19 rajonos četri virsdiriģenti noturēja 127 mēģinājumus, bez tam vēl papild
mēģinājumus Rīgā; pirms VIII dziesmu svētkiem visi kori bija iedalīti 25 rajonos, bet pirms IX dziesmu 
svētkiem – 32 rajonos; pavisam kopā ārpus Rīgas kori pulcējušies 128 reizes. Ja virsdiriģenti kādu reizi ne
tika, tad viņu vietā brauca vietnieki.

39 VII latvju vispārējie Dziesmu svētki 20., 21., 22. jūnijā 1931. Red. N. Dakers. Rīga: Latviešu Dziesmu svētku 
bied rības izdevums, 1931, 26. lpp.

40 To apliecina Baltijas valstu mūziķu radošie kontakti un kopīgo pasākumu pieskaņošana dziesmu svētkiem. 
IX dziesmu svētku laikā, piemēram, Rīgas Latviešu biedrībā notika IV igauņu, latviešu un lietuviešu sadar
bības kongress un “Baltijas nedēļas” konference. Bet vēl pēc nedēļas, kad Tallinā skanēja XI igauņu dziesmu 
svētki, viesu vidū bija gan lietuviešu, gan latviešu kori.
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(1965–1973); XVII–XIX dziesmu svētki (1977–1985). Pirmais posms, apmēram no 
40. gadu vidus līdz 1960. gadam, ietver koru kustības atjaunošanu pēckara Latvijā un 
īso, bet Latvijas kultūras dzīvei ļoti nozīmīgo politiskā atkušņa laiku 50. gadu ot
rajā pusē. 

Par pēckara pirmajiem gadiem domājot, ir vietā jautāt: kas šajā laikā motivēja ļau
dis dziesmai un svētkiem? Laikā, kad praktiski nebija nevienas ģimenes, kuras piederī
gie nebūtu izsūtīti, krituši karā vai devušies trimdā, kad lauku ļaudis ar varu tika sadzīti 
kolhozos, kad presē bija jālasa melu straumes par dzīvi Latvijas brīvvalstī? Bet ieklau
sieties tautasdziesmā, teiksim, koros daudz dziedātajā “Es redzēju jūriņā”! Pēc skumjā 
stāsta par jūrā noslīkušo bāliņu dziesmas pēdējais pants liek saņemties un spīvi parau
dzīties liktenim acīs: “Lai gan baltas ūdens putas,/ Vēl jo baltas zēģelīt’s,/ Uzvelk baltas 
zēģelītes,/ Iet laiviņa mirdzēdam’.” Jo – dzīve turpinās, alternatīvas nav. Un vēl ieskatie
ties 40. gadu otrās puses koru fotogrāfijās, no kurām uz mums raugās smaidošu dzie
dātāju sejas. Tie nav piespiedu smaidi. Tas ir tautas izdzīvošanai vitāli nepieciešamais 
esības prieks. Un šajā ziņā zīmīgi, ka pie kordziedāšanas atjaunošanas uzreiz pēc Otrā 
pasaules kara beigām ķērās diriģenti abās dzelzs priekškara pusēs – trimdā un Latvijā. 
Jo abās pusēs gaišākie prāti intuitīvi juta: tautai jādzied, lai tā nesalūztu zem dzīves 
apstākļu smaguma.

Vietā ir arī jautājums: kādēļ pēc Otrā pasaules kara komunistiskajam režīmam vis
pār likās pieņemama dziesmu svētku pastāvēšana? Tos taču varēja vienkārši aizliegt, kā 
tolaik tika mēģināts izdzēst no tautas atmiņas daudzus citus vēstures notikumus. Nav 
šaubu, ka padomju ideologi labi apzinājās dziesmas lielo spēku un cerēja to izmantot, 
ievirzot koru kustību jaunajai ideoloģijai vēlamā gultnē. Atbalstot un stimulējot t.s. 
māksliniecisko pašdarbību, jaunā vara apzināti tiecās novērst ļaužu uzmanību no poli
tiskajām un sociālajām problēmām. Acīmredzot cerēja, ka, ar dzelžainu mērķtiecību 
regulējot koru repertuāru un ar preses starpniecību arvien izceļot svētku krāšņo ārējo 
noformējumu, izdosies izdeldēt šīs tradīcijas nacionālās saknes un to vietā iesakņot 
padomju tautu internacionālās brālības idejas.41 Lai uzsvērtu, ka dziesmu svētkiem 
 padomju iekārtā nav nekā kopīga ar agrākajiem svētkiem, tika mainīta to numerācija – 
1948. gada svētki tika pasludināti par Padomju Latvijas I dziesmu svētkiem.42 

1945./1946. mācību gadā Latvijas Valsts konservatorijā darbu uzsāka Kordiriģē
šanas nodaļa. Spējīgākie jaunieši, tāpat arī Latvijā palikušie profesionālie diriģenti 
tika iecelti par apriņķu virsdiriģentiem. Ik vasaru (1945., 1946., 1947. gadā) apriņķos 
notika koru skates, kopkoncerti, bet 1948. gada vasarā – dziesmu svētki Rīgā.43 Kā 

41 Par to daiļrunīgi stāsta pēckara pirmās desmitgades publikācijas presē, kurās uzbāzīgi uzsvērts Padomju 
Latvijas dziesmu svētku saturiski jaunais piepildījums, dziesmās paustā tautas pateicība padomju varai un 
Komunistiskajai partijai par iespēju dzīvot un svinēt svētkus padomju tautu saimē. Šādā pacilāti pozitīvā 
tonī viscaur izturēta ir arī Klementa Mediņa grāmata “Latviešu dziesmu svētki” (Rīga: LVI, 1955). Te la
sāmais faktu un skaitļu materiāls sniegts tendenciozi un selektīvi – tā, kā to prasīja režīma diktāts. Vēlākos 
pētījumos daudz kas atklājies citā gaismā – skaudrāk, patiesāk, argumentētāk. 

42 Ideoloģijas spiediena rezultātā ieviestā “pārnumerācija” un obligātais katru svētku veltījums kādai valstiski 
svarīgai gadskārtai (Padomju Latvijas gadadienai, Ļeņina 100. dzimšanas dienai, PSRS 50. gadadienai, Lielās 
Oktobra sociālistiskās revolūcijas 60. gadadienai u.tml.) turpinājās līdz 1990. gadam, kad svētki atguva vēs
turiski pareizo kārtas skaitli bez uzspiestiem veltījumiem.

43 1946. gada vasarā jau notika IV dziesmu svētki Viļņā, bet 1947. gada vasarā – XII dziesmu svētki Tallinā. 
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liecina diriģentu atmiņu stāsti, dziedātāju entuziasms bija liels – cilvēki bija izslāpuši 
pēc pozitīvām emocijām. Ļaudis nāca uz svētkiem sajust, ka dzīvē ir vērtības, kas ne
mainās arī tad, ja Dziesmu svētku estrādes mastos uzvilkti sarkani karogi ar sirpi un 
āmuru. 

Lai uzturētu augstu mākslinieciskās pašdarbības līmeni, jau pirmajos pēckara 
gados tika rīkotas regulāras pašdarbības kolektīvu skates. Salīdzinājumā ar agrāko 
svētku dziesmu kariem jauno laiku skatēm piemita nevis brīvprātīgs, bet obligāts rak
sturs. Tomēr jāatzīst, ka šai stingrajai, arī mūsdienās saglabātajai amatiermākslas koor
dinācijas sistēmai nekad nav piemitusi tikai kontroles funkcija: kora spēju augsme 
gala rezultātā ir sagādājusi gandarījumu dziedātājiem un ļāvusi plašākai sabiedrībai 
iepa zīt jaunus talantīgus diriģentus.44 

50. gadu otrās puses politiskā atkušņa laikā45 koru dzīves labā Latvijā paspēts izda
rīt pat apbrīnojami daudz. Izskanēja Baltijas republiku studentu I un II dziesmu svētki 
(1956 Tartu; 1958 Rīgā). Sākās vīru koru salidojumi (1958 Smiltenē; 1959 Dobelē) un 
sieviešu koru salidojumi (1959 Smiltenē). Notika Latgales kultūras nedēļa Rīgā (1958) 
un Latgales dziesmu svētki Daugavpilī (1959). Tika veikti priekšdarbi 1960. gada 
dziesmu un deju svētkiem, I skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem (1960), I pūtēju 
orķestru salidojumam (1960). Bet – pats galvenais – koru mākslinieciskais līmenis 
jūtami auga: XIII dziesmu svētku (1960) sacensību žūrija par finālistu cienīgiem atzina 
34 korus.

Nākamo, 60.–70. gadu periodu raksturo koru meistarības kāpums un arvien bie
žāki koncertbraucieni ārpus toreizējās Padomju Savienības robežām. Ar Latvijas PSR 
Kultūras ministrijas kolēģijas lēmumu 1960. gada vasarā tika nodibināts Tautas kora 
goda nosaukums. Ar to tika atzīts, ka Latvijā ir izauguši amatierkolektīvi, kuru spēju 
līmenis ievērojami pārsniedz citu vienību līmeni. Pirmie Tautas kora nosaukumu 
 saņēma 11 kolektīvi, pēc XIV dziesmu svētkiem (1965) Tautas koru līgu pārstāvēja 
jau 22 dziedātāju kopas, bet vēl pēc desmit gadiem to skaits bija divkāršojies, tuvojās 
pussimtam un aptvēra visu Latviju. Dziesmu karos Tautas kori sacentās atsevišķā 
 grupā.46 

44 Teiktais attiecas arī uz dejotāju kopu un pūtēju orķestru vadītājiem – regulāras dejotāju sacensības notiek 
kopš 1948. gada, bet pūtēju orķestru sacensības – kopš 1960. gada.

45 Par politisko atkusni mēdz dēvēt laikposmu pēc Staļina nāves (1953), kad par PSKP Centrālās komitejas 
pirmo sekretāru kļuva Ņikita Hruščovs un Maskavas dzelžainais diktāts uz brīdi atslāba. Latvijas valdībā 
šajā laikā aktīvi darbojās inteliģentu cilvēku grupa, tostarp Latvijas PSR Ministru padomes priekšsēdētāja 
vietnieks Eduards Berklavs, kultūras un ārlietu ministrs Voldemārs Kalpiņš u.c., kuri vēlējās strādāt lat
viešu nacionālās kultūras labā. Taču jau no 60. gadu sākuma tika īstenots Latvijas Komunistiskās partijas 
Centrālās komitejas (LKP CK) 1959. gada jūlija slepenajā plēnumā nospraustais Arvīda Pelšes (LKP CK 
pirmais sekretārs no 1959. gada) un Augusta Vosa (LKP CK pirmais sekretārs no 1966. gada) kurss, kas 
internacionālisma lozungu aizsegā tiecās apslāpēt jebkādas nacionālās aktivitātes, visur saskatot buržuāziskā 
nacionālisma rēgu. Piemēram, uz laiku tika aizliegts dziedāt Emīla Dārziņa dziesmu “Mūžam zili”; no  Jāzepa 
Vītola kordziesmu mantojuma tika svītrotas visas dziesmas, kurās pieminēts Dievs vai Latvija. Saistībā ar 
LKP CK uzsākto kampaņu pret Jāņu svinēšanu no 1960. gada svētku programmas tika izmests Emiļa Meln
gaiļa “Jāņuvakars”. Kampaņa neizdevās, un 1965. gada svētkos “Jāņuvakars” atgriezās repertuārā “uz mūžīgu 
palikšanu”.

46 XIV dziesmu svētku (1965) Tautas koru skatē piedalījās 16 kori; XV svētkos (1970) – 24, XVI svētkos (1973) – 28. 
Pēc XX dziesmu svētkiem (1990) Tautas kolektīva nosaukums vairs netiek lietots.



523

Tautas kori zināmā 
mērā atradās privile 
ģētā stāvoklī – tos va dīja 
 ievērojamākie Latvijas 
diriģenti, spē jī gākie 
kormeistari, to rosmēm 
bija stabils  finansiāls 
pamats. Tādējādi tiem 
bija visas  iespējas piln
veidoties, apgūt sarežģī
tus skaņdarbus, sekmēt 
latviešu oriģinālreper
tuāra bagā tināšanu. Pā
rējiem ko riem savukārt 
bija konkrēts mērķis, 
pēc kā tiekties, – cen
sties iegūt Tautas kora 
nosaukumu. 60.–70. ga
dos šī sistēma darbojās 
teicami, un Tautas koru sacensības Latvijas Valsts universitātes aulā klausītāji vien mēr 
gaidījuši kā aizraujošus koncertus. Tieši te intriģējoša sacensība parasti risinājusies arī 
diriģentu vidū. Bet ieguvēja ir tautas kultūra kopumā.

Šā perioda dziesmu svētku starplaikos koriem atpūtas praktiski nebija: turpinājās 
viendabīgo koru salidojumi (1962 Jelgavā; 1968 Ogrē), notika V starptautiskie stu
dentu dziesmu svētki (1971 Ogrē), Tautas kori piedalījās arī dažādos citos pasākumos.47 
Visu republikas amatiermākslas dzīvi šajā laikā mērķtiecīgi koordinēja E. Melngaiļa 
Tautas mākslas nams, uzkrājot bagātīgu organizatorisko pieredzi. Sevišķi vērienīgi 
norisinājās gatavošanās dziesmu svētku simtgadei (1973). Lai daži fakti sniedz priekš
statu par lielo rosmi, kas bija raksturīga šim periodam!

Par lielisku pieredzes pārmantošanas skolu kļuva diriģentu iesaistīšanās Leonīda 
Vīgnera vadītajā Republikas kordiriģentu un dziedāšanas skolotāju kamerkorī, tāpat 
arī Imanta Kokara vadītajā kamerkorī “Ave Sol”. 1972./1973. gada sezonā par saistošu 
notikumu izvērtās Latvijas Valsts universitātes aulā rīkotais deviņu monogrāfisku kon
certu cikls “Latviešu kordziesmas simtgade” ar Jēkaba Vītoliņa un Oļģerta Grāvīša 
ievad vārdiem. 1972. gada aprīlī deviņās mazpilsētās un ciemos, kur pirms I Vispārīga
jiem latviešu dziedāšanas svētkiem bija notikušas novadu dziesmu dienas, tika sarīkoti 
plaši koncerti. Tajos piedalījās visi 28 Tautas kori – pa trim četriem katrā vietā. 
1972.  gada jūnijā un jūlijā nedēļu nogalēs notika zonālie dziesmu svētki Madonā, 

47 Piemēram, Jāzepa Vītola simtgadei veltītā Tautas koru skate izpaudās kā 12 koncertu cikls Latvijas Valsts 
universitātes aulā (1963), Tautas koru skate un Tautas koru salidojums Cēsīs (1964), Tautas koru salidojums 
Ventspilī (1967), Tautas koru dekāde ar koncertiem septiņās dažādās pilsētās (1968), Tautas koru un deju 
ansambļu festivāls (1975).
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6. att. X–XVIII un 
XX–XXII dziesmu svētku 
virsdiriģents un goda virs
diriģents  Leonīds Vīgners. 
Jura  Krūmiņa foto

7. att. XII–XXIV dziesmu svētku virsdiriģents 
un goda virsdiriģents Jānis Dūmiņš. 
Jura  Krūmiņa foto
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 Tukumā, Valkā, Daugavpilī un Dobelē. 
1973.  gada aprīlī un maijā notika rajonu koru 
skates (261 koris) un pūtēju zonālās skates 
(62 orķestri). Virsdiriģenta Daumanta Gaiļa va
dītā žūrija  noklausījās visus Lat vijas korus un iz
vēlējās tos, kuri jūlijā piedalīsies pusfināla un 
 fināla sacensībās Rīgā. 1973. gada jūnijā un jūlija 
sākumā visos rajonos notika rajonu dziesmu 
svētki. To laikā Madonā, Dobelē un Valmierā 
tika aizdegtas simboliskas svētku lā pas, kuras 
vēlāk veda uz Rīgu. 

Visu lasīto un piedzīvoto rezumējot, jāse
cina, ka pašus dalībniekus, tāpat daudzos ļaudis, 
kuri dalībniekus posa un atbalstīja, pārņēma 
dziesmu svētku sajūta. Bija  paveikts ļoti daudz 
no tā, ko Latvijā 20. gadsimta 70. ga du sākumā 
varēja izdarīt nacionālo svētku labā: tolaik lielai 

tautas daļai jau pati simtgades daudzināšana vien lika aizdomāties par dziesmu svētku 
saknēm, par paaudžu stafeti un katram pa šam par savu latvie tību.

70. gadu otrā puse un 80. gadi Latvijas koru kultūrā bija starptautiskās atzinī-
bas no stip rināšanās laiks. Arvien biežāk kori devās koncertizbraukumos, piedalījās 
konkursos. Un, tā kā šie Latvijas koru panākumi tika interpretēti kā padomju kultū
ras sasniegumi, tad valsts finansiālais atbalsts vēl joprojām bija devīgs. Pirmie starp
tautisko konkursu uzvarētāji ir sieviešu koris “Dzintars”, diriģenti Ausma Derkēvica 
un Imants  Cepītis (1968, Bēlas Bartoka konkurss Debrecenā, Ungārijā), “Daile”, diri
ģents Gido   Kokars (1969, kora mūzikas festivāls Mendzizdrojē, Polijā), “Ave Sol”, 
diri ģents Imants Kokars (1974, polifonās kora mūzikas festivāls Areco, Itālijā), “Dzie
donis”, diriģents Imants Kokars (1977, koru konkurss Gorīcijā, Itālijā). Turpmāk gan 
šie, gan citi kori arvien biežāk nesa vēsti pasaulei par Latviju kā augstas koru kultūras 
zemi.

Arī kopumā latviešu koru mākslinieciskā kvalitāte 80. gados bija ļoti augsta. Virs-
diriģentu pulkā bija tādi meistari kā Haralds Mednis, Jānis Dūmiņš, Imants Cepītis, 
Daumants Gailis, Imants Kokars, Gido Kokars, Edgars Račevskis, Ausma  Derkēvica, 
Pauls Kvelde un vēl vairāki citi. Visi viņi ikdienā strādāja ar saviem kolektīviem, kas 
sasnieguši izcilu līmeni. Nebūs pārspīlēti šo periodu nosaukt par Latvijas amatierkoru 
zelta laikmetu, vērtējot gan kordziedāšanas vispārējo līmeni un masveidību, gan izci
lāko koru un to diriģentu sniegumu.

Tika domāts arī par kordziedāšanas nākotni, attīstot skolotāju koru kustību.48 
Liela daļa šo kopu dziedātāju ikdienā strādāja ar jauniešu ansambļiem un koriem, 
tādēļ skolotāju koru salidojumi vienmēr kļuva par savdabīgiem pieredzes apmaiņas 
kursiem. Šo faktu izcelt jo svarīgi tāpēc, ka nav šaubu: koru nākotne sākas ar 

48 1990. gada svētku cēlienā Latvijā kopumā darbojās 22 skolotāju kori.

8. att. Latvijas sieviešu koru leģenda “Dzintars” 
un diriģenti Ausma Derkēvica un Imants Cepītis 
(no kora “Dzintars” arhīva)
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 vairākbalsīgas a cappella dziedāšanas prasmes 
iz kopšanu jau pamatskolas laikā. Un jāatzīst, 
ka 70.–80. gados muzikālā izglī tība Latvijā tika 
rūpīgi kopta. 

Taču režīma ideoloģija 80. gados kopumā 
nebija mainījusies: attiecībā uz dziesmu svēt
kiem vienmēr un visur – oficiālajā presē, re
pertuārā, atribūtikā, organizācijā – tika akcen
tēts, ka dziesmu svētki ir tautu draudzības 
svētki, kuri demonstrē sociālistiskās kultūras 
uzplaukumu. Pieauga aicināto vieskolektīvu 
skaits, tika radītas spilgtas jaunas oriģināl
dziesmas, šūdināti brīnišķīgi koru tērpi. Tomēr 
nepiepildījās pēckara gadu partijas ideologu 
ģenerālplāns – padarīt dziesmu svētkus par 
aklas propagandas ieroci. Ne vēsturiskās patie
sības noklusēšana, ne koriem uzspiestās pa
domju tematikas dziesmas, ne internacionālais repertuārs nespēja izdeldēt dziesmu 
svētku kā latviskuma manifestācijas kodolu. Jo kopkorim ir masa un spēks, vēstures 
 atmiņa un augsta emocionālā kapacitāte. Tai stihiski izlaužoties virspusē, sekas var būt 
nepro gnozējamas. Vismaz divus tādus gadījumus atceras katrs, kurš bijis to aculieci
nieks. Pirmo reizi tas notika XVIII  dziesmu svētkos (1980), kad pēc “Gaismas pils” 
nodziedāšanas uz estrādes uzkāpa tautastērpā ģērbusies sirma kundze – Annija Vītola, 
 Jāzepa Vītola atraitne, kas Rīgā bija ieradusies no Ņujorkas. Cieņpilna viņa  saņēma 
ziedus, noklausījās “Gaismas pils” atkārtojumu, taču kopkora un skatītāju gaviles ne
bija apturamas: ļaužu tūkstoši Annijā redzēja simbolu trimdas latviešu iztu rībai, latvis
kajai dziesmu svētku tradīcijai kopumā, ticībai, ka Gaismas pils reiz augšāmcelsies ne 
tikai dziesmā… Ovācijas norima tikai tad, kad  Haralds Mednis pacēla rokas, lai 
dziesma skanētu trešo reizi. 

Otra nevadāma situācija radās 1985. gadā, kad divas dienas pirms XIX dziesmu 
svētkiem no virsdiriģentu saraksta tika svītrots Haralds Mednis un reizē ar viņu arī 
“Gaismas pils”. Tad pienāca brīdis, kad savu vārdu teica koris kā tautas sirdsapziņa. 
Sākumā no kora puses, tad arī no klausītāju puses arvien skaļāks kļuva četru vārdu 
skandējums: “Gaismas pili! Haraldu Medni!” Un Haralds Mednis cēlās, gāja un diri
ģēja. Pirms tam koris viņu bija jau izsaucis “Jāņuvakara” atkārtojumam. Kas notika 
tālāk, par to oficiālā prese klusēja: “Koristi, muzikanti, dejotāji, visi svētku dalībnieki, 
elkoņos saķērušies, plecu pie pleca piespieduši, soļoja vienoti – ciešās rindās, stin
grās kolonnās. No ceļa gāzās barjeras. Pārtrūka miliču ķēdes. Apjukuši skraidīja 
Valsts drošības komitejas darbinieki. Jo ar “Jāņuvakaru”, ar “Pūt, vējiņi” no saviem 
Dziesmu svētkiem savā galvaspilsētā Rīgā ienāca tauta.”49

49 No “Tēvzemes” dziedātāja Jāņa Plotnieka atmiņām. Gaismas pils augšāmcēlējs Haralds Mednis. Sast. R. Balt
akmens, Dz. Gilba. Rīga: Valters un Rapa, 2006, 295. lpp.

9. att. Gaismas pils augšāmcēlējs – XI–XXII dziesmu 
svētku virsdiriģents un goda virsdiriģents 
 Haralds Mednis. Jura Krūmiņa foto
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Latviešu dziesmu svētki ārpus Latvijas

Latviešu kordziedāšanas tradīciju pilnīgākai izpratnei ir nepieciešams kaut ne
daudz ieskatīties arī latviešu koru darbībā ārpus Latvijas. Tieši kordziedāšana pirmajos 
gados pēc izceļošanas no dzimtenes palīdzēja uzturēt dzīvotgribu Vācijas un Austrijas 
bēgļu nometnēs izmitinātajiem latviešiem. Jau 1945. gada vasarā tur kori dzimuši “kā 
zvaigznes izplatījumā” (Jēkabs Poruks), un 18. novembrī it visos latviešu centros diev
kalpojumos un piemiņas pasākumos ar dziesmām pieminēta zaudētās Latvijas dzimša
nas diena. 1946. gada vasarā septiņās dažādās vietās tika rīkotas dziesmu dienas, bet 
1947. gadā Eslingenē – dziesmu svētki. Vairāki sarīkojumi I Vispārīgo latviešu dziedā
šanas svētku atceres zīmē notika 1948. gadā. Tādējādi jau nometņu laikā var runāt ne 
tikai par atsevišķu trimdas koru pastāvēšanu, bet par koru kustību kā zīmīgu latviešu 
kultūras fenomenu. Nometņu korus vadīja gan profesionāli mūziķi, gan agrākie kor
dziedātāji – tas kustībai piešķīra plašumu. Dziesmu dienas rīkoja un pārraudzīja virs
diriģenti – tas kustībai nodrošināja organizētību. Savukārt spēcīgākie kori – Roberta 
Zuikas vīru koris Lībekā, Kārļa Lietiņa jauktais koris Mērbekā, Arnolda Kalnāja 
“Dziesmu vairogs” Groshabersdorfā pie Nirnbergas un vēl daži citi – kvalitātes latiņu 
noturēja augstā līmenī, regulāri apgūstot jaunu, sarežģītu  repertuāru. 

Situācija mainījās, kad sākās latviešu bēgļu masveida izceļošana no Vācijas. Dažā
dās pasaules malās nonākušos trimdiniekus gaidīja sīva cīņa par eksistenci. Un tomēr – 
tikko sadzīves pamatlietas bija sakārtotas, latvieši meklēja cits citu, veidoja baznīcu 
draudzes, laicīgas biedrības un atkal bija gatavi dziedāt koros. 

Pirmais izbraukšanas vilnis daudzus latviešus aizveda uz Lielbritāniju. 1947. gadā 
Korbijas pilsētā nonāca Zuikas vīru kora dziedātāji. 1948. gadā Londonā Alberts 
 Jērums nodibināja latviešu kori. Abiem koriem apvienojoties ar vēl dažām citām vienī
bām, 1949. gadā tika likti pamati latviešu dziesmu dienām Anglijā.50 To galvenais vir
zītājs un veidotājs bija Alberts Jērums – komponists, diriģents, nenogurdināms trimdas 
latviešu muzikālās dzīves organizators. 

No 1950. gada Zuikas vīru koris Roberta Zuikas vadībā ne vien piedalījās visās 
latviešu aktivitātēs, bet apzināti centās iekļauties arī vietējā sabiedriskajā dzīvē: iestu
dēja angļu dziesmas, piedalījās lokālos koru konkursos Lesterā, Northemptonā un 
citur. Par ievērojamāko notikumu kora vēsturē kļuva piedalīšanās starptautiskā koru 
festivālā Langolenas pilsētā Velsā 1953. gada jūlijā.51 Tur Zuikas vīri līdz ar diviem 
 citiem koriem ieguva 4. vietu. Šī bija pirmā reize, kad latviešu koris piedalījās starptau
tiskās sacensībās, turklāt iegūstot augstu vērtējumu. Bet vēl svarīgāks ir fakts, ka tika 
apliecināta iespēja, nezaudējot saikni ar latvisko diasporu, integrēties mītnes zemes 
kultūrvidē – “angļu sabiedrība sāk uzskatīt šo Korbijas metāllējēju kori arī par nozī
mīgu savas kultūras faktoru”.52 

50 No 1949. līdz 1975. gadam dziesmu dienas notika deviņas reizes. Reālais sarīkojumu skaits ir divtik liels: lai 
kopkora sagatavoto programmu dzirdētu iespējami vairāk latviešu, koncerti parasti izskanēja divās pilsētās 
(Lesterā, Northemptonā un citur).

51 Festivāla pilns nosaukums ir Llangollen International Musical Eisteddfod, North Wales. Tas turpinās arī mūs
dienās, un tajā ar panākumiem piedalījušies vairāki Latvijas kori.

52 Klotiņš A. No zobena dziesma: Roberts Zuika un viņa vīru koris karā, gūstā un trimdā. Rīga: Zinātne, 2013, 111. lpp. 
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Gandrīz vienlaikus – 50. gadu sākumā – koru kustība sākās Austrālijā, ASV un 
Kanādā. Austrālijā pirmais latviešu koris tika izveidots Sidnejā 1949. gadā, tur arī no
tika I latviešu dziesmu diena Austrālijā. No šā, tobrīd vēl lokālas nozīmes pasākuma 
izauga ikgadējās Austrālijas latviešu kultūras dienas. Lai tajās varētu piedalīties 
iespē jami lielāks tautiešu pulks, rotācijas kārtībā svētki pārmaiņus notika Sidnejā, Mel
burnā, Brisbenā, Adelaidā, Pērtā, Kanberā. Un, kaut gan Austrālijas latviešu kopkoris 
skaitliski nekad nav bijis liels (200–300 dziedātāju), kora koncerts vienmēr veidoja 
kultūras dienu galveno akcentu. 

Ziemeļamerikas kontinentā pirmās dziesmu dienas notika 1952. gadā Toronto, bet 
pirmie dziesmu svētki – 1953. gada vasarā Kanādā un ASV. Latviešu dziesmu svētki 
Kanādā ir notikuši Toronto un Hamiltonā,53 turpretim Vispārējie latviešu dziesmu 
svētki Amerikā ir rīkoti dažādās ASV pilsētās.54 Kopš 1962. gada regulāri notikuši arī 
ASV Rietumkrasta latviešu dziesmu svētki.55 Turklāt latviešu dziesmas skanējušas 
vairākos ASV Vidienes latviešu novadu dziesmu svētkos (1955 Milvokos; 1960 Indi
anapolisā), dziesmu dienās latviešu centrā “Garezers” (no 1967. līdz 1995. gadam), 
Latviešu jaunatnes dziesmu svētkos Kanādā (no 1975), baptistu un citu konfesiju drau
džu dziesmu dienās. Ir saskaitīts, ka kopš 60. gadiem Amerikas kontinentā gandrīz nav 
bijis nevienas vasaras, kad latvieši kaut kur nebūtu pulcējušies kopīgai kordziedāšanai. 
Apbrīnojama ir Amerikas latviešu biedrību vadītāju organizatoriskā prasme pār
redzēt un mobilizēt dažādās pavalstīs milzu attālumos izkliedētos korus: rīkot jaun
darbu konkursus un koncertus, izdot notis, atbalstīt skaņuplašu ierakstus, gādāt par 
koru kustības apjomīgu atspoguļojumu presē. 

Īpaši jāizceļ trimdas latviešu ieguldījums garīgās mūzikas jomā, jo Latvijas kom
ponistiem šī joma bija slēgta. Viktors Baštiks atzīmē, ka “liela nozīme garīgās dziesmas 
attīstībai trimdā ir daudzajiem baznīcu koriem, kas kā spējīgas vienības veido zināmu 
kodolu svētku kora sastāvā, dodot arī atsevišķus koncertus svētku laikā”.56 Tādējādi 
radās ievērības cienīgs darbu klāsts, par ko ar gandarījumu 1981. gadā izteicās diri
ģents un komponists Arvīds Purvs: “Pārlapojot pēdējo trīs Toronto, divu Klīvlendas, 
Bostonas un Londonas dziesmu svētku garīgo koncertu programmas, redzam, ka ne
viens skaņdarbs tajās neatkārtojas, kas vien jau norāda uz repertuāra augšanu un mūsu 
garīgās mūzikas stāvokli vispār.”57 

Paužot dziļāko cieņu latviskuma sargātājiem aiz okeāna, jāatzīst, ka Amerikas 
multietniskā situācija bija labvēlīga vide tam, lai latvieši varētu saglabāt savu kultūru 
un etniskās saknes. Taču jaunās paaudzes cilvēkiem, lai studētu, apgūtu profesiju un 

53 Līdz 2014. gadam dziesmu svētki Kanādā notika 14 reizes – 1953., 1957., 1961., 1965., 1970., 1976., 1981., 
1986., 1991., 1996., 2000. un 2004. gadā Toronto, 2009. un 2014. gadā – Hamiltonā.

54 Vispārējie latviešu dziesmu svētki Amerikā ir notikuši Čikāgā – I (1953), XI (2002); Ņujorkā – II (1958); 
Klīvlendā – III (1963), IV (1968), V (1973), X (1997); Bostonā – VI (1978); Milvokos VII (1983), XIII (2012); 
Indianapolisā – VIII (1988), XII (2007); Baltimorā – XIV (2017).

55 ASV Rietumkrasta latviešu dziesmu svētku mājvietas bijušas šādas: Sietla – I (1962), VI (1975), XII (1992); 
Portlenda – II (1965), IX (1982); Sanfrancisko – III (1967), VIII (1979), XIV (2003); Losandželosa – IV 
(1970), VII (1977), XI (1989), XIII (1999); Sanhofē – XV (2008); Baltimora – XVI (2015). Tāpat arī Kanādā: 
Vankūvera – V (1972), X (1985).

56 Baštiks V. Garīgā dziesma un dziesmu svētki. Sestie vispārējie latviešu dziesmu svētki ASV. Vadonis. Bostona, 
1978, 48. lpp.

57 Purvs A. Septītie latviešu dziesmu svētki Kanādā. Vadonis. Toronto, 1981, 38. lpp.
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atrastu savu vietu dzīvē, bija jāiekļaujas mītnes zemes kultūrā. Un, šķiet, mūzika, kurā 
daudz kas saprotams bez vārdiem, daudziem latviešiem kļuva par vidutāju, kas spēja 
šīs pretrunas izlīdzināt vai vismaz mazināt.

Jauna rosība latviešu vidē brīvās Eiropas zemēs sākās 60. gadu vidū, kad Hamburgā 
korus kopā sauca I Eiropas latviešu dziesmu svētki (1964). Šīs idejas autors un viens 
no galvenajiem īstenotājiem atkal bija Alberts Jērums.58 Tad Eiropas latviešu dziesmu 
svētkiem pievienojās Pasaules brīvo latviešu dziesmu dienas Eiropā, kas pirmo reizi 
notika Visbijā, Zviedrijā (1979), bet otro un trešo reizi – Minsterē, Vācijā (1984. un 
1987. gadā). Īpaši jāuzsver fakts, ka Eiropas svētkos vienmēr augstā līmenī bijuši jaun-
darbu koncerti. Piemēram, konkursam, kurš tika izsludināts pirms Latvijas valsts 
proklamēšanas 50. gadskārtas (1968) un kurā piedalīties bija aicināti brīvās pasaules 
latvieši no Eiropas, Amerikas un Austrālijas, tika iesūtīti 20 autoru 57 jaundarbi. Kon
kursu nozīmi komentējot, Valentīns Bērzkalns uzsver, ka pat tad, ja no godalgotajiem, 
ieteiktajiem un atskaņotajiem jaundarbiem “mūžībai un Latvijai par derīgu izrādītos 
kaut daži procenti, mūsu ieceres un darbs nebūs bijis veltīgs”.59 

Laikmetīgā skaņu valodā rakstīto jaundarbu atskaņotāji parasti bija Arnolda 
 Kalnāja koris “Dziesmu vairogs” no Kalamazū, Andreja Jansona Ņujorkas latviešu 
koris, Arvīda Purva vadītais sieviešu koris “Zīle” no Toronto. Šo vienību repertuārā bija 
pat ļoti sarežģītas kompozīcijas. Turpretim svētku kopkorim, ņemot vērā atsevišķo 
kopu nevienādo līmeni un niecīgo kopmēģinājumu skaitu, grūtus jaundarbus apgūt 
nebija pa spēkam. Tādēļ kopkora repertuārā vienmēr dominējuši latviešu klasikas zelta 
fonda darbi, ko 80. gados sekmīgi papildināja jau trimdā dzimušo komponistu tautas
dziesmu apdares. Secinājums ir nepārprotams: mūsdienu svētku rīkotājiem ASV īpaši 
svarīgi bija izvēlēties tādu repertuāru, kuru kori varētu dziedāt ar prieku, tādēļ tika sa
mazināts jaunu vai grūtu dziesmu skaits. Taču šlāgeru vai popmūzikas ietekmētu darbu 
kopkora repertuārā nebija. Tiem vieta ierādīta citos – izklaidējošas ievirzes koncertos.60

Attiecībā uz kopkora repertuāru zināms konservatīvisms ir saprotams. Turklāt 
“konservatīvs” nebūt nenozīmē “atvieglots”. Tā, piemēram, III Eiropas latviešu dziesmu 
svētkiem (1973) koriem bija jāsagatavo 27 dziesmas, to skaitā septiņas kantātes vai tām 
līdzīgi darbi. Pavisam neliels bija viegli apgūstamo kompozīciju skaits. 

Kopumā var teikt, ka ārpus Latvijas darbojušos koru dzīvē relatīvā līdzsvarā arvien 
bijuši sava veida centrtieces un centrbēdzes spēki. Pirmie  bijuši vērsti uz latviskā ko
dola un tradīciju saglabāšanu. Šo spēku centrā arvien atradusies tautasdziesma, kla
siskā kora dziesma, kā arī pati kopkora a cappella daudzbalsīgā dziedāšana. Otrs spēks 
bijis vērsts uz repertuāra paplašināšanu ar jaunām dziesmām un kantātēm, kuras mū
zikas valodas ziņā pārsvarā rakstītas tradicionālā izteiksmē. Laikmetīgā valodā rakstī
tie darbi savukārt regulāri skanējuši dziesmu svētku laikā sniegtās spēcīgāko koru 
koncertprogrammās. 

58 Eiropas nākamo latviešu dziesmu svētku virkne ir šāda: II – Hannoverē, Vācijā (1968), III – Ķelnē, Vācijā (1973), 
IV – Londonā, Anglijā (1977), V – Līdsā, Anglijā (1982), VI – Helsingborjā, Zviedrijā (1989).

59 Bērzkalns V. Latvju Mūzika, Nr. 1, 1968, 90. lpp.
60 Piemēram, 2012. gadā Milvokos notikušo XIII Vispārējo latviešu dziesmu svētku ASV izklaides daļā piedalī

jās “Čikāgas piecīši”, Čikāgas rokgrupa “Adam Zahl (ēdamzāl)”, Riharda Skultes vadītais ansamblis “Pēdējais 
vilciens”, kā arī viesi no Latvijas – “Labvēlīgais tips” un “Iļģi”.
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No XX dziesmu svētkiem (1990) līdz 
XXV dziesmu svētkiem (2013) 

Latvijas Trešās atmodas laiks (1987–1991) 
tiek dēvēts par dziesmoto revolūciju. Kur vien 
šajos gados pulcējās tauta, tur klāt bija arī kori ar 
saviem diriģentiem. Meža parkā 1988. gada 7. ok
tobrī, Daugavmalā 1989. gada 12. martā, VI Pa
domju Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkos 1989. gada vasarā, Doma laukumā 
1991. gada janvāra Barikāžu dienās. Bet pa vidu 
bija XX Vispārējie latviešu dziesmu un X deju 
svētki (1990) – daudziem pirmreizējiem notiku
miem piesātināti, neatkārtojami savā emocionā
lajā intensitātē, pirmo reizi pa īstam Latvijas un 
ārzemju latviešus vienojoši.61 

XX dziesmu svētki iezīmēja pagrieziena punktu latviešu dziesmu svētku vēsturē. 
Brīvību atguvušajā valstī tie tika atslogoti no iepriekš obligātajām padomju tematikas 
dziesmām, internacionālisma slavinājuma un ārišķīgā parādiskuma. Taču bija zudis arī 
slēptais zemteksts – svētki kā “vairākkārtīga “priekšspēle” nacionālās apziņas uzkrāju
mam un jaunai nacionālajai atmodai”.62 Izvirzījās būtisks jautājums: kā attīstīt svētkus 
turpmāk?

Atskatoties uz XX–XXV dziesmu svētku norisēm kopumā, skaidri redzams, ka 
svētku nedēļas kļuvušas notikumiem arvien blīvākas. Tas arī saprotams: tautas svētkos 
vēlējās piedalīties visu tautas mākslas žanru un nozaru entuziasti. Tādēļ ievērojami 
palielinājās kopējais dalībnieku un vispār ar svētkiem saistīto ļaužu skaits.63 Bez divām 
galvenajām nozarēm – dziesmas un dejas – stabilu vietu ieņēma arī pūtēju orķestru 
kustība, tādēļ tika rīkoti pūtēju orķestru dižkoncerti. 2008. gada pūtēju orķestru 
maraton koncerts Doma laukumā ilga 11 stundas. Visu šā perioda svētku kalendārā 
goda vieta ierādīta simfoniskajam koncertam un vokāli instrumentālajam koncertam.64 
Par neatņemamu sastāvdaļu kļuvis garīgās mūzikas koncerts ar apvienoto koru 

61 XX dziesmu svētku kopkorī bija 20 399 dziedātāji, apvienotajā pūtēju orķestrī 2062 mūziķi, deju priekšne
sumos 10 116 dejotāju, apvienotajā simfoniskajā orķestrī – 300 mūziķi, piedalījās 841 ārzemju latviešu koru 
un deju ansambļu dalībnieks. Dalībnieku kopskaits – 35 438. Šajos svētkos korim bija 23 virsdiriģenti, pūtēju 
orķestrim – četri, tautas mūzikas orķestrim – četri, bet deju kolektīviem – 18 virsvadītāji. Kopumā – 49 aug
stas klases mākslinieki, tostarp arī deviņi ārzemju latvieši. 

62 Gailīte Z. Zemes bite pļavā, cīrulis – gaisos, grieze – rudzos... XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu un XIV Deju 
svētki. Rīga: Valsts aģentūra “Tautas mākslas centrs”, 2008, 20. lpp.

63 XXIV dziesmu svētkos (2008) piedalījās ~39  000 dalībnieku, to skaitā 394 kori un 54 vokālie ansambļi 
(mazākumtautību festivāla kopas ieskaitot) ar 18 464 dziedātājiem; 544 deju kolektīvi ar 13 700 dejotājiem; 
55 pūtēju orķestri; pieci profesionālie orķestri. XXIV Vispārējo Latviešu dziesmu un deju svētku statisti kas 
dienasgrāmata. Latvijas reitingi: 15.07.2008. Pieejams: http://www.reitingi.lv/lv/news/svetki/21856xxiv 
visparejolatviesudziesmuundejusvetkustatistikasdienasgramata.html (skatīts 20.08.2016.).

64 Šī plašā pārstāvniecība nostiprināta 2005. gadā pieņemtā Dziesmu un deju svētku likuma 6. pantā: “Dziesmu 
un deju svētkiem gatavojas un tajos var piedalīties kori, tautas deju, folkloras un tautas mūzikas kopas (ko
lektīvi), pūtēju un simfoniskie orķestri, lietišķās mākslas studijas un amatierteātri u.c.”

10. att. Trīs 2008. gada svētku kopkora virsdiriģenti. 
No kreisās: Roberts Zuika, Pauls Kvelde un Imants 
Kokars. Jura Krūmiņa foto
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 piedalī šanos Rīgas Domā. Senas tradīcijas ir dziesmu svētku laikā rīkotām lietišķās 
mākslas izstā dēm, kuras tagad papildina arī tautastērpu sacensības. XXIII dziesmu svēt
kos (2003) starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notika tautastērpu skate un uzvedums 
“Latviešu kāzas”.65 Patstāvīgs koncerts ticis atvēlēts kokļu mūzikai: 2008. gadā Lielajā 
ģildē spēlēja 120 kokles. Par svētku neatņemamu sastāvdaļu kļuvusi Folkloras diena 
Brīvdabas muzejā; ar to sasaucas lauku kapelu maratonkoncerts un mazākumtautību 
festivāls “Latvijas vainags”.66 XXIV dziesmu svētkos (2008) Vērmanes dārza estrādē 
viena diena bija atvēlēta amatierteātriem. Arī pati dziesma tiek atklāta daudzveidīgā 
spektrā: kopš 2003. gada patstāvīgs koncerts atvēlēts Latvijas senioru koriem un deju 
kolektīviem, tāpat arī jauniešu koriem, bet kopš 2008. gada – vokālajiem ansambļiem.67 

Skaitliski auguši arī tie pasākumi, kuri rada jebkuriem tautas svētkiem tik rakstu
rīgo “burzmaina”, līdzdarbīga prieka izjūtu. Par to gādā dziedošu un dejojošu kopu uz
stāšanās pilsētas parkos, improvizētas sadancošanās un sadziedāšanās ielās, amatnieku 
darinājumu tirdziņi pilsētas parkos un laukumos.68 Bet īpašu sajūsmu koristos izraisīja 
nakts sadziedāšanās pēc XXIV dziesmu svētku noslēguma koncerta, kas turpinājās līdz 
pat rītausmai.

Otra joma, kur atjaunināšanas tendence izpaužas īpaši spilgti, ir saistīta ar svētku 
koncepciju meklējumiem. Piemēram, XXI dziesmu svētku (1993) ideja saistīta ar ceļu 
un dziesmu: “Tautas likteņceļš kopā ar dziesmu – tās ir kokles stīgas, kas ved tālumā, 
uz sauli. Ceļš – tā ir arī satikšanās” (Laimonis Šēnbergs).69 XXII dziesmu svētku (1998) 
simbols bija gaismas ritenis Dziesmu kalnā: “Gaismas ritenis griežas, un augšām ce
ļas  Gaismas pils.”70 XXIII dziesmu svētku (2003) koncepcijas īstenotājs režisors 
Uģis  Brikmanis par simbolu bija izvēlējies ik dziesmu svētkos atdzimstošās ideālās Lat
vijas tēlu: “Tā nevar pastāvēt vispār, tā pastāv tikai un vienīgi katra un visu Dziesmu 
svētku dalībnieku dvēselēs.”71 Par XXIV dziesmu svētku (2008) zīmi kļuva saules aplis, 
kas sastāv no daudziem dažāda lieluma aplīšiem – no atsevišķiem dziedātājiem, koriem, 
novadiem, kuri visi kopā auž dziesmas tradīciju Latvijā. Bet XXV dziesmu svētku (2013) 
moto “Gaisma līgo Latvijā!” režisors komentējis šādi: “Svētku nedēļa ir nāciju visaptve
rošs rituāls, kas atjaunina latvisko kultūrapziņu un nostiprina latviskās kultūras jaun
radīšanu kā patības pamatu. [..] Gaismas dziesmas un dainas, gaismas līgošana – radī
šana ir pamats visu norišu skaniskajam un vizuālajam tēlam.”72 

65 XXIV dziesmu svētkos Dzelzceļa vēstures muzejā 2942 lietišķās mākslas darbus izrādīja 913 meistari no 
105  lietišķās mākslas studijām, bet tautas tērpu skatei bija pieteikušies 30 kori, 52 deju kolektīvi, deviņas 
folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi un koklētāju ansambļi, 51 individuālais pretendents.

66 XXIV dziesmu svētkos Vērmanes dārzā visas dienas garumā, pārstāvot 15 etniskās grupas, uzstājās 55 kolek
tīvi ar kopumā 940 dalībniekiem.

67 2008. gada svētkos vokālie ansambļi sniedza garīgās mūzikas koncertu “Dvēseles lūgšana” Sv. Jāņa baznīcā 
un programmu “Mīlestības dziesmas” Doma dārzā, izskanēja arī bērnu vokālo ansambļu koncertuzvedums 
“Rīgas kalnu noslēpumi”.

68 XXIV dziesmu svētkos Vērmanes dārzā amatnieku gadatirgus bija atvērts visas nedēļas garumā.
69 XXI Vispārējie latviešu Dziesmu un XI Deju svētki. Rīga: E. Melngaiļa Tautas mākslas centrs, 1993.
70 XXII Vispārējie latviešu Dziesmu un XII Deju svētki. Rīga: E. Melngaiļa Tautas mākslas centrs, 1998.
71 XXIII Vispārējie latviešu Dziesmu svētki. Rīga: Valsts aģentūra “Tautas mākslas centrs”, 2003.
72 Interneta portāls delfi.lv/kultura. 2012. gada 21. jūnijs. Pieejams: http://www.delfi.lv/kultura/news/ 

culturenvironment/fotoreportazaieskandinanakamosdziesmuundejusvetkus.d?id=42447798 (skatīts 
20.08.2016.).
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Konkrētās koncepcijas simbolus atspoguļo lielkoncertu tematiskās programmas 
ar caurviju dramaturģiju un īpašiem koncertu nosaukumiem: piemēram, XX dzies
mu svētkos – “Likteņdziesma”, “Tautasdziesma”, “Dzīvības dziesma”, XXII  dziesmu 
svētkos – vokāli simfoniskā programma “Mūžīgais ceļš”, XXIII dzies mu svētkos – sie
viešu un vīru koru programma “Teiksma par latvieti”, XXIV dziesmu svētkos – atklā
šanas koncerts “Dziedot dzimu, dziedot augu”, deju programmas “ Izdejot laiku” un 
“No sirsniņas sirsniņā”, kā arī noslēguma koncerts “Latvija – Saules zeme”. Kopējas 
idejas izman tojums, neapšaubāmi, palīdz veidot programmas nosacīti sižetisku un 
drama tur ģisku virzību. Tomēr pamatā – to māca visa latviešu dziesmu svētku garā 
vēsture – visvairāk ir jāuzticas pašām dziesmām. Šovu laikmets mūsdienu skatītājus, 
īpaši jauno paaudzi, ir pieradinājis pie efektīgiem, krāšņiem uzvedumiem, pie jauno 
tehnoloģiju nodrošinātiem pārsteigumiem. Vai šādi papildu efekti nepie ciešami 
 dziesmu svētkiem – par to diskusijas turpinās. Taču vienmēr jāpatur prātā, ka  dziesmu 
svētki ir  rituāls, bet rituāla būtība ir atkārtošanās: es zinu, kas būs, es to gaidu, un 
sagaidītais man sniedz emocionālu saviļņojumu, rada pacilātības un piederības 
 sajūtu.

Jauni risinājumi tiek meklēti arī koru sacensību – dziesmu karu – organizācijā. 
Lai vērtējums būtu iespējami objektīvs, XXI un visos nākamajos dziesmu svētkos koru 
finālsacensības vērtējusi starptautiska žūrija.73 Par kritērijiem izvirzīti starptautiskajos 
koru konkursos pieņemtie rādītāji. XXII dziesmu svētkos pirmo reizi notika sacensī
bas par Grand Prix, kurās piedalījās septiņi spoži kori no Rīgas, Rēzeknes un Dobeles. 
XXIII dziesmu svētku sacensībām kori varēja pieteikties piecās dažādās kategorijās. 
Savukārt pirms XXV dziesmu svētkiem skates tika rīkotas pēc apriņķu principa: atbil
stoši iegūtajam punktu skaitam katram korim tika piešķirta augstākā, I, II vai III pa
kāpe, kā arī izvirzīti finālisti – koru karu konkursa dalībnieki. Sacensības un atlases 
princips darbojas arī citos žanros – deju kolektīvu un citu amatierkolektīvu atlasē. 

Tādējādi var secināt, ka XX–XXV dziesmu svētku periodā dziesmu svētku satura 
tālākas attīstības meklējumu bijis daudz. Acīmredzot tie turpināsies arī nākotnē, jo pa
saule, situācijas, skatītāju prasības mainās. Vien kodolam jāsaglabājas. Bet kodols – tas 
ir katra dalībnieka prieks par savu varēšanu kopkorī dziedāt a cappella dziesmu.

Dziesmu svētki kā process

Dziesmu svētki nav viena vakara koncerts vai pacilāta noskaņa nedēļas garumā. 
Dziesmu svētki ir process, kas risinās no dienas dienā, no gada gadā. To būtība un 
unikalitāte ir nepārtrauktā turpinājumā. 

UNESCO ģenerāldirektors Koičiro Macura, kura darbības laikā Baltijas valstu 
dziesmu svētki tika iekļauti UNESCO Ģenerālajā konferencē pieņemtās konvencijas 
izveidotajā Cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, uzsvēris: “Latvija bija 
viena no pirmajām desmit valstīm, kas pievienojās Konvencijai, tā 2005. gada janvārī 

73 XXIV dziesmu svētkos koru finālsacensības, piemēram, vērtēja Kaspars Putniņš (Latvija), Kore Hankens 
(Nor vēģija), Rafaēls Immoss (Šveice), Alo Ritsings (Igaunija), Gintauts Venislovs (Lietuva), Imants Ramiņš 
(Kanāda, Latvija), Orests Silabriedis (Latvija).
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parādot stingru apņemšanos nodrošināt nemateriālo kultūras tradīciju nodošanu nā
kamajām paaudzēm.”74

Šo apņemšanos apstiprināja šajā pašā laikā Saeimas pieņemtais Dziesmu un deju 
svētku likums,75 kura mērķi precizē trīs uzdevumi: “1) nodrošināt dziesmu un deju 
svētku ciklisku nepārtrauktu norisi; 2) nodrošināt dziesmu un deju sagatavošanas pro
cesu; 3) noteikt valsts un pašvaldību finansiālo un organizatorisko atbildību”. Kaut arī 
nākamajos gados Latviju skārusī finansiālā krīze neļāva likumu ieviest dzīvē pilnībā 
(plānoto valsts mērķdotāciju ziņā), tomēr tā izstrāde uzskatāma par nozīmīgu soli 
valsts un sabiedrisko organizāciju pienākumu likumiskošanā, fiksējot procesa galvenos 
pieturas punktus. 

Process – tā ir Latvijas koru dzīve: ikdienas darbs, koncerti, skates, piedalīšanās 
Latvijas mēroga un starptautiskos konkursos. Tie ir jauni kori un jauni diriģenti. Tie ir 
repertuāra meklējumi, sadarbība ar komponistiem, starptautisku kontaktu izvērsums. 
Kas, no šiem skatpunktiem raugoties, pēdējā laikā bijis īpaši iezīmīgs?

Vienu no šī procesa šķautnēm atspoguļo ieskats Latvijas koru kustības priekš
pulka sastāvā – virsdiriģentu kopā. No I līdz XXIV dziesmu svētkiem Latvijas kop
kori diriģējuši 57 diriģenti. Liela loma šajā procesā bijusi zināšanu un prasmju 
pārmanto jumam, pieredzei, kas uzkrāta, veicot virsdiriģenta pienākumus rajonā, no
vadā, studentu dziesmu svētkos “Gaudeamus”, skolu jaunatnes dziesmu svētkos. Taču 
izšķiroša no zīme ir pašu diriģentu spēcīgām, individuālām personības īpašībām. 

74 XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu un XIV Deju svētki. Rīga: Valsts aģentūra “Tautas mākslas centrs”, 2008, 10. lpp.
75 Latvijas Vēstnesis, Nr. 99, 2005, 2. lpp. Likums ir spēkā no 01.07.2005. ar grozījumiem, kuri pieņemti 2006., 

2009. un 2011. gadā. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=111203 (skatīts 01.09.2016.).

11. att. No vecmeistariem stafeti pārņem 
jaunā virsdiriģentu paaudze: Māris Sirmais, 
Sigvards Kļava, Romāns Vanags. Jura Krūmiņa 
foto
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Spilgtas  personības ir arī šī perioda debitanti 
lielā kora virs diriģenta postenī: Terēzija Broka, 
Jānis Erenštreits,  Sigvards Kļava un Jānis Zir
nis XX  dziesmu svētkos, Jēkabs Ozoliņš un 
 Romāns Vanags XXI dziesmu svētkos, Arvīds 
Platpers un  Mā ris Sirmais XXII dziesmu svēt
kos, Aira Bir ziņa, Ivars Cinkuss un Agita Ikau
niece XXIII  dziesmu svētkos,  Mārtiņš Klišāns 
un Ints Teterovskis XXIV dziesmu svētkos. 
Īpaši kupls ir XXV dziesmu svētku virs
diriģentu debitantu pulks: Kaspars Ādamsons, 
Gints Ceplenieks, Roberts Liepiņš, Māra Mar
nauza, Andrejs Mūrnieks, Mārtiņš Ozoliņš, 
Ārijs Šķepasts, Jevgeņijs Ustinskovs, Ilze Valce. 

Šā pulka jaunākie, 60.–70. gados dzimušie, 
tāpat kā daudzi citi viņu vienaudži un studiju 
biedri, pārstāv Latvijas diriģentu jauno pa-
audzi. Tā nobriedusi 90. gadu atjaunotnes gaisotnē, tā ir iepazinusi mūsdienu pasaules 
kordziedāšanas tendences. Ar cieņu un pietāti izturoties pret savu skolotāju paveikto, 
viņi nāk ar jaunu pasaulskatījumu un jaunām idejām, kuras visupirms tiecas ieviest 
paši savos koros, savu vien audžu vidē. Un ne velti par vienu no iezīmīgākajām mūs
dienu Latvijas koru kustības tendencēm jāuzskata jauniešu koru skaita pieaugums. 
Lai nosaucam kaut tikai tos korus un diriģentus, kuri 2008. gadā kļuva par 
XXIV dziesmu svētku finālsacensību laureātiem.

Pat lietpratējiem grūti izskaidrojams fenomens ir Māra Sirmā izaudzinātais jau
niešu koris “Kamēr...”. “Māris ar Kamēr... nāca kā zibens spēriens no skaidrām debesīm. 
Kā šāda zvaigzne var atklāties tik pēkšņi! Kā var nākt šīs nepārtrauktās uzvaras – vienā, 
otrā, trešajā konkursā... Vēl grūtāk, vēl tālākās pasaules malās... Tas bija pārsteidzoši, 
šokējoši un iedvesmojoši. [..] Neparasti aktīva dziedāšanas maniere. Katra balss grupa ir 
kā izslīpētam orķestrim. Kamēr... atklāja pasaulei latviešu mūziku, pirms Kamēr... kori 
procentuāli nebija pasaulē startējuši ar tik lielām latviešu skaņdarbu devām,”76 tā Jānis 
Erenštreits. Bet Māris Sirmais atzīst: “.. kad tu esi kolektīva priekšā, tu nedrīksti šaubī
ties, tu vari izteikt variantus, bet tev jāzina, ko gribi. Visa pamatā ir dziļa sapratne un 
zinā šanas par mūziku, ar kuru tu strādā, tas ir pats, pats galvenais, vissvētākais.”77 Un 
vēl  – fanātisks darbs un neparasti dziļa personība. Arī idejas un drosme ķerties pie 
grandioziem uzdevumiem. Viens no tiem ir programma “Latvija – Saules zeme”, kas 
tika godalgota ar Latvijas Lielo mūzikas balvu, kļuva par avotu XXIV dziesmu svētku 
repertuāram un pēc tam pārauga kora “Kamēr...” īstenotā unikālā projektā – “Pasaules 
Saules dziesmas”, kuram īpašas kompozīcijas sacerēja 17 dažādu valstu izcilākie mūs
dienu komponisti.78

76 Mellupe A. Kamēr...: Māris Sirmais un Latvija dzied! Rīga: Likteņstāsti, 2008, 21.–22. lpp.
77 Turpat, 19. lpp.
78 Par šo projektu un kori “Kamēr…” tuvāk sk.: Pasaules Saules dziesmas / World Sun Songs. Rīga: ADD pro

jekts Kamēr, 2008.
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12. att. Viens no Latvijas koru kultūras kvalitātes 
rādītājiem – XXII dziesmu svētku (1998) sacensību 
Grand Prix ieguvējs koris “Kamēr…” (diriģents 
Māris  Sirmais). Imanta Prēdeļa foto
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“Kad Kamēr... uzradās konkurenti – 
koris Balsis, Māris teica: “Jau kļūst inte
resantāk!” Ja esi izsities un viens pats 
peries... nav tas,”79 intervijā reiz stāstīja 
viena no “Kamēr…” dziedātājām. Tur
klāt šī neoficiālā sacensība bijusi īsti 
 aizraujoša, jo arī “Balsu” diriģentam 
Intam Teterovskim ideju, uzņēmības 
un darba spara nekad nav trūcis. Muzi
koloģe Inta Pīrāga šajā sakarībā piezī
mējusi: “Ints ir ļoti drošs, stabils, mērķ
tiecīgs. Viņa vadībā viegli dziedāt – viņš 
ātri saprotas ar dziedātājiem, atbruņo ar 
savu labo garastāvokli un plašajiem 
žestiem.”80 Un tā aizvadītajos gados 

“Balsis” kļuvis par vienu no atraktīvākajiem un mobilākajiem (tiešā un pārnestā no
zīmē) jauniešu jauktajiem koriem. Ar ļoti plašu repertuāru, kurā ir pasaules vokāli 
instru mentālo darbu klasika (rekviēmi, oratorijas, kantātes), mūsdienu latviešu autoru 
lielformas darbi, stilistiski visaptveroša diapazona dziesmas. Ar 6–8 atšķirīgām kon
certprogrammām gadā, ar ārkārtīgi bagātu Eiropas starptautisko konkursu pieredzi. 
Dalībnieki saskaitījuši, ka 2012. gadā korim bijuši 67 koncerti triju valstu 26 pilsētās 
un ka tajos kopā izdziedātas 900 dziesmas (142 dažādas). 

Strauja meistarības kāpuma ziņā apbrīnojams ir Latvijas Kultūras akadēmijas jau
niešu jauktais koris “Sōla” un tā diriģents Kaspars Ādamsons. Kopš 2004. gada panā
kumi rindojušies arvien pieaugošā secībā: augsti vērtējumi ikgadējās koru skatēs, 
3. vieta un speciālbalva K. Ādamsonam par spožu debiju 2008. gada dziesmu svētku 
koru karos; Grand Prix starptautiskajā konkursā “Tallinn-2011”, trīs zelta medaļas tri
jās nominācijās Pasaules koru olimpiādē Sinsinati ASV (2012), virsdiriģenta gods un 
pienākumi 2013. gada dziesmu svētkos.

Savukārt Ārijs Šķepasts un jauktais koris “Austrums” ne vienu reizi vien piesais
tījis lietpratēju uzmanību ar izteiktu kamerkora tipa ievirzi muzicēšanas stilā un inter
pretācijā. “Austruma” gaita ir stabila un droša: 3. vieta E. Dārziņa konkursā (2009), 
augstas vietas ikgadējās Rīgas koru skatēs (2011, 2012), 2. vieta XXIII un XXIV dziesmu 
svētku koru konkursā, 1. vieta starptautiskajā konkursā “Sudraba zvani” Daugavpilī 
(2013). Nozīmīga starptautiskā pieredze, daudzi koncerti baznīcās un sava īpaši mīļa 
niša repertuārā: sakrālā mūzika un tautasdziesmu aranžējumi, tostarp daudzi paša 
diri ģenta veidoti.

Paaudžu maiņa visai skaidri jūtama arī sieviešu koru darbībā. Vienmēr jauna, bet 
daudzos konkursos rūdīta ir Romāna Vanaga “Minjona” – Latvijas Universitātes 
 sieviešu koris. Kopā ar savu diriģentu “Minjona” ne reizi vien sniegusi meistarklases 
starptautiskai kordiriģentu auditorijai. Taču tai cieši līdzās – Rīgas Pedagoģijas un 

79 Mellupe A. Kamēr...: Māris Sirmais un Latvija dzied!, 52. lpp.
80 Turpat, 99. lpp.

13. att. XXV dziesmu svētku (2013) Lielās balvas  ieguvējs – 
Latvijas Kultūras akadēmijas jauktais koris “Sōla” (diriģents 
Kaspars Ādamsons) Latvijas Universitātes Lielajā aulā 
Jāzepa Vītola 150. dzimšanas dienai veltītā koncertā 
(no K. Ādamsona personīgā arhīva)
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izglī tības vadības augstskolas sieviešu koris “Balta” ar 
diriģenti Māru Marnauzu, kā arī divi kori, kuru ko
dolu veido vidusskolu meitenes, – Rīgas Valsts 1. ģim
nāzijas sieviešu koris “Sapnis” ar diriģenti Ivetu Rīs-
mani un Jelgavas 4. vidusskolas meiteņu koris 
“Spīgo”. Jelgavnieces XXIV dziesmu svētku koru 
karos ieguva 1. vietu, bet viņu diriģente Līga Celma-
Kursiete saņēma speciālbalvu par spožu debiju.

Vīru kori, šķiet, visvairāk jūt Latvijai smagās eko
nomiskās situācijas uzspiesto zīmogu – lielie, kādreiz 
pat simtbalsīgie vīru kori vairs praktiski nav sapulcē
jami. Stabils un drošs savā sniegumā ir Andreja Mūr-
nieka vadītais “Frachori”; strauji aug Jaunais Rīgas 
vīru koris (mākslinieciskā vadītāja Baiba Danovska, 
diriģentes Iveta Rīsmane un Marija Brazovska). Jaunu 
diriģentu vadībā atjaunotā sastāvā strādā agrākie fa
vorīti, tostarp Rīgas Tehniskās universitātes vīru koris 
“Gaudeamus”. Tā diriģents Ivars Cinkuss, šķiet, 
daudz ko mantojis no sava priekšgājēja Edgara Račev
ska – tikpat sabiedrisks, aizrautīgs, darbojas dažādas 
stilistikas repertuārā, viegli rod kontaktu ar dziedātā
jiem, un tas kordiriģenta darbā nebūt nav mazsvarīgi. 

Vēl pavisam īsi par attīstības procesu pašā latviešu 
kora mūzikā, jo daudzveidīgs un augstvērtīgs attie
cīgā žanra repertuārs ir arī viens no nacionālās kultū
ras līmeņa rādītājiem. Svarīgi izcelt, ka latviešu klasiķi 
jau 20. gadsimta sākumā koriem piedāvājuši ne vien 
vienkāršus sabalsojumus, bet jau romantiski izsmalci-
nātas, muzikāli izglītotai auditorijai paredzētas parti
tūras. Auglīgu augsni latviešu kormūzikā ir radusi 
20.  gadsimta otrajā pusē pasaulē aktualizējusies ne-
oromantisma estētika, kas reizēm nekautrējas no tīri 
romantiskas valodas, bet citu reizi liek lietā laikmetī
gās kompozīcijas tehnikas. Šajā jomā kormūzikas 
žanros strādājuši Pēteris Vasks, Pēteris Plakidis, Maija 
Einfelde, Juris Karlsons, Arturs Maskats, Ēriks Ešen
valds un citi komponisti. Spēcīgi izvērsies arī Paula Dambja aizsāktais, Selgas Mences, 
Imanta  Ramiņa, Uģa Prauliņa, Ilonas Rupaines un citu autoru koptais neofolkloriskais 
virziens, kas tiecas ielūkoties folkloras arhaiskos slāņos un mītiskajā pasaulskatījumā. 
Savukārt 20. gadsimta 70. gados dzimušo komponistu intereses kormūzikas laukā lielā 
mērā ir saistītas ar avangarda stilistiku un orientētas uz profesionāliem dziedātājiem. 
Sadarbībā ar Latvijas Radio kora diriģentiem Sigvardu Kļavu un Kasparu Putniņu, 
tāpat arī ar Valsts Akadēmiskā kora “Latvija” diriģentu Māri Sirmo elitārās kormūzikas 
atzarā jaunie latviešu autori sasnieguši atzīstamus rezultātus. 

14. att. XXV dziesmu svētku (2013) 1. vietas 
un Lielās balvas ieguvējs – Rīgas Pedagoģijas 
un izglītības vadības akadēmijas sieviešu koris 
“Balta” (diriģente Māra Marnauza) pēc divu 
zelta medaļu Grand Prix iegūšanas starp
tautiskajā koru konkursā Grācā (Austrijā). 
2011 (no M. Marnauzas personīgā arhīva)

15. att. XXV dziesmu svētku (2013) 1. vietas 
ieguvējs – Jelgavas 4. vidusskolas meiteņu 
koris “Spīgo” (diriģente Līga CelmaKursiete) 
dziesmu svētku gājienā. Sanitas Baltiņas foto
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Kopkora repertuārs komponistiem un diriģentiem vienmēr sagādājis zināmas 
problēmas un izvirzījis noteiktas prasības. Ideālā variantā dziesmu svētku dziesma ne
drīkst būt tehniski pārāk grūta, to vajadzētu spēt apgūt vidusmēra korim. Tai jābūt 
piemērotai izpildījumam brīvdabas apstākļos un muzikāli vērtīgai, lai to būtu vērts 
mācīt kordziedātāju tūkstošiem. Vēlams, lai izvēlēto dziesmu vidū būtu saturiski nozī
mīgas kompozīcijas, arī enerģiskas, humoristiskas, jo nevar visu programmu dziedāt 
lēnīgā tempā un apcerīgā noskaņā. Vēlams, lai dziesmas patiktu lielākajai daļai dzie
dātāju.

Un tomēr – neņemot vērā šīs prasības, laika gaitā uzkrātais latviešu kopkora 
dziesmu zelta fonds ir patiešām bagāts. Mums ir brīnišķīgas latviešu tautasdziesmu 
apdares un komponisti, kas arvien vēl prot atrast savu tautasdziesmas lasījumu. Mums 
ir balādes un citas dižās dziesmas, kas kļuvušas par tautas nacionālo centienu, sociālo 
cīņu un jūtu kultūras simboliem: Baumaņu Kārļa “Trimpula”, Jāzepa Vītola “Gaismas 
pils”, “Beverīnas dziedonis”, “Karaļmeita”, “Upe un cilvēka dzīve”, Emiļa Melngaiļa 
“Jāņuvakars” un “Senatne”, Emīla Dārziņa “Mūžam zili” un “Lauztās priedes”, Pētera 
Plakida “Ar dziesmu dzīvībā” un vairākas citas. Pilnīgi ārpus konkurences šajā grupā ir 
Andreja Jurjāna kantāte “Tēvijai” – neskaitāmas reizes dziedāta gan brīvā, gan nebrīvā 
Latvijā, gan ārpus Latvijas. Savu mīlestību kori dāvājuši arī liriskajām dziesmām – 
tādām kā Emīla Dārziņa “Mēness starus stīgo”, Jurjānu Andreja “Lūk, roze zied”, Jāzepa 
Vītola “Mežezers”. Par koru repertuāra neatņemamu daļu kļuvušas himniskās dzies-
mas: Pētera Barisona “Dziesmai šodien liela diena”, Raimonda Paula “Manai dzimte
nei”, Valtera Kaminska “Mūžu mūžos būs dziesma”, Mārtiņa Brauna “Saule, Pērkons, 
Daugava”. Tās dzied no visas sirds, ar mirdzošām acīm, pievienojot savu balsi Latvijas 
Lielajam kopkorim. Tam, kurš vēlas ne vien uzzināt, bet izjust, ko nozīmē latviskā 
iden titāte, ir jābūt klāt dziesmu svētkos šo dziesmu izpildīšanas laikā.

Kopsavilkums

Kādi ir galvenie faktori, kas nodrošina Latvijas kordziedāšanas un dziesmu svētku 
noturību un ilglaicību? Kā radusies un nostiprinājusies atziņa “dziedāt korī – tas taču 
ir pašsaprotami”?

• Latviešu kordziedāšanas vēsture nav atraujama no dziesmu svētku vēstures. 
Svētku gaidas arvien ir mobilizējušas koristus, nodrošinājušas koru kustības 
masveidību, arī procesa nepārtrauktību.

• Dziesmu svētku kustībā ir iekļāvušies visi Latvijas reģioni, dažādi sabiedrības 
slāņi. Šī Vislatvijas dziedātāju pārstāvniecība lielā mērā ir pasargājusi svētkus 
no tāda līmeņa nesaskaņām, kuras iznīcinātu pašu tradīciju.

• Dziesmu svētki ir veidojuši noturīgu tiltu starp amatieru un profesionālo 
mākslu. Gandrīz visi profesionālo kolektīvu vadītāji reizē bijuši arī amatierkoru 
diriģenti. 

• Svarīgi noturības iemesli ir saistīti ar repertuāru – ar tautasdziesmu apdaru un 
svētku “dižo dziesmu” stabilu vietu koru repertuārā. 
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• Par svarīgu faktoru uzskatāma mērķtiecīgi virzīta kordiriģentu izglītošana. Sā
kumā semināros, skolotāju institūtos, kursos. Vēlāk – mūzikas vidusskolās un 
augstskolās. Mūsdienās arī starptautiska līmeņa meistarklasēs un citu veidu 
starptautiskos forumos. 

• Kordziedāšanai būtisks bijis biedrību, sabiedrisko organizāciju un/vai valsts 
atbalsts. Jāatzīst, ka t.s. padomju laikā ieviestā mākslinieciskā pašdarbība cen
tralizētā pārraudzībā apvienojumā ar agrāk iesakņotajām kordziedāšanas tradī
cijām un dziesmas mīlestību veidojusi stabilu bāzi koru kvalitatīvai izaugsmei.

• Īpaši svarīgs dziedātājiem vienmēr bijis arī izcilu diriģentu starojums, lielu cil
vēcisku un māksliniecisku personību valdzinājums.

• Dziesmu svētku dziļākās misijas apjēgums – uzturēt nācijas identitātes un ko-
pības apziņu – lai arī ne vienmēr vārdos formulēts, kordziedātāju sirdīs ir mājo
jis vienmēr. To dzīvu uzturējusi repertuāra nacionālā daļa, iespēja Lielajā kop
korī justies kā savas tautas daļai. 

Par autorēm

Ilma Grauzdiņa (1948–2016) – Dr. art. Absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas Valsts 
konservatorijas Muzikoloģijas nodaļu (1971), papildinājusies Gņesinu Valsts 
mūzikas pedagoģijas institūta aspirantūrā Maskavā. Aizstāvējusi promocijas 
darbu par Latvijas ērģeļkultūru, iegūstot mākslas doktora grādu (1993). Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docētāja kopš 1973. gada, profesore kopš 
1993. gada. Pētījusi ērģeļmūzikas, latviešu mūzikas vēstures, mūzikas teorijas jau
tājumus. Nozīmīgākās publikācijas: monogrāfija “Tūkstoš mēlēm ērģeles spēlē” 
(1987), “Dziesmu svētku mazā enciklopēdija” (2004, sastādītāja), “Izredzētie. 
Latvijas lielā kora virsdiriģenti” (2008). Daudzu zinātnisku rakstu, metodiskas 
ievirzes pētījumu un mācību materiālu autore, A. Klotiņa vadībā un redakcijā 
veidotās grāmatas “Mūzika okupācijā” (2011) līdzautore. Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijas “Gada balvas 2010” laureāte.

Ilze Šarkovska-Liepiņa (dz. 1962) – Dr. art. Absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas 
Valsts konservatorijas Muzikoloģijas nodaļu (1986), ieguvusi doktora grādu 
par promocijas darbu “Latvijas mūzikas kultūra 15.–16. gadsimtā Eiropas 
mūzikas kontekstā”. Bijusi Mūzikas nodaļas redaktore žurnālā “Māksla” un 
galvenā redaktore žurnālā “Māksla Plus”. Latvijas Mūzikas informācijas centra 
direktore (2002–2006), vadījusi publikāciju projektus “Latvian Symphonic music 
1880–2008. Catalogue”, “Music in Latvia” (gadagrāmata, 2002–2006), “Latviešu 
komponistu skaņdarbu rādītājs” u.c. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
Zinātniskās pētniecības centra vadītāja, Latvijas Universitātes Literatūras, folklo
ras un mākslas institūta pētniece. Daudzu mūzikai veltītu publikāciju – recen
ziju, eseju, zinātnisko rakstu – autore, A. Klotiņa vadībā un redakcijā veidotās 
grāmatas “Mūzika okupācijā” (2011) līdzautore. 2014. gadā sastādījusi kolektīvo 
monogrāfiju “Latviešu mūzikas kods: versijas par mūziku gadsimtu mijā” (Rīga: 
Musica Baltica), kas veltīta jaunākajai latviešu mūzikai. 

Ilma Grauzdiņa, Ilze Šarkovska-Liepiņa    KORU DZIEDĀŠANA UN DZIESMU SVĒTKI LATVIJĀ



Viktors Hausmanis 

LATVIJAS TEĀTRIS EIROPAS KONTEKSTĀ 

Rakstā aplūkots, kā Latvijā izveidojās teātra māksla, kā te notika pirmās izrādes vācu valodā un 
kā attīstījās vācu teātra kultūra, ko Ādolfs Alunāns lika latviešu teātra pamatā. Īpaši aplūkota vācu 
un latviešu teātra mijiedarbe un izcelti 19. gadsimta 90. gadi, kad uz latviešu skatuves dzīvi uzsāka 
pasaules klasiķu V. Šekspīra, F. Šillera, G. E. Lesinga, J. V. Gētes darbi, savukārt 20. gadsimta sākumā 
latviešu teātri pozitīvi ietekmēja krievu teātra izveide Rīgā un K. Staņislavska skatuves principu 
ienākšana Latvijā. Iespaidiem bagāti bija neatkarīgās Latvijas gadi (1918–1940), kad strauji attīstījās 
kultūra, tai skaitā teātra māksla, ko bagātināja Rietumeiropas teātru pieredze. Smags posms latviešu 
tautas dzīvē bija laiks, kad Latvija tika okupēta, tomēr latviešu teātris turpināja darboties un attīstīja 
savu nacionālo identitāti. Ietekmju loks paplašinājās pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, kad tika 
nojaukti ideoloģiskie šķēršļi starp Latviju un Eiropu un latviešu teātris iekļāvās kopīgajā Eiropas 
teātru saimē. 

Atslēgvārdi: latviešu teātra tapšana, laikmetu mija, kontakti ar Rietumeiropu, krievu teātra principi 
un mijiedarbība, latviešu režisori, aktieri, latviešu teātru un Eiropas sadarbība.

Teātra mākslas aizsākumi Latvijā

Daudzās Eiropas kultūrtautās teātra māksla organiski izauga no dažādām paražām 
un mītiem, Latvijā teātris ienāca citādā veidā, taču teātra elementi eksistēja dažādās 
folkloras tradīcijās, no kurām raksturīgākie bija tā sauktie ķekatnieku jeb budēļu gā
jieni un masku spēles, kas parasti notika rudenī no Miķeļiem līdz Mārtiņiem, kad raža 
novākta un labība ar spriguļiem nokulta. Šajās masku spēlēs piedalījās noteikti tēli, no 
tiem raksturīgākie bija čigāns, ragana, nāve, dzērve, zirgs, un katram gājiena dalībnie
kam vajadzēja piemeklēt un izveidot attiecīgajam tēlam raksturīgo apģērbu un masku, 
un tad notika savdabīgs teātra mākslas process – iejušanās noteiktā tēlā – un veidojās 
sākotnēji dialoga elementi. Tāpat teātra pirmsākuma detaļas bija saskatāmas precību 
un kāzu rituālos, kuros dalību ņēma kāzu vadītājs jeb dižvedējs un kuros uzsākās im
provizēts apdziedāšanās process starp tā sauktajiem vedējiem un līgavas radiem – pa
nāksniekiem. Šādas tradīcijas Latvijā eksistēja ļoti ilgi, bet par teātra sākumu tās ne
kļuva, jo Latvijas toreiz vēl nebija, tās teritoriju iekaroja vācu krustneši, līdzi atnesdami 
kristietības pamatprincipus, un, lai uzskatāmā veidā vietējiem pagāniem klāstītu Bībe
les mācības un pievērstu viņus kristīgai reliģijai, 1205. gadā Rīgā zem klajas debess 
 latīņu valodā notika izrāde, ko klātesošajiem izskaidroja tulks, vārdā Filips, kas bija 
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uzaudzis vācu bīskapu galmā. Pirmajā izrādē tika attēlota kāda epizode no Vecās derī
bas, kurā notiek Gideona cīņa ar filistiešiem, Livonijas Indriķa hronikā par to lasāms 
samērā plašs vēstījums.1 

Sīkāku ziņu par šo izrādi nav, tāpat nevar pateikt, kas tieši tajā piedalījās, pamatā 
tie varēja būt vācieši – īpaši vestfālieši, sakši, arī flāmi, tāpat nav ziņu, kas izrādi noska
tījās, taču noteikti zināms, ka tā uz skatītājiem atstājusi ļoti spēcīgu iespaidu, viņi noti
cējuši visam izrādē notiekošajam un, kad sākusies cīņa, grasījušies bēgt. 

Reliģiskas ievirzes liturģiskas spēles baznīca 15. gadsimtā aizliedza, tomēr ar teātri 
saistīti pasākumi turpinājās, tos galvenokārt organizēja Rīgas Domskola, ievērojams 
notikums bija vācu reformācijas kustības dzejnieka Burkarda Valdisa lugas “Pazudu
šais dēls” iestudējums Rīgā. 

Laikam ritot, teātra tradīcijas Rīgā turpināja kopt ceļojošie komedianti, kas ieradās 
no Anglijas, Vācijas, Zviedrijas un Holandes, viņu ceļa mērķis parasti bija Pēterburga, 
taču savas izrādes viņi sarīkoja arī Rīgā, nereti tukšas noliktavas telpās, un Rīgas skatītā
jiem bija iespēja iepazīties ar dažādu tautību komediantiem un viņu veidotajiem klasis
kajiem commedia dell’ arte tēliem: Arlekīnu, Pantaloni, Kolumbīni, Pulčinelu un citem.

Pārmaiņas teātra dzīvē iesākās 1742. gadā, kad Rīgā tika nodibināta teātra trupa, 
kurai vienīgajai bija tiesības sniegt izrādes Rīgā un kuru vadīja trupas komediants 
 Zīgmunds, taču jūtamas vācu teātra tradīcijas Latvijā izveidojās 18. gadsimta beigās, 
kad Rīgā nodibinājās patstāvīgs, profesionāls vācu teātris – 1782. gadā ar barona Oto 
fon Fītinghofa gādību Rīgā Lielajā Ķēniņa (tag. R. Vāgnera) ielā tika uzcelts nams, kurā 
turpmāk varēja darboties teātris. Teātri atklāja 15. septembrī ar vācu klasiķa Gotholda 
Efraima Lesinga traģēdijas “Emīlija Galoti” iestudējumu. Pēc šīs izrādes tajā pašā va
karā tika izrādīts Eliasa Fogta balets vienā cēlienā “Dejas svētki”. Tradīcija pēc nopietnu 
lugu izrādēm vakara nobeigumā parādīt arī kādu viencēliena baletu pastāvēja ilgi, un 
jaundibinātajā teātrī sadzīvoja drāmas un komēdijas, kā arī operu izrādes. 1791. gadā 
Rīgas Pilsētas teātris (tā oficiāli sauca Vācu teātri) ierindojās desmit labāko Vācijas 
 teātru skaitā, un pamazām tajā nostabilizējās teicama aktieru kopa, kas cieņu ieman
toja gan drāmu un komēdiju, gan arī operu iestudējumos. Izrādes notika vācu valodā, 
taču arī vietējie latvieši varēja pārliecināties, ka Rīgā darbojas varens spēks – teātris. 

Zīmīgs fakts Latvijas teātra vēsturē bija izcilā vācu komponista Riharda Vāgnera 
darbība Rīgā no 1837. līdz 1839. gadam. Viņš, toreiz vēl gluži jauns būdams, Vācijā bija 
palicis bez darba un tāpēc pieņēma piedāvājumu stāties pie diriģenta pults Rīgas Pilsē
tas teātrī. R. Vāgnera vadībā tapa vairāki jaunu operu iestudējumi, to skaitā Vinčenco 
Bellīni “Kapuleti un Monteki” un “Norma” (ap 1837), Ādolfa Adāna “Mīļais ganiņš” 
(1839) un Heinriha Dorna “Parīzes tiesnesis” (1838). Rīgā R. Vāgners, veikdams diri
ģenta pienākumus, komponēja savu pirmo operu “Rienci”, tā pirmizrādi Rīgā piedzī
voja tikai 1842. gadā, kad komponists darbu pilsētā bija atstājis, un, kaut arī te nostrā
dāja tikai pāris gadu, R. Vāgners sekmējis Rīgas mūzikas kultūras attīstību.

Rīgas Pilsētas teātra vērtības skalu noteica ne tikai komponists R. Vāgners, bet arī 
vairāki izcili Eiropas slavu guvuši aktieri, kas viesojās šajā teātrī: Otello un arī citās 

1 Indriķa hronika. Ā. Feldhūna tulkojums, Ē. Mugurēviča priekšvārds un komentāri. Rīga: Zinātne, 1993, 
81. lpp.
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lomās darbojās afroamerikāņu izcelsmes aktieris Aira Oldridžs, te tēloja itāliešu aktrise 
Adelaide Ristori, vācu aktieri Emīls Devrients, Teodors Dērings, Frīdrihs Hāze; vairā
kos koncertos uzstājās komponists Ferencs Lists, koncertēja Klāra Šūmane un Hektors 
Berliozs. Tā kā Rīgas Pilsētas teātris iestudēja arī baleta izrādes, uz tā skatuves 
1883. gadā uzstājies leģendārais baletdejotājs Mariuss Petipā.

Īpašs pavērsiens Rīgas teātru dzīvē notika 1863. gadā, kad pilsētas centrā, bijušajā 
Pankūku bastiona vietā, pēc arhitekta Ludviga Bonšteta projekta tika uzcelts jaunais 
Pilsētas teātra nams, kuru atklāja 29. augustā ar Frīdriha Šillera drāmas “Vallenšteina 
nometne” iestudējumu. Rīgas Pilsētas teātris, kurā izrādes notika vācu valodā, iestudē
jumu vēriena un līmeņa ziņā droši varēja nostāties līdzās Vīnes, Minhenes, Zalcburgas 
un Cīrihes operas un baleta teātriem. Uz Rīgu pārnāca vairāki ievērojami aktieri un 
režisori, kas skatuves gaitas bija sākuši Vācijā vai Austrijā, lielu popularitāti, īpaši ko
mēdiju izrādēs, te iemantoja Hermanis Buterveks, Augusts Markvorts, Līvija Eihber
gere, un Vācu teātra darbībai bija būtiski svarīga loma latviešu teātra mākslas rašanās 
un tapšanas procesā. Rīgas centrā bija teātris, no kura izrādēm varēja mācīties daudzi 
skatuves gaitas sākušie entuziasti, viņiem nevajadzēja braukt uz Berlīni, Minheni vai 
Vīni, lai gūtu priekšstatu par profesionālu teātri, latviešu teātris izauga, balstoties uz 
Eiropas teātru pieredzi, ko Rīgā pārstāvēja Pilsētas (Vācu) teātris. 

Pirmo priekšstatu par drāmu latvieši varēja gūt no vācu tautības mācītāja Alek
sandra Johana Stendera 1790. gadā latviski tulkotās lugas, kas saucās “Tas zemnieks, 
kas par muižnieku tape pārvērsts”, – tas bija dāņu rakstnieka Ludviga Holberga lugas 
“Kalnu Jepe jeb pārvērstais zemnieks” (“Jeppe paa bjeget ellen Den forwandlede bonde”) 
lokalizējums, kurā darbība noritēja Latvijā, līdz ar to pirmajā latviešu valodā rakstītajā 
lugā kopā savijās dāņu rakstnieka L. Holberga un A. J. Stendera radošais pienesums. 
Lugas latviskojums ar nosaukumu “Žūpu Bērtulis” uz latviešu skatuves parādījās tikai 
1868. gadā. 

A. J. Stendera tradīcijai sekoja arī vācu mācītājs un literāts Karls Elferfelds, viņš 
pārtulkoja divas Augusta Kocebū ludziņas – “Ilarions, tas sirds žēlīgais brālis” un 
“Mūsu Jānītis”, kas abas 1864. gadā parādījās latviešu valodā izdotajā “Līksmības grā
matā”, turklāt K. Elferfelds bija pirmais, kas latviešu lasītājiem deva derīgus norādīju
mus, kā ludziņa spēlējama, un izstāstīja, kur teātris būtu spēlējams, kā varētu izlīdzēties 
ar nepieciešamajiem kostīmiem, kā arī pieminēja sufliera nepieciešamību izrādēs. 
K. Elferfelds pats uzrakstījis oriģināllugu “Tā dzimšanas diena”, kas esot arī izrādīta, 
bet pārliecinošu ziņu par to nav. Taču pirmā izrāde latviešu valodā notika 1818. gadā 
ar vācu barona, Dikļu muižas īpašnieka G. F. fon Tīzenhauzena atbalstu. Kādā brau
cienā uz Rīgu viņš bija paņēmis līdzi savu kalpu Jāni Peitānu, abi Rīgas Pilsētas teātrī 
noskatījušies F. Šillera lugas “Laupītāji” izrādi, latviešu puisi tā ļoti saviļņojusi, un, 
atgrie zies Dikļu muižā, viņš lugu pārtulkojis, kopā ar citiem kalpiem to iestudējis, un 
muižas šķūnī notikusi pirmā izrāde latviešu valodā! Sīkāku ziņu par to gan nav, un 
 teātra māksla Latvijā ar šo izrādi vēl nesākās. 

Nākamā teātra izrāde, kas tiek uzlūkota par latviešu teātra mākslas starta punktu, 
notika pēc 50 gadiem Rīgā un daudzējādā ziņā saistāma ar tautas nacionālās atmodas 
sākumu 19. gadsimta vidū. 1868. gadā tika nodibināta Rīgas Latviešu biedrība, bet tau
tas pašapziņas apliecinājumam bija vajadzīgs arī teātris, tāpēc arī 1868. gada 2. jūnijā 
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notika Rīgas Latviešu biedrības rīkotā pirmā izrāde – L. Holberga 
lugas lokalizējums, kas saucās “Žūpu Bērtulis jeb kā zemnieks par 
muižnieku celts”. Izrādes rīkotāji un dalībnieki bija amatieri bez 
jebkādas skatuves pieredzes un profesionālas izglītības, un galve
nie tās tapšanas iemesli bija vismaz divi: savākt līdzekļus, lai palī
dzētu trūkumu cietējiem igauņiem, un apliecināt sevi kā kultūr
spējīgu tautu. Laikrakstā “Mājas Viesis” publicētajā recenzijā bija 
pateikts pats nozīmīgākais spriedums: “Šī pati pirmā reiza diezgan 
labi izrādīja pasaulei, ka latvieši ar saprot skunstes darbus strādāt 
un tos cienīt.”2 

Rīgas Latviešu biedrība bija nodibināta, bet pastāvīgu telpu tai 
nebija, taču biedrība sāka rīkot pa kādai izrādei – galvenokārt 
vācu valodā sacerētu un latviski lokalizētu lugu iestudējumus. 
1869. gadā sakarā ar Latviešu biedrības nama pamatakmens ielik
šanu un iesvētīšanu Rīgā 24. jūnijā notika Ādolfa Alunāna vien
cēliena lugas “Paša audzināts” izrāde. Ā. Alunāns tajā izcēla vien
kāršu, bet nezūdošu patiesību, ka nevis manta, bet prāts un 
izglītība nosaka cilvēka patieso vērtību. Ā. Alunāns vēlāk aizrādīja: 
“Tad es rakstīju [..] savu pirmo latviešu joku lugu “Pašu audzināts”, kurā es mēģināju 
attēlot toreizējo tautas dzīvi, ņemot tipus tieši no dzīves.”3 Līdz ar to latviešu teātra vēs
turē iezīmējās svarīgs notikums – bija izrādīta pirmā latviešu autora oriģinālluga, ko 
Ā. Alunāns pats arī iestudēja. Apmēram pēc gada Rīgas Latviešu biedrības vadība uz
aicināja Ā. Alunānu kļūt par latviešu teātra vadītāju. Viņš šo pienākumu uzņēmās, un 
Rīgā kopš 1870. gada janvāra darbojās patstāvīgs latviešu teātris Ā. Alunāna vadībā. 
Viņa māte bija vācu izcelsmes, ģimenē valdīja vācu valoda, teātra gaitas Ā. Alunāns 
bija uzsācis vācu teātros – vispirms Tērbatā (Tartu), tad Pēterburgā, līdz ar to skatuves 
mākslas pieredzi viņš vairāku gadu gaitā uzkrāja vācu teātros. Ā. Alunāna māte Otīlija 
Felcke bija izkārtojusi dēlam līgumu ar Ķelnes pilsētas teātri, taču viņš aizsāka vadīt 
latviešu teātri. Uzreiz gan nebija iespējams repertuāru izveidot ar latviešu autoru 
lugām, un pamatā to veidoja mazāk pazīstamu vācu dramatiķu – Vilhelma Klegera, 
Roderika Benediksa, Emīla Pola, Augusta Kocebū, Ludviga Šneidera darbi, taču tieši 
ar šādām vienkāršām, nesarežģītām lugām latviešu skatītājus varēja pieradināt pie 
 teātra – daudziem rīdziniekiem tā bija pirmā iepazīšanās ar teātra mākslu. 

Savu pamatuzdevumu Ā. Alunāns veica sekmīgi – latvieši patiešām iemīlēja teātri. 
Teātra vadītājs lugu rakstīšanā centās ieinteresēt latviešu autorus un pie rakstīšanas 
darba ķērās pats, uz skatuves parādījās viņa lugas “Priekos un bēdās” (1871), “Muce
nieks un muceniece” (1872), “Icigs Mozes” (1874), “Džons Neilands” (1881) un citas. 
Dziļas problēmas šajās lugās netiek risināts, par teātra galveno uzdevumu Ā. Alunāns 
izvirzīja konkrētu reālās dzīves atspoguļojumu, un savu pārliecību viņš pauda jau 
1869.  gadā: “.. teāteris ir kā spieģelis, kurā mēs paši savus labus un nelabus darbus, 

2 Mājas Viesis, 1868, 10. (22.) jūn., 188. lpp.
3 Ādolfa Alunāna atmiņas par latviešu teātra izcelšanos. Rīga: Litera, 1924, 7. lpp. 

1. att. Ādolfs Alunāns (no 
V. Hausmaņa personiskā arhīva)
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savas prieka kā bēdu dienas, ar vārdu sakot, savu dzīvošanu redzam.”4 Savās lugās 
Ā.  Alunāns bieži ievija kuplejas, ar kurām varēja atsaukties aktuālām dzīves problē
mām, un netiešā veidā iedibināja teātra tradīciju, ko pēc daudziem gadu desmitiem 
popularizēja Bertolts Brehts ar saviem songiem. 

Rīgas Latviešu teātrī, tiesa gan reti, parādījās arī ievērības cienīgi krievu autoru 
darbi: Nikolaja Gogoļa luga “Revidents” (1870), komēdija “Precības” (1884), Alek
sandra Ostrovska komēdija “Balzaminova precības” (1882), kā arī vācu klasiķa Got
holda Efraima Lesinga luga “Minna fon Barnhelma” (1884). Sarežģītas, vērienīgas drā
mas Ā. Alunāns iestudēt nevarēja, jo aktieru ansamblis toreiz vēl tikai veidojās, 
aktieriem skatuves izglītības nebija, viņu pirmais un vienīgais skolotājs bija Ā.  Alunāns, 
taču viņa darbības laikā izauga arī vairāki pieredzējuši teātra spēlētāji. Ā.  Alunāns bija 
latviešu teātra izveidotājs, viņš iedibināja latviešu skatuves mākslas pamatus, deva sti
mulu latviešu dramaturģijas attīstībai un izrādēs apvienoja divas strāvas – viena no 
tām bija vācu teātrī iegūtā vācu aktiermākslas pieredze, otra – aktieriem piemītošā lat
viskā identitāte. 

1885. gadā pēc piecpadsmit gadu ilgas darbības Ā. Alunāns Rīgas Latviešu teātri at
stāja, un 1886. gada sākumā par Rīgas Latviešu teātra vadītāju kļuva vācu tautības reži
sors Hermanis RodeEbelings, kurš bija darbojies vairākos teātros Vācijā, kā arī Pilsētas 
(Vācu) teātrī Rīgā, taču pēc konflikta ar teātra direktoru un aizlieguma strādāt vācu 
 teātros viņš uzņēmās Rīgas Latviešu teātra vadību, kaut arī neprata latviešu valodu, nepa
zina latviešu literatūru un kultūru, toties viņam bija laba profesionālā teātrī iegūta piere
dze. Rīgas Latviešu teātri H. RodeEbelings turēja uz vāciskiem pamatiem, un viņa koptie 
skatuves mākslas principi latviešu teātrī nogulsnējās uz vairākiem gadiem. Viņa laikā 
Rīgas Latviešu teātris tika atzīts par profesionālu teātri, jo kopš 1886. gada aktieri sāka 
saņemt algu un viņu pamatdarba vieta bija teātris. Tieši viņa laikā teātra gaitas uzsāka 
aktieri, kas teātrim ziedoja ilgus darba gadus – visu savu mūžu, viņu pulkā bija  Jēkabs 
Duburs, Aleksis Mierlauks, Dace Akmentiņa, Jūlija Skaidrīte, Berta Rūmniece, Pēteris 
Ozoliņš. No H. RodesEbelinga šie aktieri paņēma īpaši izsvērto, akcentēto skatuves 
runas veidu. Mēģinājumu procesā režisors aktieriem rādīja priekšā, kā attiecīgā epizode 
spēlējama, un pieprasīja, lai lomas tēlotājs tieši tā šo epizodi atkārtotu, līdz ar to skatuves 
mākslā ieviesās tendence atdarināt, apslāpējot aktiera fantāziju un patstāvīgu jaunradi. 
Savukārt izrādes kopējā veidojumā režisors pieradināja aktierus pie precizitātes. 

H. RodesEbelinga laikā pats nozīmīgākais notikums latviešu teātra dzīvē bija 
 Viljama Šekspīra darbu iestudējumi, no kuriem pirmā parādījās lugas “Venēcijas tirgo
tājs” izrāde (1888). V. Šekspīra lugu ieviešana un nostiprināšana latviešu teātra reper
tuārā bija viens no svarīgākajiem H. RodesEbelinga darbības rezultātiem. 

Līdzās klasikai latviešu teātra repertuārā ienāca arī vācu vai austriešu tā sauktās 
kalniešu lugas, kuru darbība risinājās Alpu ciematos ar tiroliešu vai bavāriešu dejām, 
dziedāšanu, jodelēšanu. Popularitāti Rīgā iemantoja Eiropas teātros daudz izrādītās 
Johana Nestroja lugas “Laime un mīlestība jeb Trīs klenderi” iestudējums 1889. gadā. 

Tikko bija aizritējuši H. RodemEbelingam noteiktie nosodījuma gadi, viņš atgrie
zās darbā vācu teātrī, tomēr latviešu teātra procesā jaušamas pēdas viņš bija atstājis: tā 

4 Alunāns Ā. Kāds vārds par teāteri. Ādolfs Alunāns atmiņās, anekdotēs, vēstulēs. Rīga: Liesma, 1993, 25. lpp. 
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laika latviešu aktieru paaudze bija apguvusi profesionālas 
mākslas pamatus un uz priekšu pavirzījās izrāžu inscenē
šanas prasme. 

Latviešu teātris 19. gadsimta beigās

Pēc Hermaņa RodesEbelinga aiziešanas no Rīgas 
Latviešu teātra 1893. gada maijā to sāka vadīt Pēteris 
Ozoliņš, kas aktiera izglītību bija ieguvis Drēzdenes kon
servatorijas aktieru kursā un darbojies vācu teātros Hofas 
un Mecas pilsētās, līdz ar to viņš, strādājot ar aktieriem, 
turpināja to pašu ceļu, ko bija iedibinājis H. Rode 
Ebelings. Joprojām noteicošais bija aktieru ampluā prin
cips: ansamblī ietilpa varoņlomu un raksturlomu tēlotāji, 
intriganti un komiķi, un mazliet līdzīgi tika grupētas ak
trises: bija varones – mīlētājas, salondāmas, mātes, rak
sturlomu tēlotājas un subretes. Tas nozīmēja, ka aktieriem 
citu pēc citas nācās tēlot apmēram vienas un tās pašas 
ievir zes lomas, kas varēja novest pie zināmas atkārtošanās 
un vienveidības. Latviešu teātra skolu vai kursu 19. gad
simta 90. gados vēl nebija, aktieru meistarība tika izkopta 
patstāvīgā darbā ar lomām, tikai atsevišķiem aktieriem 
vai aktrisēm izdevās savu meistarību un prasmi papildi
nāt privātstundās pie Rīgas Pilsētas (Vācu) teātra izcilī
bām, piemēram, pie ievērojamās varoņlomu tēlotājas Luīzes Eibenas mācījās Jūlija 
Skaidrīte. Atsevišķi aktieri meistarības pamatus devās apgūt Vācijā, strādājot kādā no 
turienes teātriem, – tā piecus gadus Vācijā nostrādāja aktieris Roberts Jansons. An
samblī bija apvienojušies spilgti, talantīgi aktieri: Dace Akmentiņa, Jūlija Skaidrīte, 
Berta Rūmniece, Aleksandrs Freimanis, Jēkabs Duburs un Aleksis Mierlauks. Lai arī 
visu tā laika aktieru darbības pamatā bija no vācu teātra aizgūti spēles pamatprincipi, 
viņi tos piesātināja un pārvērta ar savu latvisko mentalitāti, un latviešu režisori daudz 
piestrādāja, lai teātrī spilgtāk izpaustos latviskas spēles kultūra. 

19. gadsimta 90. gados krasas pārmaiņas skāra latviešu teātra repertuāru, kad 
 līdzās pastāvēja latviskais un eiropeiskais. Uz skatuves uznāca lugas, kas kļuva par lat
viešu drāmas klasiku, dzīvu atbalsi iemantoja Rūdolfa Blaumaņa drāma “Pazudušais 
dēls”, kurā parādīta jauna cilvēka sarežģītā ienākšana tā laika dzīves realitātē. Jauna cil
vēka – Krustiņa – un viņa vecāku samilzušo attiecību tēlojums lugā panāca tik spēcīgu 
vispārinājumu, kas gadu desmitiem nav zaudējis aktualitāti. Drāmas uzbūves pamatā 
R. Blaumanis izmantoja vācu literatūrzinātnieka un drāmas teorētiķa Gustava Freitāga 
izstrādātos lugas izveides pamatprincipus, kas publicēti grāmatā “Die Technik des Dra-
mas von Gustav Freitag”. R. Blaumanis ar lugu “Pazudušais dēls” kļuva par spilgtāko 
reālistiskās latviešu drāmas pamatlicēju, taču pēc gada viņam līdzās nostājās Aspazija 
ar dzejā uzrakstītu romantiskas ievirzes drāmu “Vaidelote”, kurā atklāts mīlestības 

2. att. Dace Akmentiņa – Mirdza. Aspazijas 
“Vaidelote” Rīgas Latviešu teātrī. 1894 (no 
V. Hausmaņa personiskā arhīva)
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 tapšanas brīnums, kā arī nodevība un piedošana. Savukārt ar skaudras realitātes piesā
tināto drāmu “Zaudētas tiesības” Aspazija sevi pieteica un apliecināja kā sieviešu tie
sību aizstāvi. 

Iepretim latviešu drāmas uzplaukumam nostājās plašs Eiropas izcilāko drāmu 
loks, un var runāt par latviešu teātra eiropeizācijas tendenci, kuras centrā bija vācu un 
angļu drāmas dižmeistari. P. Ozoliņam tuvākās bija vācu autoru lugas: 1894. gadā uz 
Rīgas Latviešu teātra skatuves parādījās F. Šillera drāma “Laupītāji”, tai sekoja “Or
leānas jaunava” (1896), kurā īpašu ievērību guva toreiz vēl jaunā aktrise J. Skaidrīte 
Žannas lomā. Drosmīgu soli teātris spēra 1898. gadā, pievēršoties Johana Volfganga 
Gētes darbam “Fausts”, kurā Grietiņas lomā spilgti izcēlās D. Akmentiņa. Līdzās vācu 
drāmas meistariem nostājās V. Šekspīrs. 1894. gada 12. novembrī Rīgas Latviešu teātrī 
notika V. Šekspīra “Hamleta” pirmizrāde, pēc gada uz šī teātra skatuves izrādīja 
V. Šekspīra drāmu “Otello”, pēc tam traģēdiju “Makbets” (1896), komēdiju “Spītnieces 
savaldīšana” (1898), smeldzīgo mīlas stāstu “Romeo un Džuljeta” (1899) un bija iespēja 
iepazīt retāk iestudētās V. Šekspīra lugas: “Ziemas pasaka” (1895) un “Jūlijs Cēzars” 
(1900). Jaunā gadu simtenī ieejot, latviešu skatītāji bija jau iepazinuši deviņas 
V. Šekspīra lugas, un Rīgas Latviešu teātris kļuva par vienu no Eiropas teātriem.

19. gadsimta 90. gados latviešu teātra repertuārā pārsvarā bija Rietumeiropas un 
latviešu autoru darbi, retāk uz Rīgas Latviešu teātra skatuves parādījās krievu autori: ar 
N. Gogoļa lugas “Revidents” iestudējumu 1893. gadā darbību Rīgā iesāka režisors 
P. Ozoliņš, taču viņa laikā skatītāji vēl varēja vērot tikai A. Ostrovska komēdiju “Iene
sīga vieta” (1895). Vairākas krievu autoru lugas iestudēja Rīgas Krievu teātris, ko kopš 
1883. gada organizēja biedrība “Uļeja” (“Улей”), taču teātrī bieži mainījās vadītāji, trupā 
trūka mākslinieciski spilgtu personību, ienākumi bija mazi, un plašāku ievērību izpel
nījās galvenokārt pazīstamu aktieru vai teātra trupu viesizrādes. Rīgā viesojās skatītāju 
iemīļotā aktrise Poļina Strepetova, skatītāju lielu atsaucību guva pieredzējušie Krievijas 
teātru aktieri Modests Pisarevs, Marija Savina, Vera Komisarževska, Jurijs Jurjevs, 
 Konstantīns Varlamovs. Diemžēl Rīgas Krievu teātra izrāžu līmenis bija provinciāls. 

Jauns gadsimts – jaunas vēsmas

Krass pavērsiens Latvijas teātru dzīvē iestājās līdz ar jauna gadsimta sākumu, un, 
ja vēl 19. gadsimta beigās galvenokārt bija jūtama Rietumeiropas teātra un dramatur
ģijas ietekme uz latviešu teātra procesu, gadsimtu mijā situācija noteikti mainījās un 
jūtamāks kļuva krievu teātra iespaids. 1902. gadā toreizējā Nikolaja bulvāra (tag. 
K. Valdemāra iela) un Puškina (tag. Kronvalda) bulvāra stūrī tika uzcelts jauns, teātra 
darbībai piemērots nams, kas tika dēvēts par Otro Rīgas pilsētas teātri. Nama pārvaldī
šanu nodeva Rīgas Krievu teātrim, Rīgā nu bija divi profesionāli teātri – Vācu teātris 
un Krievu teātris, bet izrādes latviešu valodā notika Rīgas Latviešu teātrī, kas darbojās 
Rīgas Latviešu biedrībā. 1902. gadā ar Amatnieku palīdzības biedrības gādību bija uz
celts nams Romanova (tag. Lāčplēša) ielā 25, un tur gada nogalē darbu sāka Jaunais 
latviešu teātris. Tā darbības pirmajās sezonās jaunas līnijas neiezīmējās, tāpēc daudzu 
teātra cienītāju skatiens vairāk bija pievērsts Rīgas Krievu teātrim, ko vadīja pieredzē
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jušais krievu aktieris un režisors Konstantīns Ņezlo
bins. Viņam izdevās pierunāt pārnākt darbā uz Rīgu 
vairākus Eiropā slavu iemantojušus Maskavas Dailes 
teātra aktierus. Tas bija laiks, kad Krievijā par vadoša
jiem nostiprinājās Konstantīna Staņislavska izstrādātie 
aktiermākslas pamatprincipi, roku rokā ar viņu Mas
kavā strādāja Vladimirs ŅemirovičsDančenko. Darbā 
uz Rīgas Krievu teātri pārnāca Maskavas Dailes teātra 
aktrise Marija Roksanova, bet īpašu popularitāti 
ieman toja Maksima Gorkija mīļotā sieviete Marija 
Andrejeva. Viņa vairākkārt aicināja M. Gorkiju ieras
ties Rīgā, 1904. gadā viņš uz šejieni atbrauca, bija klāt 
savas lugas “Sīkpilsoņi” pirmizrādē, pēc kuras, aplausu 
vētrai skanot, uznāca uz skatuves un kā balvu par savu 
lugu saņēma lauru vainagu. Sadarbība ar M. Gorkiju 
nodibinājās arī otram Rīgas Krievu teātra režisoram 
Konstantīnam Mardžanovam (īstajā vārdā – Kote 
 Mardžanišvili), kurš vēlāk kļuva par Gruzijas nacio nālā 
 teātra dibinātāju. Rīgā režisors 1907. gadā iestudēja 
M.  Gorkija lugu “Vasarnieki”, mēģinājumu procesā 
piedalījās lugas autors, bet viņa dzīvesbiedre M. Andre
jeva tēloja galveno lomu – Marju Ļvovnu. M. Gorkija 
lugu panākumi Rīgas Krievu teātrī rosināja arī latviešu 
režisorus pievērsties viņa dramaturģijai, un cita pēc 
citas viņa lugas parādījās arī Rīgas Latviešu teātrī – vis
pirms tā 1904. gadā bija luga “Sīkpilsoņi”, tai sekoja 
drāma “Dibenā” (1906), samērā reti iestudētā luga “Saules bērni” (1906) un īpašu 
 atsaucību guvusī luga “Barbari” (1907).

20. gadsimta sākumā latviešu teātrī noteikti ieplūda krievu teātra pamatstrāvas, 
centrā izvirzījās K. Staņislavska skatuves mākslas pamatprincipi, pēc kuriem noteico
šais faktors izrādē bija aktiera patiesa dzīvošana tēlā, no aktieriem tika prasīta dzīves 
patiesība pilnībā. Gūt iespaidus par jaunākajiem teātra mākslas meklējumiem uz Mas
kavas Dailes teātri devās vairāki latviešu režisori: 1909. gadā Maskavā viesojās režisors 
Aleksis Mierlauks, bet 1913. gadā Maskavas Dailes teātra izrādes izdevās noskatīties 
toreiz jaunajam aktierim, vēlāk – izcilajam latviešu režisoram Eduardam Smiļģim. 

Pavērsienu latviešu teātra mākslā ienesa 1908. gadā nodibinātais Jaunais Rīgas 
 teātris, kur parādījās centieni pēc jauniem izpausmes formas meklējumiem un kur 
iezī mējās modernisma estētikas sākumi latviešu teātra mākslā. Uz kopējā fona spilgti 
izcēlās Raiņa simbolu drāmas “Uguns un nakts” (1911), kā arī lugu “Indulis un Ārija” 
(1912) un “Pūt, vējiņi!” iestudējumi. Īpaši “Uguns un nakts” izrādēs pirmo reizi lat
viešu drāmā uz skatuves parādījās tēli, kas iemiesoja plašus simbolus un tajā pašā laikā 
darbojās kā dzīvi, reāli cilvēki. Ar šo Raiņa drāmu uzvedumiem manāmi attīstījās 
iestu dējumu vēriens, par neatņemamu un vērienīgu sastāvdaļu kļuva scenogrāfija, kam 
agrāk bija pievērsta mazāka uzmanība. Līdzās izcilām latviešu autoru lugām uz Jaunā 

3. att. Otīlija Muceniece – Guna. Aspazijas 
“Sidraba šķidrauts” Jaunajā latviešu teātrī. 
1905 (no V. Hausmaņa personiskā arhīva)
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Rīgas teātra skatuves uznāca vairāki 
krievu drāmas klasikas darbi – Ļeva 
Tolstoja “Izglītības augļi” (1910) un 
“Dzīvais mironis” (1911), Antona 
 Čehova “Trīs māsas” (1910), kā arī 
mo dernisma pārstāvja Leonīda 
Andrejeva “Mūsu mūža dienas” (1909) 
un “Anfisa” (1909), tāpat Viktora Riš
kova, Jevgeņija Čirikova, Sergeja 
Naidjonova lugas, kas latviešu teātrim 
deva jaunas nianses. Latviešu teātris 
savu nacionālo krāsu nezaudēja, taču 
izteiksmes ziņā kļuva daudzveidīgāks 
un līdz Pirmajam pasaules karam dzī
voja izdevīgā situācijā, jo Rīgā darbo
jās divi profesionāli – vācu un krievu – 
teātri. Vācu teātrī varēja noskatīties 
jaunākā posma vācu dramaturgu 
Maksa Halbes, Hermaņa Zūdermaņa, 
Franka Vēdekinda un citu autoru 
lugas, teātra nams bija skatītāju pilns 

un pat pārpildīts. To sekmēja arī izcilu vācu aktieru – 
 Agneses Zormas, Aleksandra Žirardi, Paula Vēgenera vie
sošanās Rīgā. Uz Rīgu pa reizei atbrauca arī cienījamas 
vācu teātra trupas, 1902. gadā izrādes sniedza Berlīnes 
 Ibsena teātris, bet 1911. gadā skaļu rezonansi izraisīja 
Maksa Reinharta vadītā Berlīnes Vācu teātra viesošanās 
ar Sofokla drāmas “Valdnieks Edips” iestudējumu, izrāde 
notika cirka telpās, jo M. Reinharts bija paradis izrādi 
vienmēr rādīt cirkā. 

Svarīgs solis latviešu teātra mākslas attīstībā bija 
1909. gadā nodibinātie Latvju dramatiskie kursi, līdz ar to 
aktieriem pirmo reizi bija radīta iespēja apgūt profesionā
las skatuves mākslas pamatus. Kursus vadīja Jēkabs Du
burs, par vadošo pasniedzēju kļuva Zeltmatis, kas skatu
visko izglītību bija guvis Emanuēla Reihera Dramatiskās 
mākslas augstskolā Vācijā. Latvju dramatiskajos kursos 
lielāko uzmanību pievērsa skatuves runai, un latviešu te
ātris turpināja attīstīties divu teātra mākslas skolu – krievu 
un vācu – iespaidā, kuram summējoties veidojās un attīs
tījās patstāvīgs latviešu teātris. Tā attīstību uz vairākiem 
gadiem pārtrauca Pirmais pasaules karš. 1915. gadā pāri 
Latvijai virzījās frontes līnija, Latviju okupēja vācu kara
spēks. 

4. att. Eduards Smiļģis – 
 Lāč plēsis. Raiņa “Uguns un 
nakts” Jaunajā Rīgas teātrī. 1911  
(no V. Hausmaņa personiskā  
arhīva)

5. att. Lilija Ērika – Spīdola. 
Raiņa “Uguns un nakts” 
Jaunajā Rīgas teātrī. 1911 
(no V. Hausmaņa personiskā 
arhīva)

6. att. Mirdza Šmithene – Baiba. Raiņa 
“Pūt, vējiņi!” Jaunajā Rīgas teātrī. 1914  
(no V. Hausmaņa personiskā arhīva)
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Teātris neatkarīgajā Latvijā

Latviešu teātra attīstībā izteikts uzplaukuma posms bija suverēnās, neatkarīgās 
Latvijas pastāvēšanas laikā – no 1918. gada līdz 1940. gada jūnijam. Par vienu no gal
venajiem teātra mākslas uzdevumiem kļuva kopt un stiprināt latviskumu, nacionālo 
izjūtu, garīgo kultūru, teātri darbojās lielākajās Latvijas pilsētās – Jelgavā, Liepājā un 
Daugavpilī, taču par Latvijas teātru centru kļuva Rīga, un vadošie bija divi, mākslinie
ciskās ievirzes ziņā atšķirīgi teātri – Nacionālais teātris un Dailes teātris. 

1919. gada 30. novembrī ar R. Blaumaņa lugas “Ugunī” iestudējumu darbību uzsāka 
Nacionālais teātris, kurš bija ieguvis pastāvīgas telpas. Sākumā teātra vadītājs bija piere
dzējušais režisors Aleksis Mierlauks, bet 1921. gadā par direktoru kļuva dzejnieks un 
dramaturgs Jānis Rainis, kurš izvirzīja arī Nacionālā teātra darbības pamatprincipus: kā 
galveno viņš noteica nacionālā repertuāra veidošanu, iestudējot galvenokārt latviešu 
oriģināllugas. Šis princips vairāku gadu garumā sekmīgi tika arī realizēts, vispirms 
iestu dējot Raiņa jau agrāk uzrakstītos plaša vēriena darbus: “Jāzeps un viņa brāļi” (1920) 
un “Spēlēju, dancoju” (1921), taču pavēra ceļu arī vairāku citu latviešu dramatiķu – 
 Aspazijas, Annas Brigaderes, Andreja Upīša, Jūlija Pētersona darbiem. Īpašs notikums 
bija rakstnieka Mārtiņa Zīverta ienākšana dramaturģijā, Nacionālais teātris iestudēja 
viņa lugu “Nafta” (1931), Dailes teātris – lugas “Āksts” (1938) un “Tīreļpurvs” (1940). 

Rainis kā noteicošo bija atzinis aktieru skatuviskās darbības reālpsiholoģisko 
veidu, pamatā liekot dzīves īstenību un realitāti, un daudzu iestudējumu galvenais 
balsts bija reālistiski, dzīves īstenībai tuvināti aktierdarbi. Nacionālais teātris gadu gaitā 
īpašu vērību pievērsa mākslinieciski līdzsvarota ansambļa veidošanai: tajā darbojās jau 
pieredzi guvuši aktieri Berta Rūmniece, Jūlija Skaidrīte, Lilija Ērika, Mirdza Šmithene, 
taču izrādēs sevi apliecināja jaunās paaudzes aktieri Jānis Lejiņš, Jānis Osis, Žanis 
 Katlaps, Anta Klints, Ludmila Špīlberga, un daudzos šo aktieru veidotajos tēlos izpau
dās latviskā mentalitāte, kas īpaši atklājās R. Blaumaņa un A. Brigaderes lugās.

Nacionālā teātra darbības virzienu nosprauda direktors kopā ar māksliniecisko 
vadītāju, un pirmajās sezonās noteicošā loma bija Aleksim Mierlaukam, tad to pār
ņēma Alfreds AmtmanisBriedītis, taču viņam līdzās nostājās Ernests Feldmanis ar 
nedaudz citādu režijas rokrakstu – viņam piemita teicama humora izjūta, tālab viņš 
bieži pievērsās gan mūsdienu, gan klasiskajām komēdijām. Režisoru pulkam pievieno
jās reālpsiholoģiskās skolas lietpratējs Jānis Zariņš, kurš ierosmi un pamatu režijas 
darbam bija smēlies Maskavā, apgūstot Konstantīna Staņislavska sistēmas pamatus, kā 
arī mācoties no krievu režijas virziena pārstāvjiem Vsevoloda Meierholda un Alek
sandra Tairova. Rainis, būdams Nacionālā teātra direktora statusā, kā galveno darbības 
faktoru izvirzīja dramatiskā darba un izrādes māksliniecisko vērtību: “Nacionālajam 
teātrim [..] jābūt nacionālas un universālas kultūras izplatītājam.”5 Viņš īpaši akcentēja, 
ka Nacionālajam teātrim bez latviešu autoru lugām noteikti jāiestudē gan klasicisma, 
gan moderno ārzemju autoru darbi. 

Gadu pēc Nacionālā teātra darbības sākuma drošus pirmos soļus spēra otrs va
došais teātris, kurš pēc juridiskā statusa nebija valsts, bet – biedrības teātris ar pašu 

5 Rainis J. Kopoti raksti, 18. sēj. Rīga: Zinātne, 1983, 466. lpp. 
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 izvēlētu, simbolisku nosaukumu – Dailes teātris. Tā dibināšanas iniciators un māksli
nieciskais vadītājs bija Eduards Smiļģis, un 1920. gada 19. novembrī pirmizrādi piedzī
voja Raiņa traģēdija “Indulis un Ārija” E. Smiļģa režijā, reizē tā bija Dailes teātra atklā
šana. Izrāde bija tapusi smagos apstākļos, cīnoties ar ekonomiskām grūtībām, 
iestudējuma dekorācijas bija trūcīgas, taču iedalījums atbilda E. Smiļģa izvirzītajam 
principam – tiekties pēc nosacītības un stilizācijas. Jaundibinātā teātra iestudējumu 
galvenais noteicējs bija Eduards Smiļģis, viņam palīdzēja konsultantu padome, kurā 
ietilpa scenogrāfs Jānis Muncis, ritmoplastikas pasniedzēja Felicita Ertnere, mūzikas 
konsultants Burhards Sosārs un runas konsultants Emīls Mačs. E. Smiļģis teātra mākslā 
gāja patstāvīgu ceļu: “Teātris necenšas pēc pilnīgas ilūzijas (un aktieris nav dzīves ilus
trators), bet, lugu uzvedot, rāda mākslas īstenību, kas ir augstāka par dzīves īstenību.”6 
Dailes teātra vadītāja darbības pamatprincips bija: “Ziedoties formas kultūrai!” 
E.   Smiļģis stingri sekoja šim principam, kurā bija uzsvērts – par iestudējuma izteik
smību un skanējumu rūpējas viss tā veidotāju ansamblis. Viens no E. Smiļģa tuvāka
jiem palīgiem bija scenogrāfs J. Muncis, kurš par lielāko autoritāti uzlūkoja V. Meier
holdu, jo Maskavā bija apmeklējis viņa vadītos Skatuves uzvedumu meistarības kursus. 
Arī E. Smiļģis labi pazina V. Meierholda teātra mākslas principus, bet viņam tuvāka 
bija A. Tairova estētiskā programma. E. Smiļģi un J. Munci noteikti vienoja kritiska at
tieksme pret naturālismu, sadzīves reālistisku atveidojumu izrādē. Dailes teātra izrā
dēm J. Muncis veidoja ļoti spilgtas un izteiksmīgas dekorācijas, to maketi un fotoattēli 
1925.  gadā bija izstādīti Parīzē Dekoratīvo mākslu izstādē, un Dailes teātris saņēma 
izstā des galveno balvu – Grand Prix, bet laikrakstā “Le Journal” Dailes teātra novato

6 Dailes teātra desmit gadi. Rīga: [Dailes teātris], 1930, 5. lpp. 

7. att. Nacionālā teātra režisori. Pirmajā rindā no kreisās: Alfreds Amtmanis
Briedītis, Aleksis Mierlauks, dramaturgs Kārlis Freinbergs; otrajā rindā: 
Fricis Rode, Ernests Feldmanis (no Latvijas Nacionālā teātra arhīva)

8. att. Alfreds Amtmanis
Briedītis – Jāzeps. Raiņa 
“Jāzeps un viņa brāļi” 
Nacionālajā teātrī. 1920  
(no V. Hausmaņa personiskā 
arhīva)
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riskos sasniegumus ļoti augstu novērtēja franču teātra režisors un auto
ritāte Andrē Antuāns. 1926. gadā J. Muncis no Dailes teātra aizgāja un 
līdz 1936. gadam strādāja Pasadenas teātrī ASV. 

Īpaša vērība E. Smiļģa iestudējumos tika pievērsta kustību kultūrai, 
izteiksmīgam žestam un skatuves dejai, par to rūpējās kustību konsul
tante F. Ertnere, kura Pēterburgā bija beigusi Pētera Leshafta Fiziskās 
audzināšanas institūtu un Dailes teātrī savas darbības pamatā lika 
 Fransuā Delsarta izteiksmīgo kustību un žestu sistēmu, kā arī Emila 
ŽakaDalkroza izstrādātos ritmikas pamatprincipus. Līdz ar to Dailes 
teātra izrādēs īpaša loma tika piešķirta dinamiskiem masu skatiem, 
kuros nereti ievijās dejas elementi, kas palīdzēja kāpināt darbības sprie
dzi, tie krasi atšķīrās no parastām sadzīves ainām un palīdzēja panākt 
E. Smiļģa proponēto mākslas patiesību. 

E. Smiļģis jau 20. gadsimta 30. gados gāja novatorisku ceļu klasisko 
darbu interpretācijā, pārceļot to darbību uz citu – iestudējuma tapšanas 
laiku. Tā V. Šekspīra komēdijas “Liela brēka, maza vilna” darbība norisa 
uz kāda kuģa klāja un izrādei tika dots nosaukums “Amors uz 
drednauta” (1930), V. Šekspīra komēdijas “Sapnis vasaras naktī” noti
kumi raisījās sporta stadionā (1931). Kopumā skatot, E. Smiļģa 20.–30. gados veidotie 
klasisko darbu iestudējumi bija plaši un vērienīgi, un ievērību izpelnījās Raiņa traģē
dija “Jāzeps un viņa brāļi” (1933), S. Lāgerlēvas romāna “Gesta Berlings” dramatizē
jums (1933), V. Šekspīra “Spītnieces precības” (1939) un J. V. Gētes “Fausts” (1940). 
 Līdzās plašajiem klasiķu darbu uzvedumiem E. Smiļģis izkopa un attīstīja operešu 
muzikālo uzvedumu variantus, tuvinot tās mūsdienu mūzikliem. 

Savdabīga vieta Latvijas teātru kopainā bija Strādnieku teātrim, kas darbojās sa
mērā īsu laiku no 1926. līdz 1934. gadam un centās plašāk atspoguļot tā laika sabied
risko un politisko dzīvi. Tā raksturu un darbību noteica toreizējā sociāldemokrātiskā 
partija. Būtisks šī teātra jaunpienesums bija demokrātiski noskaņota repertuāra veido
šana, tajā ietilpa vairāku jauno autoru oriģināllugas, kas citos teātros neparādījās, kā 
arī Rietumeiropas demokrātiski noskaņoto dramaturgu darbi, to skaitā Frīdriha Volfa 
“Ciankālijs” (1932) un “Kataras matroži” (1932), Ernsta Tollera “Katlu ugunis” (1931), 
Georga Kaizera “Gāze” (1926), kā arī vairākas krievu autoru lugas: Vladimira Kiršona 
“Sliedes dun” (1929), Valentīna Katajeva “Steidzies, laiks!” (1933) un Nikolaja Pogo
dina “Mans draugs” (1934). Tā kā izrādes Strādnieku teātrī iestudējuši vairāki režisori, 
to izpausmes veidi un mākslinieciskie meklējumi mainījušies no naturālisma līdz 
konstruktīvismam, ko tolaik apzīmēja kā ekspresīvus masu uzvedumus, kuros liela no
zīme tika atvēlēta dinamiskai kustībai un ritmam. 1934. gadā pēc politiskās varas mai
ņas Latvijā Strādnieku teātri slēdza. 

20. gadsimta 20.–30. gados joprojām populārs Rīgā bija Krievu teātris – savas tel
pas tas bija zaudējis – bijušajās Otrā Rīgas pilsētas teātra telpās strādāja Nacionālais 
 teātris, Rīgas Krievu teātrim izrādes nācās sniegt Latviešu biedrības telpās. Krievu 
 teātrī darbojās teicams aktieru ansamblis, jo vairāki izcili krievu skatuves mākslinieki 
pēc Oktobra revolūcijas savu dzimteni Krieviju bija atstājuši, viņu vidū bija Jurijs 
Jurov skis, Nikolajs Barabanovs, Jeļena Poļevicka, Marija Vedrinska un citi. J. Jurovskis 

9. att. Eduards Smiļģis  
(no V. Hausmaņa 
personiskā arhīva)
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izrādes iestudēja arī Nacionālajā teātrī un Strādnieku teātrī, un 
līdz ar to no krievu skatuves mākslas principiem varēja mācīties 
arī latviešu aktieri, taču īpaša nozīme Latvijas teātru dzīvē bija 
izcilā Maskavas Dailes teātra aktiera Mihaila Čehova darbībai 
Latvijā. 1928. gadā viņš no Krievijas emigrēja un darbojās Ber
līnē un Parīzē, bet 1932. gadā pārcēlās uz dzīvi Rīgā, iestudēja 
vairākas izrādes Krievu teātrī. Nacionālajā teātrī 1932. gadā 
M.  Čehovs iestudēja Augusta Strindberga lugu “Ēriks XIV” un 
Alekseja Tolstoja “Jāņa Briesmīgā nāve”, abās tēlodams arī galve
nās lomas. Par A. Tolstoja lugas izrādi dzejnieks Jānis Sudrab
kalns rakstīja: “Jānis, ko iztēlojusi Čehova apbrīnojamā radošā 
fantāzija, ir neaizmirstams. Tas izturēts visos sīkumos gan ārējā 
zīmējumā, gan iekšķīgajā pārdzīvojumā, kas brīžiem tā sabiezi
nāts, ka metas baisi.”7 Vēlreiz sevi kā aktieri M. Čehovs aplieci
nāja V. Šekspīra lugas “Hamlets” iestudējumā, tēlodams Hamletu, 
ko iepriekš bija tēlojis gan Maskavā, gan Vācijā. 

Rīgā M. Čehovs piedalījās arī jaunas aktieru paaudzes audzi
nāšanā: 1932. gadā viņu uzaicināja kļūt par Latviešu aktieru 
arodbiedrības teātra skolas vadītāju, līdz ar viņu tur darbā iesais
tījās arī no Maskavas emigrējušais režisors Viktors Gromovs. 
 Teātra skolas audzēkņi apguva K. Staņislavska aktiermākslas 
principus, un galvenais M. Čehova mērķis bija ieaudzināt aktie
ros spēju organiski iejusties tēla pasaulē un pilnībā dzīvot attie
cīgā tēla dzīvi. M. Čehova vadītajās nodarbībās pieredzi un 

7 Sudrabkalns J. Par teātri. Rīga: Liesma, 1973, 223. lpp. 

10. att. V. Šekspīra 
“Sapnis vasaras naktī” 
Dailes teātrī. 1931 
(no V. Hausmaņa  
personiskā arhīva)

11. att. Elvīra Bramberga – 
Haner le. A. Vilnera, H. Reiherta 
“Trejmeitiņas” Dailes teātrī. 1929 
(no V. Hausmaņa personiskā 
arhīva)
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prasmi apguva vairāki vēlāk izcili latviešu aktieri un režisori, taču 1934. gadā pēc valsts 
apvērsuma M. Čehovam nācās Latviju atstāt, Anglijā viņš Dārtingtonā nodibināja savu 
studiju, bet Otrā pasaules kara laikā pārcēlās uz ASV, kur režisora darbs tika augsti no
vērtēts. M. Čehova darbība Latvijā nenozīmēja, ka latviešu teātris būtu ko zaudējis 
no  savas nacionālās identitātes, turklāt K. Staņislavska skatuves mākslas principus 
M.  Čehovs popularizēja ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā un ASV.

Latviešu teātru skatuvisko kopainu daudzveidīgāku padarīja vairāki Rietumeiropas 
režisori, kaut gan nereti viņu izcelsmes zeme bija Krievija. 1927. gadā Nacionālajā 
 teātrī Gerharta Hauptmaņa drāmu “Doroteja Angermane” iestudēja režisors no Vācijas 
Maksa Reinharta teātra Ivans Šmits, kurš darbību bija sācis Krievijā, bet pēc Oktobra 
revolūcijas no turienes emigrējis. Vairākas lugas Rīgā iestudēja no Parīzes atbraukušais 
režisors Nikolajs fon Drīzens, kura darbības sākotne saistījās ar pirmskara pieredzi 
Pēter burgā. K. Staņislavski par savas daiļrades ceļvedi bija izvēlējies arī poļu režisors 
Aleksandrs Zelverovičs, kurš Rīgā iestudēja Ježija Šaņavska lugu “Advokāts un 
rozes”  (1930). Spilgta savdabība parādījās ebreju režisora Maksa Rubina iestudētās 
 Šoloma  Aleihema lugas “Lielais vinnests” (1938) izrādē, kurā galvenās lomas tēloja 
A.  AmtmanisBriedītis un A. Klints, bet šī režisora kādreizējā darbavieta bija Maskavas 
Ebreju teātris. Pilnībā nebija izdzisušas arī kādreizējā vācu teātra tik spilgti iezīmētās 
īpašības – Vācu teātris joprojām darbojās Rīgā, taču tā popularitāte bija saplakusi. 

Kontaktu ar Eiropas teātri ienesa arī vairāku ārzemēs pieredzi guvušu aktieru vie
sošanās. Kopš 1920. gada Nacionālā teātra izrādēs viesojās Marija Leiko, bet 1933. gadā 
viņa atgriezās Latvijā. M. Leiko skatuves pieredzi bija guvusi Frankfurtes, Minhenes un 
it īpaši M. Reinharta vadītajos Berlīnes teātros, līdz ar to Latvijā viņas kolēģi un skatītāji 
varēja novērtēt vācu teātra skolā tapušās aktrises savdabību. Rīgā Nacionālajā teātrī vai
rākas reizes viesojās Annija Simsone, kuras pastāvīgā darbavieta bija Vīnē, arī viņa bija 
sadarbojusies ar M. Reinhartu. Savukārt ievērojamā, savdabīgā vācu dramaturga un 

12. att. Lilita Bērziņa – 
Marija Stjuarte, Artūrs 
Dimiters – Mortimers. 
F. Šillera “Marija Stjuarte” 
Dailes teātrī. 1943 
(no LU Literatūras, 
folkloras un mākslas 
institūta Mākslas sektora 
arhīva)
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 režisora Bertolta Brehta asistente Minhenes Kamerteātrī no 1922. līdz 1925. gadam bija 
Anna Lāce, kas vācu revolucionārā teātra principus centās ieaudzēt Latvijā, taču 
1926. gadā viņa pārcēlās uz dzīvi Maskavā un Rīgā atgriezās tikai pēc Otrā pasaules kara. 

Latviešu teātris 20. gadsimta 20.–30. gados, smeļot pieredzi no Eiropas un Krievi
jas teātriem, manāmi nostiprinājās un tomēr gāja patstāvīgu ceļu, kas to atšķīra arī no 
tuvāko kaimiņu – lietuviešu un igauņu – teātriem, turklāt Latvijā nebija vienota skatu
ves mākslas virziena vai ceļa, atšķirīgas pamatnostādnes bija gan Nacionālajam, gan 
Dailes teātrim. 

Jaunu taku gāja nelielais Latvju drāmas ansamblis (1936–1944), kurā galvenokārt 
darbojās M. Čehova audzēkņi, un tas bija viens no spilgtākajiem mazās formas teāt
riem Latvijā. 

Teātri lielvaru okupācijas laikā

Skaudru posmu Latvijas teātriem nācās piedzīvot nākamajos gados: 1940. gada jū
nijā Latviju okupēja Padomju Savienības karaspēks, Latvija zaudēja valstisko patstā
vību un tika iekļauta PSRS sastāvā, un jaunajā situācijā teātriem nācās pakļauties oku
pācijas varai. Latvijas teātros sāka dominēt uzmācīgi uzspiesti krievu teātra idejiskie 
un mākslinieciskie principi, tika rīkoti semināri, kuros lekciju veidā tika skaidrots, 
kāds ceļš teātriem ejams. Pāri slējās ideoloģiskais slogs, kas noteica, ka iestudējumos 
obligāti jācildina padomju vara. Nacionālais teātris tika pārdēvēts par Drāmas teātri, jo 
nacionālās garīgās vērtības nedrīkstēja eksistēt, vajadzēja izrādīt lugas, kas glorificē 
padomju varu un tās nostiprināšanos Krievijā: Drāmas teātrī iestudēja Konstantīna 
Treņova lugu “Ļubova Jarovaja” (1940) un Borisa Lavreņova lugu “Lūzums” (1941), 
bet Dailes teātrī parādījās Vsevoloda Ivanova “Bruņuvilciens 1469” (1941) un Ļeva 
Slavina “Intervencija” (1940). Oficiāli tika deklarēts, ka par teātru darbības pamatprin

cipiem jāizvirza partejiskums, šķiriskums 
un tautiskums. Kaut arī Latvijas teātros 
joprojām darbojās ievērojami skatuves 
mākslas pārstāvji, teātru patstāvīgā māksli
nieciskā virzība tika mainīta, jo to noteica 
valsts varas iestādes. 

Pretrunu pilni teātru dzīvē bija arī 
gadi, kad Latvija nonāca vācu okupācijas 
varā, Latvija kā valsts vairs nepastāvēja, bija 
tikai Vācijas austrumu apgabals – Ostlande. 
Pastāvēja cenzūra, kas noteica, ko nedrīkst 
iestudēt, repertuārā nebija iekļauta neviena 
krievu autora luga, un iestudēšanai nebija 
pieņemamas tās R. Blaumaņa lugas, kurās 
darbojās ebreju tēli, toties nacisma slavinā
jums īpaši netika uzspiests, un latviešu 
 autori savās jaunradītajās lugās darbībai 

13. att. Lilita Bērziņa – Spīdola, Artūrs Filipsons – 
Lāč plēsis. Raiņa “Uguns un nakts” Dailes teātrī. 1947. 
Jāņa Krieviņa foto (no LU Literatūras, folkloras un mākslas 
institūta Mākslas sektora arhīva)
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lika noritēt iepriekšējos gados, 
neskarot kara laika problēmas. 
Nacionālais teātris nu tika pār
dēvēts par Rīgas Dramatisko 
 teātri, Dailes teātris saglabāja 
savu nosaukumu, izrādes bija 
labi apmeklētas, jo skarbajos 
kara laika apstākļos, kad vakaros 
pilsētas bija aptumšotas un ļau
dis nomāca neziņa par rītdienu, 
cilvēki alka pēc kaut kā uzmun
drinoša – pēc garīgas veldzes un 
teātrī, skatoties izrādes, guva ga
rīgu atspirdzinājumu un atelpu 
no saspringtās situācijas. 

Dailes teātri joprojām vadīja 
E. Smiļģis, būdams talanta plau
kumā, viņš radīja humānisma 
ideju apstarotus iestudējumus. 
Iepriekšējos gados bija rūdījusies 
daudzu aktieru meistarība, tei
cami veidojās režisora un aktieru 
sadarbība. Citu pēc cita E. Smiļ
ģis iestudēja pasaules klasikas 
šedevrus, gūdams skatītāju īpašu 
atzinību, viņa vadībā uz skatuves 
parādījās F. Šillera izcilie darbi, 
vispirms “Marija Stjuarte” (1943) 
ar Lilitu Bērziņu un Almu Ābeli 
karalieņu lomās, 1944. gadā re
tāk iestudētā F. Šillera drāma 
“Fiesko sazvērestība Dženovā”, 
kurā īpaši izcēlās Edgars Zīle 
Fiesko lomā. Līdzās F. Šillera 
drāmām nostājās E. Smiļģa iestu
dētā V. Šekspīra traģēdija “Ro
meo un Džuljeta” (1943) ar 
 Lilitu Bērziņu un Edgaru Zīli galvenajās mīlētāju lomās. Tieši vācu laikā pilnbriedu 
ieman toja E. Smiļģa jau 20. gados aizsāktais princips par visas radošās komandas sa
darbību, un inscenējumu veidošanā E. Smiļģim pievienojās scenogrāfs Oto Skulme, 
kustību konsultante un reizē režisore Felicita Ertnere, komponists Marģeris Zariņš. 
Vairākas psiholoģiski smalkas izrādes iestudēja režisors Kārlis Veics. 

Vācu okupācijas laikā parādījās vairāki izcili latviešu dramatiķu darbi, kas bija 
kā  pretstats nomācošajai kara situācijai: 1941. gada decembrī E. Smiļģis iestudēja 

14. att. Žanis Katlaps – Oskars, Harijs Avens – Džims, Arnolds 
 Mīlbrets – Bundžiņa. V. Lāča “Zvejnieka dēls” Drāmas teātrī. 1949. 
Jāņa Krieviņa foto (no LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta 
Mākslas sektora arhīva)

15. att. G. Priedes “Lai arī rudens” Dailes teātrī. 1956 (no Teātra 
 darbinieku savienības arhīva)
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M.   Zīverta lugu “Minhauzena 
precības”, bet par liktenīgajām 
pasaules problēmām lika domāt 
M. Zīverta drāma “Vara” (1944), 
kas bija pēdējā izrāde pirms pa
domju karaspēka ienāk šanas 
Latvijā. Dailes teātra drama
turgu saimei piepulcējās un lielu 
popularitāti guva rakstnieks 
Anšlavs Eglītis, 1943.  gadā uz 
Dailes teātra skatuves K.  Veica 
režijā parādījās viņa luga 
“Kosma simfonija”. 

Atšķirībā no Dailes teātra 
Rīgas Dramatiskais teātris, tur
pinot neatkarīgās Latvijas laika 
tradīcijas, iestudēja vairākus 
R.  Blaumaņa, Raiņa, A. Briga
deres, Aspazijas un E. Vulfa 

darbus. Latviskās lugas veidoja pat repertuāra pamatlīniju, un iestudējumi parasti tika 
balstīti uz stingriem reālisma pamatiem. Rīgas Dramatiskajā teātrī tika iestudēti arī 
vācu klasiķu darbi: īpašu krāsu teātru kopskaņā ienesa F. Šillera lugas “Viltus un mīles
tība” (1944) iestudējums Osvalda Glāznieka režijā. Viņa darbība Latvijā izskanēja kā 
sava veida paradokss: O. Glāznieks bija darbojies J. Vahtangova teātrī Maskavā, tur 
 iestudējis vairākas lugas, to skaitā G. Hauptmaņa drāmu “Pirms saules rieta”. Režisors 
dzīvoja Maskavas priekšpilsētā, ko ieņēma vācu karaspēks, un O. Glāznieks devās uz 
savu dzimteni – Latviju, kur strādāja Jelgavas teātrī un iestudēja G. Hauptmaņa drāmu 
“Pirms saules rieta” (1943), pats tēlodams Matiasa Klauzena lomu, vēlreiz šī luga viņa 
režijā parādījās Rīgas Dramatiskajā teātrī 1944. gadā. O. Glāznieka iestudējumi izcēlās 
ar aktieru izcili veidotiem psiholoģiskiem tēliem, un neparastā kārtā latviešu aktie
riem  un skatītājiem bija iespēja tikties ar Krievijas teātra skatuves mākslas pamat
principiem. 

Vācu laikā Krievu teātris bija likvidēts un tā telpās darbojās jaundibinātais Tautas 
teātris, izrādes tajā veidoja dažādi režisori, kas izkopa arī īpašu žanru, iestudējot opere
tes. Popularitāti guva E. Feldmaņa režisētās klasiskās operetes: F. Lehāra “Jautrā 
 atraitne” (1942), K. Millekera “Gasparone” (1943) un J. Štrausa “Sikspārnis” (1943). 
Operešu izrādes palīdzēja kaut uz brīdi izolēties no drūmās realitātes. 

Latvijas teātru darbības situācija saspringa 1944. gada otrajā pusē – uzvaras guva 
padomju karaspēks, Latvijai tuvojās fronte, tāpēc daudzi desmiti tūkstoši latviešu devās 
bēgļu gaitās, galvenokārt uz Vāciju un Zviedriju. Aizbraucēju vidū bija liels skaits ievē
rojamu latviešu aktieru un režisoru – Lilija Štengele, Osvalds Uršteins, Jānis Lejiņš, 
Kārlis Veics, Milda Zīlava, Ņina Melbārde, Hilda Prince un daudzi, daudzi citi, līdz ar 
to Latvijā palikušo aktieru sastāvā bija manāmas pamatīgas rētas. Trimdā devās arī 
izci lākie dramatiķi Mārtiņš Zīverts un Anšlavs Eglītis. 

16. att. Jūlijs Bebrišs (pa labi) – Jāzeps. Raiņa “Jāzeps un viņa brāļi” 
Drāmas teātrī. 1956. Jāņa Krieviņa foto (no LU Literatūras, folkloras un 
mākslas institūta Mākslas sektora arhīva)
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Latviešu teātris trimdā

20. gadsimta 40. gadu beigās savdabīgs latviešu teātra atzars izveidojās vairākās 
 Eiropas valstīs: lielākais pulks aktieru un režisoru nonāca Vācijā, un vairākās pilsētās 
izveidojās profesionālas teātru trupas, nozīmīgākās no tām bija Eslingenas un Mērbe
kas latviešu teātri. Eslingenas teātrī izrādes iestudēja režisori Kārlis Veics un Jānis 
 Lejiņš, par izrāžu vizuālo tēlu gādāja scenogrāfs Jānis Kuga, Mērbekas latviešu teātrī 
augstu māksliniecisko līmeni nodrošināja Nacionālā teātra režisori Osvalds Uršteins 
un Jānis Zariņš. Teātru repertuārā galvenokārt bija latviešu klasiķu R. Blaumaņa, 
Raiņa, A. Brigaderes lugas, uz skatuves parādījās arī nozīmīgi jauni, trimdas realitātē 
tapuši darbi. Latviešu teātra kopas izrādīja A. Eglīša un M. Zīverta trimdas apstākļos 
sarakstītās lugas, kā arī Eiropas klasiķu darbus. Īpašu popularitāti Mērbekas teātrī 
ieman toja V. Šekspīra lugas “Divpadsmitā nakts” izrāde O. Uršteina režijā (1946), to 
noskatījās daudzas starptautiska līmeņa amatpersonas, un angļu teātra kritiķis Deniss 
Tomass par šo iestudējumu rakstīja: “Kopiespaids liecināja par triumfa pilnu panā
kumu, par īsti anglisku izrādi, ko ar smalko izjūtu un izmaņu spēli sniedza ļoti apdāvi
nāti aktieri. Tas bija uzdevums, ar kuru būtu varējuši lepoties mūsu labākie angļu an
sambļi un kas no jauna lika atzīt, ka māksla nepazīst robežu.”8 

Vācijā darbojās arī Lībekas, Fišbahas un Vircburgas latviešu teātri, un mūsu aktieri 
un režisori, skatoties vācu teātru izrādes, varēja iegūt labu pieredzi, taču atsevišķos ga
dījumos latviešu aktieri profesionālu izglītību apguva Vācijas teātra kursos. 

20. gadsimta 40. gadu beigās un 50. gadu sākumā sākās latviešu bēgļu izceļošana 
uz ASV, Kanādu vai Austrāliju, līdz ar to vadošo teātru kopu darbība Vācijā apsīka. 
Nonākot Amerikā, latvieši centās turpināt teātru dzīvi, taču situācija bija radikāli mai
nījusies, ASV vai Austrālijā ieceļojošie bēgļi materiālu pabalstu nesaņēma, iebraucē
jiem vajadzēja pelnīt dienišķo iztiku un ar teātra izrāžu rīkošanu varēja nodarboties 
tikai vaļas brīžos. Teātru profesionālais līmenis saglabājās, taču to skaits manāmi 
sāka dilt. 

ASV tika izveidots Amerikas Latviešu teātris, kurā apvienojās divi – Ņujorkas un 
Bostonas ansambļi: Ņujorkas ansambli vadīja pieredzējušais režisors Osvalds Uršteins, 
savukārt Bostonas ansamblī lugas pārmaiņus iestudēja Jānis Lejiņš un Reinis Birzgalis, 
bet izrādēs piedalījās Latvijā meistarību apguvuši profesionāli aktieri, kā arī jaunpie
nācēji no trimdinieku vidus. Un tomēr latviešu režisori un aktieri, kā arī vienkārši 
 teātra entuziasti svešajās zemēs turpināja kopt latviešu mākslu un kultūru, cenšoties 
sniegt tautiešiem garīgas vērtības. 1966. gadā darbu uzsāka jauna entuziastu kopa – 
Sanfrancisko Mazais teātris Laimoņa Siliņa vadībā. 

Austrālijā 1951. gadā darbu sāka Sidnejas Latviešu teātris, ko vadīja Imants Sveilis, 
daudzas izrādes tur iestudējis Kārlis Gulbergs, bet Melburnā no 1953. gada darbojās 
Austrālijas Latviešu teātris Pētera Elsiņa vadībā, vairākas izrādes iestudējis arī Gunārs 
Klauss.

8 Tomass D. Šekspīra “Divpadsmitā nakts” Mērbekā. Jaunais Vārds, Nr. 2, 1946, 40. lpp.
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Cita okupācija

Latvija 1945. gadā atkārtoti nonāca padomju okupācijā un kļuva par Padomju Sa
vienības sastāvdaļu. Visi Latvijas teātri skaitījās valsts teātri, par savu izdzīvošanu pa
šiem vairs nevajadzēja gādāt, taču stingri nācās rēķināties ar Padomju Savienības uz
spiesto ideoloģiju, īpaši vajadzēja ievērot šķiriskuma un partejiskuma principus, turklāt 
partija bija tikai viena – komunistiskā. Lai no nosaukuma izsvītrotu tā nacionālo 
 ievirzi, kādreizējais Nacionālais teātris atkal tika pārdēvēts par Drāmas teātri. Iestudē
jumos vajadzēja atspoguļot padomju cilvēku varonību, darba sasniegumus, cīņu par 
sociālismu un gaidāmo gaišo komunistisko nākotni. Cilvēku personiskā dzīve, viņu 
attie cības un mīlestība nebija uzmanības vērta, repertuārā pārsvarā ienāca krievu pa
domju autoru darbi, no kuriem daudzi atgādināja par sociālistiskās revolūcijas uzvaru, 
pilsoņu karu Krievijā. Īpaši raksturīgs šādas ievirzes darbs bija Nikolaja Pogodina luga 
“Kremļa kuranti”, ko 1947. gadā iestudēja Drāmas teātris, tās centrā darbojās revolūci
jas vadonis Vladimirs Ļeņins, vēlreiz šis tēls parādījās N. Pogodina lugā “Cilvēks ar 
šauteni”. Revolūcijas un pilsoņu kara cīņas atspoguļojās arī citu Latvijas teātru izrādēs: 
Dailes teātris iestudēja V. Višņevska lugu “Neaizmirstamais 1919” (1949) un K.  Treņova 
“Ļubova Jarovaja” (1952), Jelgavas teātris – B. Lavreņova lugu “Lūzums” (1947). Krievu 
autoru darbu ievirzei centās sekot arī tā laika latviešu dramatiķi, par revolucionāro pa
gātni viņi nerakstīja, toties cildināja cīņu par gaišo nākotni – tāda bija Arvīda Griguļa 
luga “Māls un porcelāns”, ko 1947. gadā iestudēja Drāmas teātris, savukārt Dailes teātrī 
Annas Brodeles lugās “Upesciema pavasaris” (1948) un “Zelta druva” (1949) atspogu
ļojās lauku kolektivizācijas process un tika slavēta kolhozu saulainā nākotne. Apmēram 
desmit gadu laikā uz latviešu skatuvēm neparādījās neviena oriģinālluga, kas būtu 
izpel nījusies skatītāju lielāku uzmanību. Padomju ideoloģijas uzspiestie darbi skatītāju 
interesi nerosināja, un šīs izrādes bija slikti apmeklētas. 

No drāmas klasikas darbiem teātri vairāk izvēlējās krievu autoru lugas, un dažiem 
iestudējumiem bija augsts mākslinieciskais līmenis. Dailes teātrī skatītāju un arī kritiķu 
atzinību izpelnījās E. Smiļģa 1949. gadā iestudētais Ļeva Tolstoja romāna “Anna Kare
ņina” dramatizējums ar Lilitu Bērziņu titullomā, savukārt Drāmas teātrī 1951. gadā 
ievē rību guva Ivana Turgeņeva lugas “Mēnesis uz laukiem” iestudējums. Paretam re
pertuārā ienāca Rietumeiropas klasiķu Viljama Šekspīra, Lopes de Vegas, Onorē 
 Balzaka, Karlo Goldoni, Džona Flečera darbi, taču vārti bija aizvērti jaunākā laika ār
zemju autoru lugām, jo pastāvēja mākslīgi celtais “dzelzs priekškars”, Latvijas teātri bija 
pilnīgi norobežoti no Eiropas teātru mākslinieciskajiem meklējumiem, ārzemju teātru 
viesizrādes Latvijā nebija iespējamas, veltas bija aktieru un režisoru pūles tikt uz ārze
mēm, lai tur sekotu norisēm teātros un smeltos jaunas ierosmes. Latvijas teātriem 
draudēja stagnācijas process, kaut arī vadošajos teātros joprojām strādāja izcilas perso
nības: Drāmas teātra mākslinieciskais vadītājs bija A. AmtmanisBriedītis, Dailes teātra 
galvenais režisors – E. Smiļģis, taču viņiem nācās rēķināties ar ideoloģiski noteiktajiem 
mākslinieciskajiem rāmjiem, jo par vienīgo pieņemamo virzienu pirmajās pēckara se
zonās uzskatīja psiholoģiskā reālisma principu, ar klāt pielikto sociālistisko ievirzi. 

Daži veiksmīgi soļi tika sperti latviešu drāmas klasikas iedzīvināšanas virzienā. Par 
ievērojamu notikumu 1947. gadā kļuva E. Smiļģa veidotais Raiņa traģēdijas “Uguns un 
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nakts” iestudējums Dailes teātrī, kurā spilgti uzplaiksnīja simbolu drāmas principi, un 
skatītājus saviļņoja Lilita Bērziņa kā dailes un garīgā spēka simbols – Spīdola, bet spēka 
iemiesojums bija Artūra Filipsona veidotais nacionālais varonis Lāčplēsis. Svarīgs no
tikums bija R. Blaumaņa lugu atgriešanās teātrī (pirmajos pēckara gados tās izrādīt 
bija aizliegts, jo uz skatuves nedrīkstēja parādīties ebreju un turīgu saimnieku tēli): 
1955. gadā uz Drāmas teātra skatuves tika uzvestas R. Blaumaņa “Skroderdienas Sil
mačos”. 

1945. gadā aktīvu darbību Rīgā uzsāka Jaunatnes teātris, ko sākumā vadīja no 
Krievijas atbraukušais latviešu režisors Boriss Praudiņš. No vienas puses, teātra darbī
bas nolūks bija it kā pozitīvi vērtējams – jaunajai, topošajai paaudzei nu bija teātris ar 
īpašu, tai piemērotu repertuāru, taču, no otras puses, tam vajadzēja jauniešus jau no 
agras bērnības audzināt padomju ideoloģijas garā un likt aizmirst par nacionālajām 
vērtībām. Pirmajās sezonās skatītāji pret šo teātri izturējās atturīgi, bieži vien zāle bija 
pustukša, un tikai pamazām teātrim izdevās savākt pietiekamu skaitu skatītāju. Pirma
jos gados pilnībā trūka bērniem piemērotu latviešu autoru lugu, repertuāra galveno 
daļu veidoja krievu padomju autoru darbi, no kuriem tikai retais iemantoja jauno ska
tītāju uzmanību, vairāk skatītāju pulcēja bērniem domātās pasaku lugu izrādes – 
 Samuila Maršaka “Kaķu nams” (1948), Jevgeņija Švarca “Sniega karaliene” (1952), 
 Vitālija Gubareva un Andreja Uspenska “Greizo spoguļu karaļvalsts” (1952) – šo iestu
dējumu režisors bija B. Praudiņš, bet teātra ansambli veidoja no dažādiem teātriem 
kopā sanākušie aktieri.

Līdz ar Jaunatnes teātri darbu atsāka Rīgas Krievu teātris, kura māksliniecisko vir
zību noteica vairāki šajā nozarē izglītoti režisori, to skaitā jau 20. gadsimta 30. gados 
latviešu teātros sevi apliecinājušais Jurijs Jurovskis, bet kopš 1964. gada teātra galvenais 
režisors bija Arkādijs Kacs. Rīgas Krievu drāmas teātris Padomju Latvijas teātru kop
ainu mākslinieciskā ziņā darīja bagātāku un daudzkrāsaināku. Teātris galvenokārt 
izrā dīja krievu autoru darbus, taču repertuārā ienāca arī V. Šekspīra, H. Ibsena, 
B. Brehta, Š. Aleihema lugas, paretam arī kāds no latviešu autoru darbiem. 

Pārmaiņu vēsmas Latvijas teātros

Pretrunu pilns posms Latvijas teātru dzīvē iezīmējās 20. gadsimta 60. gadu sā
kumā. Dramaturģijā ienāca jauna rakstnieku paaudze: Gunārs Priede, Harijs Gulbis, 
Pauls Putniņš, vēlāk viņiem piebiedrojās Pēteris Pētersons, uz skatuves sāka parādīties 
izrādes, kurās izpaudās dramatiķu tieksme pateikt vismaz nedaudz patiesības par dzī
ves reālo īstenību, un pirmais piemērs bija G. Priedes luga “Jaunākā brāļa vasara”, ko 
1955. gadā iestudēja P. Pētersons. Izrādes zemtekstā varēja saprast, ka toreiz slavētajā 
sociālistiskajā celtniecībā kaut kas iet greizi! Skatītāji bija priecīgi arī par šo nelielo pa
tiesības šķipsniņu, viņi bija izslāpuši kaut vai pēc nelieliem patiesības mirkļiem, un 
 teātra izrādes, kas vēstīja par aktuālām dzīves norisēm, bija ļoti apmeklētas, uz tām bija 
grūti nopirkt biļetes. Protams, cenzūras aizliegumi joprojām pastāvēja: 1968. gadā 
Drāmas teātrim lika pārtraukt izrādīt Laimoņa Pura lugu “Redzēt jūru”, Valmieras 
 teātrī lika atcelt Harija Gulbja lugas “Mans cilvēks” izrādes, bet 1968. gadā neļāva 
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 izrādīt Gunāra Priedes lugu “Smaržo sēnes”, ko ilgu laiku nedrīkstēja pat pieminēt. 
Taču aizsāktais atklāsmes process nebija apstādināms, režisori un aktieri bija iemācīju
šies patiesību paust ar pusvārdiem, zīmīgu žestu, skatītāju iemīļotas lugas turpināja 
parādīties uz skatuves, zīmīgs bija P. Putniņa lugas “Paši pūta, paši dega” iestudējums 
1972. gadā Drāmas teātrī, jo jau virsrakstā iezīmējās tajā paustā doma: lugā tēlots, it kā 
reālās dzīves norises apstājušās, jo nekāda attīstība nenotiek. Latviešu oriģināllugu po
pularitāte nemazinājās arī 70.–80. gados. Par reālo situāciju Latvijas laukos vēstīja 
H. Gulbja luga “Cīrulīši” (1975). 

Latvijas teātru virzību šajos gados noteica fakts, ka darbu savās rokās bija ņēmuši 
citas paaudzes režisori: Drāmas teātri kopš 1966. gada vadīja Alfreds Jaunušans, viņa 
uzmanības lokā visvairāk bija darbi, kuru centrā nostājās spēcīgas, sarežģītas personī
bas. Viņa iestudēto Tenesija Viljamsa lugu “Ilgu tramvajs” (1969) ar Antru Liedskal
niņu galvenajā lomā kritiķi dēvēja par dvēseļu krīžu atklāsmi. Cita rakstura personība 
atklājās A. Jaunušana iestudētajā Ferenca Molnāra lugā “Lilioms” (1971), tās centrā 
bija Budapeštas karuseļu darbinieks Lilioms, kurš alka pēc citādas dzīves. Līdzās Lilio
mam uz skatuves 1973. gadā nostājās Lorencačo Alfreda de Misē lugā “Lorencačo”, 
abas šīs lomas tēloja Ģirts Jakovļevs. Ievērību guva arī Endres Illēša traģēdija “Spānijas 
Izabella” (1983) ar Astrīdu Kairišu galvenajā lomā. Šajos iestudējumos aktualizējās ak
tieru darbs lielu, sarežģītu personību atklāsmē. Neordināras personības allaž bija arī 
režisora Mihaila Kublinska veidotajās izrādēs, skatītāju īpašu ievērību iemantoja Jaro
slava Ivaškeviča lugas “Vasara Noānā” iestudējums (1969), kurā izcelti egocentriskie 
Šopēna un Žoržas Sandas raksturi, ilgu skatuves mūžu nodzīvoja arī M. Kublinska 
iestu dētā Džeimsa Goldmena luga “Lauva ziemā” (1980) un Īva Žamiaka “Hamilkara 
kungs” (1981).

Dailes teātrī pēc E. Smiļģa aiziešanas māksliniecisko vadību turpināja Pēteris 
 Pētersons, iezīmēdams jaunus darbības ceļus, īpašu ievērību pievēršot jaunajām lat
viešu autoru lugām, kuru izrādēs izcēlās aktieru patiesas darbošanās veids. Neierasta 
bija P. Pētersona pievēršanās tā sauktajam dzejas teātrim, izveidojot iespaidīgu Imanta 
Ziedoņa dzejoļu krājuma “Motocikls” dramatizējumu (1967). P. Pētersons bija arī pir
mais režisors, kas gluži jaunā skatījumā lika paraudzīties uz latviešu klasikas vērtī
bām, – tāds bija Raiņa drāmas “Uguns un nakts” iestudējums (1965). P. Pētersons pa
vēra arī ceļu vairāku Rietumeiropas dramatiķu darbu uznākšanai uz latviešu skatuves, 
viņš viens no pirmajiem Latvijā iestudēja B. Brehta lugas, īpašu uzmanību izpelnījās 
lugas “Krietnais cilvēks no Sečuānas” izrādes (1958), tāpat režisors iepazīstināja ar 
Maksa Friša un Žana Anuija dramatiskajiem darbiem.

Pozitīvu nospiedumu Dailes teātra vēsturē atstāja Arnolds Liniņš, kurš 1963. gadā 
bija stažējies Maskavā Ļeņina komjaunatnes teātrī pie Anatolija Efrosa. 1971. gadā kļū
dams par Dailes teātra māksliniecisko vadītāju, A. Liniņš turpināja šī teātra tradīcijas, 
īpaši akcentējot sadarbību ar iestudējuma līdzveidotājiem – scenogrāfu, komponistu, 
kustību konsultantu. Kopdarbības rezultātā iemirdzējās H. Ibsena drāmas “Brands” 
(1975) un Raiņa traģēdijas “Jāzeps un viņa brāļi” (1981) iestudējumi, to māksliniecisko 
ietekmi daudzējādā ziņā noteica Ilmāra Blumberga radītā scenogrāfija.

Jūtamas pārmaiņas skāra Jaunatnes teātri, kurā 1964. gadā par galveno režisoru 
tika iecelts Ādolfs Šapiro, viņš arvien drošāk pievērsās nopietnām, sabiedrību interesē



559Viktors Hausmanis    LATVIJAS TEĀTRIS EIROPAS KONTEKSTĀ

jošām problēmām. 70. gadu otrajā pusē Ā. Šapiro arvien noteiktāk gāja uz stingti no
spraustu mērķi, ko viņš formulējis, rakstīdams: “.. es vienmēr cenšos izvēlēties tādas 
lugas, kas palīdzētu cilvēkiem laikus ieraudzīt mūsu sabiedrībā noritošos satraucošos 
procesus. Es kā režisors izjūtu sevi vajadzīgu tad, kad varu par kaut ko brīdināt, sacelt 
trauksmi par lietām, par ko citi vēl nerunā.”9 Režisors veidoja izrādes, kurās bija apvie
nota netradicionāla pieeja literārajam darbam un patiesa emocionalitāte, viņa izrādēs 
skatītāji dzīvoja līdzi notiekošajam, un tajā pašā laikā tās rosināja domāt. Nozīmīgs bija 
A. Ostrovska lugas “Mežs” iestudējums (1984), tajā atainojās dzīve, kura kļuvusi gluži 
vai par balagānu, un reizē izrāde lika domāt par to, cik ikdienā neganti sagrūst garī
gums un ideāls, galvenajās lomās ar neparastu tēlu traktējumu skatītājus pārsteidza 
Edgars Liepiņš Ščastļivceva un Uldis Pūcītis Neščastļivceva lomā. Par sarežģītu latviešu 
tautas likteņposmu runāja viens no spēcīgākajiem Ā. Šapiro režijas darbiem – 
G.  Priedes lugas “Centrifūga” iestudējums (1985). 

Ar B. Brehta lugu “Trešās impērijas bailes un posts” un B. Vasiļjeva lugu “Rīt bija 
karš” Jaunatnes teātris piedalījās starptautiskajos teātra festivālos, 1984. gadā notika 
Jaunatnes teātra viesizrādes Maskavā, pirms tam ar Ā. Šapiro iestudēto K. Čukovska 
lugu “Čukokkala” teātris viesojās Dienvidslāvijā. Ā. Šapiro bija ieguvis starptautisku 
atpazīstamību, viņu aicināja iestudēt izrādes vairākos Eiropas teātros. Tomēr 80. gadu 
otrajā pusē Jaunatnes teātra prestižs Latvijā sāka mazināties, jo galvenais režisors lielā
koties bija aizņemts darbos ārzemju teātros. Jaunatnes teātra gaišā seja sāka apmākties, 
un šo situāciju sāpīgi pārdzīvoja gan teātra aktieri, gan skatītāji.

Jāatceras, ka “dzelzs priekškars” vēl nebija nojaukts, joprojām bija nopietnas grūtī
bas studiju nolūkos apmeklēt citu Eiropas valstu teātrus, bija nepieciešamas braukšanas 
atļaujas, vīzas un valūtas maiņa. Latvija bija tikpat kā slēgta ārzemju režisoriem, mūsu 
teātru viesošanās Eiropā tikpat kā nebija iespējama. Ā. Šapiro darbība ārpus Latvijas 
bija izņēmums, jo latviešu teātris kopumā dzīvoja tādā kā noslēgtā telpā, tomēr tas ne
nozīmēja, ka 80. gados teātris būtu iekapsulējies pieticībā un viduvējībā, jaunus ceļus 
centās iet tādi režisori kā A. Jaunušans, P. Pētersons, O. Kroders, A. Liniņš, V. Lūriņš, 
Ā. Šapiro, A. Kacs. 

Atkal neatkarīga valsts

Strauju un radikālu pārmaiņu laiks Latvijas teātros sākās pēc valstiskās neatkarības 
atgūšanas 1990. gadā – latviešu tauta un teātris varēja brīvi uzelpot, beidzot “dzelzs 
priekškars” bija kritis, teātriem vairs nevajadzēja pildīt augstākās varas uzspiestās ideo
loģiskās dogmas, tie varēja patstāvīgi veidot savu repertuāru, Kultūras ministrija teātru 
repertuāra izvēlē neiejaucās, Drāmas teātris atkal kļuva par Nacionālo teātri, darbu 
turpināja teātri Liepājā un Valmierā, tāpat Rīgas Krievu teātris, bet jau 1988. gadā no 
jauna darbu uzsāka Daugavpils teātris ar latviešu un krievu trupām. Diemžēl bez dzi
ļāka pamatojuma tika likvidēts Jaunatnes teātris, toties 1993. gadā izveidojās jauna vir
ziena meklētājs – Jaunais Rīgas teātris. Gadu gaitā cits pēc cita darbu uzsāka Rietumu 

9 Radzobe S. Saruna ar režisoru. Padomju Jaunatne, 1986, 1. maijs, 4. lpp.
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pasaulē raksturīgie tā dēvētie mazie jeb nomaļus teātri, kas izrā
des sniedza dažādos Rīgas rajonos neierastās telpās: Daugavas 
krastmalā kādreizējā Rīgas ostas rajonā senā noliktavas jeb spī
ķera ēkā sāka darboties eksperimentālais Dirty Deal Teatro, kurā 
dažādas ievirzes novatoriski tendētas izrādes iestudē galveno
kārt jaunie režisori. Kādā sētas mājā netālu no pilsētas centra iz
rādes sniedz eksperimentālais Ģertrūdes ielas teātris, Maskavas 
priekšpilsētā darbojas teātris “Skatuve”, ko vada pieredzējusi re
žisore Anna Eižvertiņa. 

Latvijas neatkarības atgūšanas laiks līdzi brīvībai atnesa arī 
vairākas jaunas, būtiski svarīgas problēmas. Galvenā priekš
rocība nu bija tā, ka teātri varēja brīvi izvēlēties iestudēšanai 
lugas, taču pašiem vajadzēja rūpēties par ienākumiem, un šis 
apstāklis noteikti ietekmēja teātru repertuāru. Aktualizējās vēl 
kāda problēma: padomju okupācijas gados skatītājus īpaši inte
resēja latviešu oriģināllugu iestudējumi, jo tolaik vārda brīvība 
bija stipri ierobežota, laikrakstiem, žurnāliem un radio stingri 
vajadzēja pildīt varas iestāžu un cenzūras izvirzītās prasības un 
patstāvīgu uzskatu paušana nebija atļauta, tādi paši noteikumi 
skāra arī teātrus, taču tie prata izmantot dažādus paņēmienus, 
lai reālās dzīves problēmas un pretrunas parādītos tiešāk, liela 

nozīme bija aktieru izpausmes veidam – žestam, skatienam, stājai, mīmikai, ar kuru 
varēja paust vārdos nepateikto zemtekstu. Pēc neatkarības atgūšanas, kad presē nu va
rēja brīvi rakstīt par visām problēmām, diskutēt ar augstākās varas pārstāvjiem, publi
cēt kritiskus vērtējumus, viena no izpausmes stīgām teātriem tika stipri samazināta, un 
repertuārā reti parādījās oriģināllugas, kas nonāca skatītāju patiesas uzmanības un 
inte rešu centrā. Nu vajadzēja meklēt citus ceļus, lai nepazaudētu teātru līdzdalību sa
biedrisko procesu atspoguļojumā un vērtējumā. Savdabīgu ceļu sāka iet Nacionālais 
teātris, režisora Edmunda Freiberga vadībā veidojot satīriskus uzvedumus, kuru centrā 
bija divi nosacīti, izdomāti tēli: Žurka Kornēlija un Circenis Čirča, viņi satikās un 
sprieda par dažādām dzīves problēmām, epizodēm un situācijām, kas bija režisora un 
pašu aktieru noskatītas un pieredzētas, un šajos iestudējumos teātris daudz asāk un 
precīzāk satīriskā gaisotnē sāka atklāt aktuālās problēmas. 

Dažādus ceļus režisori gājuši latviešu klasiķu darbu interpretācijā. Protams, tos 
nevarēja vairs iestudēt tā, kā tie rādīti pirms desmit vai divdesmit gadiem, līdz ar to 
tapa iestudējumi, kuros, saglabājot klasikas darbu norises vietu un laiku, tēlu veido
jumā un lugas traktējumā parādījās jaunas nianses. Tādas varēja jaust Oļģerta Krodera 
iestudētajā Raiņa “Pūt, vējiņi!” izrādē Dailes teātrī (1998). Indra Roga, saglabājot 
R. Blaumaņa lugas “Skroderdienas Silmačos” tēloto laikmeta kolorītu, 2010. gada ska
tījumā pavēra vairākas jaunas tēlu attiecības. Lielu atsaucību guva režisora Valtera Sīļa 
veidotais R. Blaumaņa drāmas “Indrāni” iestudējums Nacionālajā teātrī (2013). Tāpat 
par skatītāju iemīļotu kļuva pēc Jāņa Ezeriņa stāstu motīviem Elmāra Seņkova iestu
dētā izrāde “Ezeriņš” (2014). Taču dažkārt latviešu klasiķu darbu interpretācijā iezīmē
jās īpaši akcentēts mūsdienīgais risinājums, sen uzrakstīto lugu norises vietu un laiku 

17. att. Ivars Stonins – Indriķis. 
M. Zālītes, J. Lūsēna “Indriķa 
 hronika” Nacionālajā teātrī. 2000 
(no Latvijas Nacionālā teātra 
arhīva)



no pagātnes pārnesot uz mūs
dienām un atsevišķos gadījumos 
pazeminot klasikas darba plašo 
vispārcilvēcisko un filozofisko 
 ievirzi. 

Tā kā barjeras starp Latviju 
un Rietumu pasauli bija nojauk
tas, arī Latvijā sāka atīstīties mu
zikālo izrāžu žanrs. Latviešu 
 režisori Eiropā un ASV populari
tāti ieguvušos mūziklus tiešā 
veidā nepārņēma, jo zināmu bar
jeru veidoja arī visai lielie auto
riem maksājamie honorāri, tāpēc 
dzima ideja radīt pašiem savas 
muzikālās izrādes. Iniciatori pa
rasti bija komponisti, un, sadar
bojoties ar dzejnieku vai drama
turgu, pēc tam arī ar režisoru, 
cita pēc citas Latvijas teātros pa
rādījās oriģinālas mūsdienīgas 
muzikālas izrādes jeb mūzikli. 
Vairākiem libretu un tekstu sace
rējusi dzejniece Māra Zālīte, po
pularitāti iemantoja Raimonda 
Paula un M. Zālītes mūzikls 
“Meža gulbji” (1990), Jāņa Lū
sēna un M. Zālītes muzikālā iz
rāde “Kaupēn, mans mīļais!” 
(1999), Ulda Marhilēviča un 
M.  Zālītes “Tobago” (2001), 
J. Lūsēna un M. Zālītes rokopera 
“Indriķa hronika” (2000). Muzi
kālās izrādes bija skatītāju iecie
nītas un labi apmeklētas, gal
veno kārt tās atgādināja par 
nozīmīgiem Latvijas vēstures no
tikumiem, stiprināja patriotisma 
jūtas un veicināja jaunu izteik
smes līdzekļu izkopšanu šo muzikālo izrāžu iestudēšanā. Jaunā izpausmes veidā 
2011. gadā Liepājas teātrī skatītāju lielu atsaucību guva pēc Raiņa lugas motīviem vei
dotais Kārļa Lāča un Evitas Mamajas mūzikls “Pūt, vējiņi!”.

Līdzās mūzikliem latviešu teātru apritē no ASV un Rietumu pasaules ienāca arī 
cits populārs dramaturģijas veids – asprātīgas, raitu notikumu piesātinātas komēdijas, 

18. att. “Latviešu mīlestība” Jaunajā Rīgas teātrī. 2006. Ģirta Māldera 
foto (no Jaunā Rīgas teātra arhīva)

19. att. Vilis Daudziņš – Cilvēks, kurš meklē vectēvu. V. Daudziņa 
“Vectēvs” Jaunajā Rīgas teātrī. 2009. Ģirta Māldera foto 
(no Jaunā Rīgas teātra arhīva)
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un teātrī attīstījās jauns, līdz tam 
pie mums mazāk kopts iestudē
jumu žanrs – farss, kas no aktie
riem prasa lielu veiklību un at
brīvotības sajūtu. Talkā šī žanra 
izkopšanai nāca ārzemēs dzīvo
jošie latviešu režisori Gunārs 
 Vērenieks un Andris Blekte. Uz 
Latvijas skatuvēm parādījās arī 
agrāk neiestudētas absurda drā
mas pārstāvju lugas, režisors 
Arnis Ozols Dailes teātrī iestu
dēja Semjuela Beketa lugu “Godo 
gaidot” (1993), bet Jaunajā Rīgas 
teātrī lugu “Beigu spēle” (1994). 
Bagātīgi bija pārstāvēti pasaules 
modernie autori, un Latvijas 
 teātru repertuārs šajā ziņā vairs 
maz atšķīrās no ārzemju teāt

riem, tika iestudētas Artura Millera lugas “Salemas raganas” (1995) un “Komivojažiera 
nāve” (1997), Martina Makdonas “Klibais no Inišmānas” (1998) un “Spilvencilvēks” 
(2005), Pītera Šefera “Amadejs” (1994). 

Sākuma posmā pēc neatkarības atgūšanas bija vērojama zināma skepse pret krievu 
dramaturgu darbiem, tos vairākus gadus uz latviešu teātru skatuvēm varēja redzēt reti. 
Viens no pirmajiem krievu dramaturģijai pievērsās Alvis Hermanis, 1996. gadā iestu
dēdams A. Čehova lugu “Kaija”. Pamazām negatīvā attieksme samazinājās, un latviešu 
teātros parādījās vairāki teicami krievu klasikas darbu iestudējumi: Jaunajā Rīgas teātrī 
ilgu mūžu piedzīvoja I. Turgeņeva lugas “Mēnesis uz laukiem” (2005) iestudējums 
Māras Ķimeles režijā. Nacionālajā teātrī Oļģerts Kroders iestudēja A. Ostrovska lugu 
“Talanti un pielūdzēji” (2008), Dailes teātrī 2000. gadā skatītājus pārsteidza režisora 
Mihaila Gruzdova neparastais N. Gogoļa komēdijas “Precības” iestudējums. 2015. gadā 
Dailes teātra galvenais režisors Dž. Dž. Džilindžers pavēra ceļu Latvijā sen neiestudē
tajai M. Gorkija lugai “Saules bērni”, Andrejs Žagars jaunā skatījumā Dailes teātrī trak
tēja A. Čehova “Trīs māsas” (2016). Savukārt Nacionālajā teātrī režisors Vladislavs 
Nastavševs iestudēja F. Dostojevska romāna “Idiots” dramatizējumu (2015), līdz ar to 
krievu klasiķu darbi kļuvuši par nozīmīgu latviešu teātra kopainas sastāvdaļu, retāk uz 
latviešu skatuvēm parādās jaunākās paaudzes krievu autoru lugas. 

Latviešu teātru dzīves kopainu daudzējādā ziņā iespaidoja sakari ar norisēm Rie
tumeiropas teātros – bija zuduši padomju laika aizliegumi, aktieri un režisori varēja 
studiju nolūkā doties uz ārzemēm, piedalīties starptautiskos teātru festivālos, 90. gados 
un jo īpaši 21. gadsimta sākumā šādi kontakti kļuva par ierastu darbības veidu. Rīgā 
1995. gadā tika aizsākts jauns pasākums – Starptautiskais Jaunā teātra institūts sāka 
organizēt starptautiskus festivālus “Homo novus”, uz kuriem no dažādām Eiropas val
stīm sabrauca teātri vai teātru kopas ar novatoriski tendētām izrādēm, līdz ar to papla

20. att. R. Blaumaņa “Skroderdienas Silmačos” Nacionālajā 
 teātrī. 2003. Alberta Linrota foto 
(no Latvijas Nacionālā teātra arhīva)
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šinājās režisoru un aktieru priekšstats un zināšanas par mākslas norisēm ārpus Lat
vijas. 1998. gadā Rīgā Jaunā teātra institūts rīkoja arī izglītojošu eksperimentālu 
festivālu “Homo alibi”, līdz ar to Latvijā ienāca informācija par Eiropas teātru aktuali
tātēm un darbības virzienu meklējumiem. 

Latviešu teātru dzīvē organiski apvienojās klasiskie daiļrades principi ar jaunām 
tradīcijām: visi vadošie teātri darbojās kā repertuāra teātri, tajos bija liels izrādāmo 
lugu skaits un iespēja gandrīz katru vakaru noskatīties citu lugu, katram teātrim bija 
atšķirīgi daiļrades principi, ko noteica to galvenie režisori: Nacionālais teātris balstījās 
uz reālpsiholoģiskiem pamatiem, Dailes teātrī vairāk valdīja izteiksmīgas formas prin
cipi. Taču 20. gadsimta beigās vadošo teātru mākslinieciskā savdabība nonivelējās, jo 
izrādes tajos vienlaikus varēja notikt vairākās zālēs, sezonā iestudēto lugu skaits daudz
kārt pavairojās, iestudējumus veidoja vismaz desmit dažādi režisori, kuru mākslinie
cisko rokrakstu vienādi saskaņot nebija iespējams. Līdz ar to teātrī sezonas laikā parā
dījās atšķirīgas ievirzes izrādes, bet vadošo – Dailes un Nacionālā – teātru iestudējumu 
mākslinieciskā savdabība noplaka, toties visnoteiktākie mākslinieciskie principi nosta
bilizējās Jaunajā Rīgas teātrī, kurā galvenais princips bija aktieru absolūti patiesa dar
bība, cilvēka personības dziļa atklāsme un darbības veida realitāte. 

Jaunais Rīgas teātris darbību uzsāka 1993. gadā ar pēc Stīvena Soderberga filmas 
scenārija veidotās izrādes “Kā lēna un mierīga upe ir atgriešanās”. Viens no Jaunā Rīgas 
teātra dibinātājiem bija Alvis Hermanis, 1997. gadā kļūdams par šī teātra vadītāju. 
 Teātra zinātnieki A. Hermani dēvējuši par postmodernisma ieviesēju un pārstāvi Lat
vijā, viņa daiļradei ir visai daudzpusīgas krāsas, taču izrāžu centrā allaž ir cilvēks, viņa 
dzīves alkas un cerības. Spilgti tas izpaudās Alekseja Arbuzova lugas “Mans nabaga 
Marats” iestudējumā (1997), kas uz teātra skatuves nodzīvoja vairākus gadu desmitus 
un kurā izpaudās cīņa starp mīlestību, jūtām un pienākuma apziņu. Novatorisku ska
nējumu A. Hermanis latviešu teātra dzīvē ienesis ar vairāku ārzemju autoru lugu iestu
dējumiem. Īpašu uzmanību 1993. gadā izpelnījās viņa iestudētā Jukio Mišimas lugas 
“Marķīze de Sada” izrāde, kurā pirmo reizi latviešu teātrī tik spilgti izpaudās post
modernā tendence, apvienojot tradicionālā un avangarda teātra principus. Izsmalci
nāta forma dominēja Oskara Vailda darba “Doriana Greja ģīmetne” iestudējumā 
(1994). Pēc poļu rakstnieka Jaroslava Ivaškeviča romāna motīviem veidotās lugas 
“Vilku muižas jaunkundzes” iestudējumā (2000) iezīmējās jūgendstila motīvi, bet gluži 
cita ievirze bija Nikolaja Gogoļa lugas “Revidents” iestudējumam (2002), kurā darbība 
bija pārcelta padomju laikā – 70. gadu dzīves īstenībā, ilgus gadus tā bija Jaunā Rīgas 
teātra vispopulārākā izrāde, un ar to teātris viesojies prestižos festivālos Francijā, Vā
cijā, Itālijā un Kanādā. Panākumi veicināja A. Hermaņa popularitātes nostiprināšanos 
Eiropas teātros un arī pasaulē. 

21. gadsimta sākumā Jaunais Rīgas teātris meklēja citādu, neparastu ceļu: topoša
jām izrādēm atsevišķas zīmīgas epizodes sacerēja aktieri. Tā radās skatītāju lielu atsau
cību iemantojušās, par mums pašiem vēstošās izrādes “Garā dzīve” (2003), “Latviešu 
stāsti” (2004), “Latviešu mīlestība” (2006), vēlāk “Melnais piens” (2009) – veidojās ne
lielu monoizrāžu virkne, kurā katru stāstu, A. Hermaņa rosināti, bija sacerējuši aktieri, 
režisors bija aktierus sūtījis pie viņu laikabiedriem, licis tajos ieklausīties un novērot, 
kā šie cilvēki dzīvo, un pēc tam veidot stāstus, kurus savienojis kopā vienotā izrādē. 

Viktors Hausmanis    LATVIJAS TEĀTRIS EIROPAS KONTEKSTĀ
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A. Hermanis kopā ar Jaunā Rīgas teātra ansambli būtībā praktiski realizēja tā dēvētās 
radošās darbnīcas ideju, kad izrādes pilntiesīgs līdzveidotājs kopā ar režisoru ir arī ak
tieris. Daudzu latviešu vīriešu pretrunīgās dzīves gaitas atspoguļojās aktiera Viļa Dau
dziņa un Alvja Hermaņa kopīgi izveidotajā monoizrādē “Vectēvs” (2009). V. Daudziņš 
izrādes literāro tekstu bija radījis pats, izzinot sava Otrajā pasaules karā pazudušā vec
tēva likteņstāstu, šajā nolūkā uzklausot daudzus kara dalībniekus un pētot arī arhīva 
materiālus. Aktieris no dzīvo atmiņu klāsta bija izveidojis trīs atšķirīgus tēlus, kas reizē 
izteica latviešu tautas vēsturisko pieredzi: viens no viņiem bija sarkanais partizāns, 
otrs  – vācu armijas leģionārs un trešais – cilvēks, kuram iznācis karot abās frontes 
pusēs. Neviens no karotājiem netika nosodīts, jo visi bija vēstures ratam pakļauti. 
V.  Daudziņš izrādē bija vienīgā persona – stāstītājs un pretējo pušu cīnītājs. Izrāde 
guva skatītāju izcilu atsaucību. Tāpat īpašu ievērību guva izrāde “Ziedonis un Visums” 
(2009), kas tika aktieru kopīgi sacerēta un kuras centrā bija izcilais dzejnieks Imants 
Ziedonis. Jau kļūdams par Jaunā Rīgas teātra vadītāju, A. Hermanis uzsvēra, ka teātrim 
jākļūst par vietu, kurā no skatuves nopietni sarunājas par dzīvi un būtiskām tās problē
mām. Tāpat režisors deklarēja, ka katrai izrādei jākļūst par notikumu un teātris ne
drīkst kļūt par lētas izklaides vietu. Šim principam A. Hermanis palicis uzticīgs visu 
savu darbības laiku. Līdzās latviešu dzīvesstāstiem viņš 21. gadsimta otrajā gadu des
mitā iestudējis vairākus krievu autoru darbus, no kuriem īpašu popularitāti iemantoja 
Ivana Gončarova “Oblomovs” (2011) un Iļjas Ilfa un Jevgeņija Petrova “Divpadsmit 
krēsli” (2014). 

A. Hermaņa izrādes guvušas lielu atsaucību valstīs, kur viesojies Jaunais Rīgas 
 teātris, A. Hermanis kļuvis arī par vienu no iecienītākajiem režisoriem Eiropā un strā
dājis vairākos Vācijas un Austrijas teātros: Vīnes Burgtheater, kur viņš bija štata reži
sors, viņa iestudējumi ir A. Čehova “Platonovs” (2010) un A. Šniclera “Tālā zeme” 
(2011), Berlīnes teātrī Schaubühne – A. Puškina “Jevgeņijs Oņegins” (2011), Cīrihē – 
A. B. Valjeho “Liesmojošā tumsa” (2005), Ķelnes teātrī Schauspiel – Ī. BaševisaZingera 
“Kabalas noslēpumi” (2009), I. Gončarova “Oblomovs” (2010), Minhenes teātrī Kam-
merspiele – Ī. BaševisaZingera “Vēlie kaimiņi” (2009). A. Hermanis iestudējis arī vai
rākas operas Parīzē un Milānas La Scala.

Precīzi A. Hermaņa daudzveidīgo darbības virzienu un vērienu raksturojusi teātra 
zinātniece Guna Zeltiņa: “Jaunais Rīgas teātris pēdējos gadus ar pilnām tiesībām ir ticis 
dēvēts par vienas radošas gribas un personības vadītu teātri – Alvja Hermaņa teātri. 
Vienīgo tādu Latvijā, jo neviens cits teātris mūsdienās nevar lepoties ar tik spilgtu 
viena režisora personības zīmogu.”10 

Gan profesionālajos, gan Rīgas mazajos teātros 21. gadsimta sākumā notikušas jū
tamas pārmaiņas režisoru sastāvā: no dzīves aizgājuši vecākās paaudzes režijas mākslas 
pārstāvji A. Liniņš un O. Kroders, režijā turpināja strādāt K. Auškāps, M. Ķimele, 
E. Freibergs, sevi pārliecinoši pieteikusi jauna režisoru paaudze: Dž. Dž. Džilindžers, 
Viesturs Kairišs un Gatis Šmits, kuri 1996. gadā nodibināja radošu apvienību “Nepa
nesamā teātra artelis”, par savu uzdevumu izvirzot eksperimentālu, avangardisku 

10 Zeltiņa G. Jaunais Rīgas teātris. Latviešu teātris no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Rīga: Zinātne, 2010, 
536. lpp. 
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 izrāžu veidošanu. Taču pēc pāris sezonām šī apvienība izjuka, par Dailes teātra štata 
režisoru kļuvušais Dž. Dž. Džilindžers centās sekot postmodernisma teorētiķu izvirzī
tajiem principiem un sākuma posmā radīja virkni iestudējumu, kuru pamattēma bija 
seksualitāte visdažādākajās izpausmēs, bieži vien izrādēs savienojot ironiju ar liriku. 
Gadu gaitā no seksa problemātikas Dž. Dž. Džilindžers atteicās, iestudēja filozofiskā 
aspektā ievirzītas izrādes, no tām ievērību guva Albēra Kamī “Kaligula” (2005). 
Dž. Dž. Džilindžera iestudējumi parasti ir krāšņi un vizuāli izteiksmīgi. 

Pārmaiņas latviešu teātra dzīvē parādās 21. gadsimta otrajā gadu desmitā, kad da
žādos teātros sevi apliecināja vairāki spilgti jaunās paaudzes režisori – Laura Groza
Ķibere, Indra Roga, Elmārs Seņkovs, Valters Sīlis, Vladislavs Nastavševs. Viņiem 
 visiem bijuši kontakti ar Eiropas teātriem: vai nu piedalījušies starptautiskos teātru 
festivālos, vai ieguvuši izglītību ārzemju teātru skolās, apmeklējuši teātru izrādes Vā
cijā, Krievijā, Portugālē, Spānijā, ASV. Līdz ar to jaunākās paaudzes režisoriem ār
zemju teātru darbības principi, meklējumi un atradumi nav sveši, un sevi ir apliecinā
juši režisori, ko teātra zinātnieki dēvē par postdramatiskā teātra pārstāvjiem. 
Iepriekšējās paaudzes režisori savās izrādēs skatītājus nereti centās pārsteigt ar kaut ko 
neparastu, negaidītu, savukārt 21. gadsimta otrajā desmitgadē teātra mākslā ienākušie 
režisori nealka pēc pārsteigumiem, viņu izrādes nebija veidotas revolucionārisma garā 
un galvenokārt to darbības centrā nostājās psiholoģiski pamatoti cilvēciski tēli. Jaunā
kās, postdramatiskās paaudzes režisori cenšas nojaukt nosacītības sienu, kas pastāvē
jusi starp skatuvi un skatītājiem, netiešā veidā viņus padarot par kopīgas sarunas – iz
rādes – partneriem, līdzdomātājiem, protams, neatsakoties no lugas teksta. Spilgtākās 
no šī virziena izrādēm ir L. GrozasĶiberes iestudētā Pītera Šefera luga “Equus” (2015) 
un Nika Dīra drāma “Frankenšteins” (2015), E. Seņkova psiholoģiski piesātinātie 
iestu dējumi: Žana Anuija “Antigone” (2015) un Huana Majorgas “Zēns” (2015), V. Sīļa 
iestudētā Treisija Letsa “Osedžas zeme” (2012) un Māra Bērziņa romāna “Svina garša” 
dramatizējums (2016). 

Pēdējā desmitgadē latviešu teātra kopainu bagātinājuši un jaunām niansēm iekrā
sojuši ārzemju viesrežisori, izrādes Latvijā iestudējuši Kirils Serebreņņikovs un  Romāns 
Kozaks no Krievijas, Oskars Koršunovs no Lietuvas, Jans Villems van den Boss no 
Nīder landes, Andžejs Bubeņs no Polijas, Aleksandrs Morfovs no Bulgārijas, savukārt 
ārzemēs izrādes iestudējuši A. Hermanis, A. Žagars, V. Kairišs, V. Meikšāns, Ģ. Ēcis, 
regulāri viesizrādes visdažādākajās Eiropas valstīs sniedzis Jaunais Rīgas teātris, bet 
pastāvīgā darbā Minhenes teātrī 2015. gadā stājies aktieris Gundars Āboliņš. 

Daudzu gadu laikā latviešu teātris pārdzīvojis dažādas varas, kuras tā vai citādi 
ietek mējušas teātra mākslas virzību, taču vienmēr teātris saglabājis savu nacionālo 
identitāti. Latviešu teātris audzis uz vācu teātra tradīciju pamata, bagātinājies no krievu 
teātra izcilo vadītāju izstrādātajiem pamatprincipiem, pēdējās desmitgadēs aktīvi seko
jis mākslinieciskajām norisēm Eiropas teātros, bet nekad nav zaudējis savu patstāvību. 
Kopš latviešu teātra pamatlicēja Ādolfa Alunāna laikiem skatītāji iemīļojuši teātri, un 
izrādes kļuvušas par neatņemamu pilnvērtīgu viņu dzīves sastāvdaļu. 

Viktors Hausmanis    LATVIJAS TEĀTRIS EIROPAS KONTEKSTĀ
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Par autoru

Viktors Hausmanis (dz. 1931) – Dr. habil. philol., LZA akadēmiķis, LU Literatū
ras, folkloras un mākslas institūta vadošais pētnieks, darbojies divās humanitāro 
zinātņu nozarēs: literatūras un teātra zinātnē, kopumā publicētas 28 grāmatas. 
Īpašu uzmanību veltījis latviešu drāmas attīstības pētniecībai, publicēta mono
grāfija “Latviešu drāmas sākotne” (2009), grāmatas par latviešu drāmas klasi
ķiem Ādolfu Alunānu, Rūdolfu Blaumani, Raini, Mārtiņu Zīvertu, Hariju Gulbi, 
Anšlavu Eglīti, Veroniku Janelsiņu, kā arī “Latviešu lugu rādītājs” (2013). Otrs 
pētniecības virziens – latviešu teātra vēsture un izcilas teātra personības, publi
cētas grāmatas par latviešu teātrinieku rosību svešatnē: “Latviešu aktieri trimdā: 
biogrāfijas un apceres” (1996), “Latviešu teātris trimdā” (2005), “Latviešu teātris 
ASV un Kanādā” (2008), “Latviešu teātris Austrālijā” (2010), “Laimonis Siliņš un 
Sanfrancisko Mazais teātris” (2014); iznākusi grāmata “Jelgavas teātris” (2014) un 
monogrāfijas par izcilām latviešu aktrisēm: “Lilija Ērika” (1968), “Lilita  Bērziņa” 
(1980), “Alma Ābele” (1983), “Velta Līne” (1986), “Manas aktrises” (2001). Pub
licējis rakstus par teātra dzīves aktualitātēm žurnālos un rakstu krājumos, lasījis 
lekcijas par latviešu teātri vairākās Eiropas valstīs, kā arī ASV un Kanādā. 



Inga Pērkone

LATVIJA UN LATVIEŠI PASAULES 
KINOMĀKSLĀ

Rakstā sniegts ieskats Latvijas kinomākslas attīstības posmos un to saistībā ar norisēm pasaulē, 
raksturoti mūsdienu Latvijas kino starptautiskās sadarbības principi un filmu panākumi festivālos, 
pētīti globālā un nacionālā kino procesa saskarsmes aspekti, kā piemēru izmantojot zīmīgus vēs
tures posmus, kā arī atsevišķu personību daiļradi un biogrāfiju. Raksturota latviskās identitātes un 
Latvijas valstiskuma tēmas atklāsme emigrācijā tapušajās latviešu filmās. 

Atslēgvārdi: kino letonika, kino teorija un kritika, kino un ideoloģija, Nacionālais kino centrs, 
Ostlande, Rīgas kinostudija, “Rīgas Filma”, Rīgas poētiskā dokumentālā kino skola, sinemetrika, 
trimdas kino.

Latvijas kino attīstības posmi 

Līdzīgi kā citās Eiropas valstīs, kas nav teritoriāli lielas un ar plašu valodas lietotāju 
skaitu, Latvijā kino jomas attīstība bijusi cieši saistīta ar savas valsts politisko un eko
nomisko situāciju un vēstures notikumiem. Vienlaikus kino mākslinieciskajā valodā 
un tehnoloģiju izmantojumā visumā vērojama atbilstība globālām sava laika ten
dencēm. 

Latvijas kino pirmais posms saistīts ar valsts izveidi 1918. gadā un tās neatkarības 
gadiem līdz padomju okupācijai 1940. gada jūnijā. Kino jomu tieši ietekmēja valsts 
politiskā sistēma. Demokrātijas laikā (1920–1934) filmu nozare visumā tika uzskatīta 
par ienesīgu biznesu privātpersonām, valsts netieši atbalstīja vien dokumentālo kino, 
ar likumdošanu nosakot, ka vietējo notikumu hronikas kinoteātru seansos ir obligātas, 
un samazinot nodokļus kultūrfilmām – dokumentāliem ekrāna darbiem, kas fiksēja 
kādus sabiedriski svarīgus notikumus vai tika uzņemtas ar izglītojošu mērķi. 

Par nacionālās kinomākslas sākumu varam uzskatīt pirmo Latvijas Republikā 
uzņemto inscenēto filmu “Es karā aiziedams”, kuras pirmizrāde notika 1920. gada 
novembrī. Zīmīgi, ka pirmā filma, kaut uzņemta pilnībā par privātpersonu līdzek
ļiem, bija patriotisks vēstījums par valsts tapšanas nesenajiem notikumiem un to 
 ietekmi cilvēku likteņos – tendence filmās atspoguļot patriotiskas tēmas vērojama arī 
turpmākajos neatkarības gados. Latvijas filmu uzņemšana, sākusies ļoti aktīvi, div
desmito gadu vidū pieklusa, un viens no iemesliem bija nespēja iekļūt starptautiskā 
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filmu  apritē  – tobrīd kļuva skaidrs, ka bez 
valsts atbalsta mazas valsts kinomāksla pastā
vēt nevar.

30. gados, autoritārisma laikā, filmu uz
ņemšana pakāpeniski nonāca valsts kontrolē 
(Sabiedrisko lietu ministrijas Filmu nozarē), un 
Latvijā pirmo reizi tika uztverta kā svarīgs 
valsts ideoloģijas medijs. Apliecinājums noza
res profesionalitātei bija filma “Zvejnieka dēls”,1 
kas izpelnījās milzīgu auditorijas atsaucību, tā 
tika izrādīta un augstu vērtēta arī Lietuvā un 
Igaunijā. 

Pēc padomju okupācijas 1940. gada vasarā 
radikālu izmaiņu Latvijas filmu ražošanā ne
bija  – jau centralizēto nozari pārņēma PSRS 
Tautas komisāru padomes Kinematogrāfijas 

lietu komiteja,2 turpinājās darbs pie neatkarības pēdējos gados iesāktajām filmām, bet 
filma “Zvejnieka dēls” tika dublēta krievu valodā un ar lieliem panākumiem demon
strēta Padomju Savienībā. Šāda paradoksāla “ieaugšana” ideoloģiski atšķirīgā, pat nai
dīgā sistēmā faktiski ir apliecinājums latviešu kino tā brīža atbilstībai nosacītam pa
saules kino vidējam līmenim – tie bija klasiski būvēti stāsti, vizualizēti ar noteiktām, 
visā pasaulē lietotām filmēšanas un montāžas figūrām. Vēlāk šis paņēmienu kopums 
kino teorijā un vēsturē ieguvis apzīmējumu klasiskais stils.3 Pēc Otrā pasaules kara kla
siskais stils Latvijas kino attīstījās simbiozē ar padomju mākslas oficiālo metodi – so
ciālistisko reālismu, tā radot masu publikai viegli saprotamus, pievilcīgus un tomēr ar 
oficiālo ideoloģiju piesātinātus vēstījumus.

Otrā pasaules kara laikā Latvija kļuva par daļu no Vācijas okupētā Austrumu apga
bala jeb Ostlandes. Rīga kļuva par Ostlandes kinoteātru repertuāra veidošanas un pro
pagandas filmu uzņemšanas centru – te tapa lokalizēti kinohroniku sižeti, ko pievie
noja vācu hronikām, kā arī kultūrfilmas un nacisma propagandas filmas, to skaitā arī 
savulaik Eiropā plaši rādītā antisovetiskā un antisemītiskā filma “Sarkanā migla”.4 
Filma stāsta par t.s. baigo gadu Latvijā – padomju varas laiku 1940.–1941. gadā. Atbil
stoši tobrīd jau stabilajai propagandas filmu tradīcijai, kas īpaši tika izkopta Hitlera 
Vācijā un Staļina Padomju Savienībā 30. gados, “Sarkanā migla” tika veidota kā šķie
tami objektīvu faktu – fotogrāfiju, kinohronikas kadru, rakstisko dokumentu, statisti
kas datu – bezkaislīga montāža, bet ideoloģisks patoss izskanēja vien diktora tekstā 

1 Zvejnieka dēls, rež. Vilis Lapenieks, 1940. 
2 LVA, 270. f., 1. apr., 300.
3 Sk., piem.: Bordwell D., Staiger J., Thompson K. The Classical Hollywood Cinema: Film Style and production 

to 1960. London: Routledge&Kegan Paul, 2006; par Latvijas klasisko kino vairāk sk.: Pērkone I., Balčus Z., 
Surkova A., Vītola B. Inscenējumu realitāte: Latvijas aktierkino vēsture. Rīga: Mansards, 2011, 47.–275. lpp.

4 Sarkanā migla/ Roter Nebel/ Red Mist, Ostland film GmbH, rež. Voldemārs Pūce, Konstantīns Tumilis
Tumilovičs, 1942.

1. att. Latviešu ceļi pasaulē. Pie ceļa rādītāja Zviedrijas 
TV režisors un operators, latvietis Ilgars Linde 
(pirmais no kreisās). 20. gs. 60. gadi (RKM 2344 (1))
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(nav nejauši, ka filmas latvisko variantu ieskaņoja tobrīd ļoti populārais latviešu ak
tieris Artūrs Dimiters). Filma tika atzīta par piemērotu rādīšanai visās nacistu okupē
tajās Eiropas valstīs, un līdz 1944. gadam šo, kā tika reklamēts, latviešu ražojumu 
ieska ņoja vairāk nekā 20 valodās.5 

Interesanti, ka “Sarkanā migla” pastarpinātā veidā vēlāk kļuva noderīga arī “auk
stajam karam”. 1955. gadā Alberts Jekste, kurš bija emigrējis uz Kanādu un tur nodibi
nājis savu firmu “Atlantic Films & Electronics”, sadarbībā ar ASV Informācijas biroju 
producēja filmu “Mana Latvija”,6 kas bija ieskaņota angļu valodā un tika plaši rādīta 
Rietumu valstīs. Filma bija viens no pirmajiem trimdas kino darbiem politiskajā cīņā 
pret Latvijas okupāciju un padomju režīmu kopumā. “Mana Latvija” faktiski citē ievē
rojamu daļu no filmas “Sarkanā migla” epizodēm, saglabājot oriģināla attēla montāžas 
secību, protams, atsakoties no antisemītiskā teksta. 

1943. gadā antivāciskais noskaņojums pieauga arī Latvijā un, lai to mazinātu, oku
pācijas vara uzsāka ierobežotas denacionalizācijas procesu.7 Tika dibināti arī jauni, 
šķietami neatkarīgi uzņēmumi. Par tādu kļuva arī “Rīgas Filma”, kas ar 1943. gada 
1. novembri tika nodalīta no “Ostland Film” kā patstāvīgs latviešu pašpārvaldes uzņē
mums.8 Zīmīgi, ka “Rīgas Filmas” darbinieki direktora Voldemāra Pūces vadībā para
lēli darbam pie “Sarkanās miglas” starptautiskās versijas sagatavošanas un tādām ar 
kara laika realitāti cieši saistītām filmām kā “Latvju sieviete strādā uzvarai”, “Deg
bumbas un to apkarošana” par būtisku uzdevumu uzskatīja latviešu kultūras un tās iz
cilo personību fiksēšanu. Kā ziņoja prese, “šeit paredzēta vesela filmu sērija, kas rādītu 
mūsu māksliniekus un zinātniekus, viņu darbu un tuvāko apkārtni”.9 Karam beidzo
ties, uzņēmums “Rīgas Filma” kļuva par pamatu latviešu kino turpinājumam trimdā.

Ar padomju okupācijas laiku pēc Otrā pasaules kara saistās Latvijas filmu rūpnie
ciskas ražošanas periods. Industrija kopīgi ar padomju ideoloģiju noteica normatīvu 
estētiku, kas visumā atbilda pasaules pamatstraumes kino attīstības tendencēm 20. gad
simta otrajā pusē. Prasība pēc reālisma kā dominējoša stila bija vienādi aktuāla un for
māli līdzīgi tika īstenota gan Rietumu, gan PSRS filmu studijās. 

Latvijas kino industrializācijai padomju varas gados ir vairāki posmi, cieši saistīti 
ar Padomju Savienības politisko un ekonomisko situāciju. Kaut arī jau 1940. gadā tika 
domāts par nepieciešamību uzņemt 5–6 aktierfilmas gadā, Latvija pie šāda filmu ap
joma nonāca tikai 70. gadu sākumā, pēc tam skaitam pieaugot pat līdz 9 filmām gadā. 
No 1940. gada līdz aptuveni 60. gadu vidum vairāk ir pamats runāt par industriali
zācijas iecerēm un pakāpenisku sagatavošanos lielražošanai. Laiks no 60. gadu vidus 
līdz aptuveni 1989. gadam ir labi organizētas industrijas posms, kuram seko filmu rūp
niecības (līdz ar visu padomju tautsaimniecību) dramatisks sabrukums. Galvenā filmu 
ražošanas bāze padomju varas gados bija Rīgas kinostudija, un tās uzņemtās filmas 

5 Forster R. German Film Politics in the Occupied Eastern Territories. Cinema and the Swastika:  The 
International Expansion of Third Reich Cinema. Springer, 2007, p. 323.

6 My Latvia/ Mana Latvija, United States Information Service, rež. Alberts Jekste, 1955.
7 Sk., piem.: Dekrēts par filmu lietām Austrumzemes reichskomisariātā. Rīkojumu Vēstnesis, Nr. 235, 1943, 

1. lpp.
8 Forster R. German Film Politics in the Occupied Eastern Territories, pp. 320–322.
9 A. J. Jaunas latviešu filmas. Daugavas Vanagi, Nr. 18, 1944, 8. lpp. 
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augstu kotējās visā Padomju Savienībā: studijas filmām PSRS kinoteātros vidēji bija 
12,5 miljoni skatītāju.10 Par īpašu komerciālu veiksmi kļuva filmas, kas spēja pacelties 
virs 30 miljonu skatītāju robežas, piemēram, “Vella kalpi”11 (33,6 miljoni), “Vella kalpi 
Vella dzirnavās”12 (30,5 miljoni), “Gaisma tuneļa galā”13 (30,1 miljons).14 

Tomēr par Latvijas kino īpašo zīmolu, sākot ar 20. gadsimta 60. gadiem, kļuva do
kumentālās filmas, kas ar savu specifisko, vizuālās metaforās balstīto valodu vispirms 
ieguva apzīmējumu Rīgas stils, bet vēlāk bija plaši pazīstams kā Rīgas poētiskā doku-
mentālā kino skola. Rīgas stila poētikas paņēmienu kopums ļauj Latvijas dokumentālo 
kino skatīt 60. gadu Eiropas kino modernisma kontekstā, uzrādot līdzīgas tendences 
gan Rietumu, gan īpaši Austrumeiropas kinomākslā attiecīgajā periodā. Mūsdienās 
kino teorijā notiek pakāpeniska šo kopējo tendenču apjausma, par ko liecināja, piemē
ram, starptautiskā zinātniskā konference “Baltijas jūras reģiona dokumentālais kino: 
sociāls un estētisks fenomens”, kas notika Rīgā 2016. gadā.15 

Rīgas stila hronoloģiskie ietvari atbilst 20. gadsimta sešdesmitajiem gadiem – 
spilgtākajai modernisma kino desmitgadei gan Rietumos, gan arī Austrumeiropas 
zemēs. Tomēr Rīgas stila poētika turpināja ietekmēt Latvijas dokumentālo kino visus 
padomju gadus un ir dzīva arī 21. gadsimtā, laika gaitā no estētiskas tradīcijas kļūdama 
arī par savdabīgu kino vērtības mēru. 

1990.–1991. gadā, atjaunojoties neatkarīgai Latvijas valstij, faktiski notika kino 
sistēmas denacionalizācija, filmu ražošanai, izplatīšanai un izrādīšanai atkal kļūstot par 
privātu jomu, līdzīgi kā pirmajos neatkarības gados. Tomēr bija skaidrs, ka tikai no 
privātiem līdzekļiem nozare pastāvēt nevarēs, tāpēc, izmantojot citu Eiropas valstu 
pieredzi, pakāpeniski veidojās sistēma kinomākslas valsts atbalstam, un 2010. gadā tā 
tika nostiprināta ar Filmu likumu. Valsts politiku kino jomā īsteno Latvijas Nacionālais 
kino centrs16 (National Film Centre of Latvia17). 

21. gadsimtā, līdzīgi kā visās Eiropas valstīs, viens no būtiskākajiem nozares attīs
tības balstiem ir starptautiski sadarbības projekti un starptautisko fondu atbalsts. Pie
mēram, 2002. gadā atbalstu Media un Eurimage fondos saņēma 3 Latvijas filmu pro
jekti 92 500 eiro apmērā, bet 2015. gadā – jau 9 filmu projekti 118 000 eiro apmērā, 
starptautisku finansējumu saņem arī ārzemju filmu izplatīšana Latvijā, kinofestivāli 
u.c. aktivitātes.18 

Atšķirībā no Latvijas Republikas pirmajām desmitgadēm, postpadomju laikā filmu 
nozarei izdevies izveidot visai ciešu sadarbību ar Baltijas un Ziemeļvalstīm – sadarbība 

10 Lepeško H. Pāri četrdesmit, pirms piecdesmit. Runā kinematogrāfisti. Rīga: Liesma, 1981, 17. lpp. 
11 Vella kalpi, rež. Aleksandrs Leimanis, 1970. 
12 Vella kalpi Vella dzirnavās, rež. Aleksandrs Leimanis, 1972. 
13 Gaisma tuneļa galā, rež. Aloizs Brenčs, 1974.
14 Дондурей Д. Зритель 70х: драмы обыденного восприятия. Киноведческие записки, № 11, 1991, 

с. 97–108. Statistikas dati apkopoti pēc pirmajiem 15 filmu demonstrēšanas mēnešiem.
15 Baltic Sea Region Documentary Cinema: Social and Aesthetic Phenomenon, International Academic 

Conference. Pieejams: http://nkc.gov.lv/en/uncategorized/news/internationalacademicconferencebaltic
searegiondocumentarycinema/(skatīts 05.06.2016.).

16 Latvijas Nacionālais kino centrs. Pieejams: http://nkc.gov.lv/ (skatīts 05.06.2016.).
17 National Film Centre of Latvia. Pieejams: http://nkc.gov.lv/en/ (skatīts 05.06.2016.).
18 Atbalsta saņēmēji Latvijā. Pieejams: http://www.mediadesklatvia.eu/atbalstasanemejilatvija/ (skatīts 

05.06.2016.).
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ne tikai devusi iespēju īstenot filmu veidotāju idejas, bet jūtami paplašinājusi nacionā
lās kinomākslas robežas, ļaujot runāt par kopīgām tematiskām un stilistiskām tenden
cēm valstīs ap Baltijas jūru. Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbības aspekti daudzpusīgi 
apskatīti grāmatā “Stārķis lido pār priežu mežu. Ziemeļvalstu un Baltijas filmu sadar
bība. 1989–2014”.19

Latvijas filmu starptautiskie panākumi

“Latviešiem kaut cik ievērojamu panākumu starptautiskajā filmu arēnā nav,”20 tā 
1972. gadā rakstīja Anšlavs Eglītis, literāts un žurnālists, Holivudas Ārzemju preses 
asociācijas (Hollywood Foreign Press Association) biedrs kopš 1953. gada,21 kurš lielu 
daļu sava mūža veltījis pasaules kino un tā veidotāju aprakstīšanai. Tomēr situācija ir 
mainījusies, īpaši Latvijas atgūtās neatkarības laikā.

Ja par panākumu kritēriju uzskatām balvas konkrētas valsts filmām, tad par pirmo 
īpaši lielo atzinību Latvijas valsts kinomākslai kļuva Eiropas Filmu akadēmijas balva,22 
tobrīd ar nosaukumu “Fēlikss”, kas 1990. gadā tika pasniegta Ivaram Seleckim par 
gada labāko Eiropas dokumentālo filmu “Šķērsiela”.23 Režisors vēlāk stāstījis: ““Fēliksa” 
pasniegšanas ceremonija notika Glāzgovā. Tur plīvoja brīvās Latvijas karogs 
(1990. gadā), par ko skoti ļoti brīnījās – kā mēs esam panākuši to, par ko viņi cīnās 
simtiem gadu!”24 

Balvu Ivaram Seleckim pasniedza pasaulslavenā dokumentālista Jorisa Īvensa at
raitne. No viņas režisors uzzināja, ka “Šķērsielai” jau iepriekš piešķirta Jorisa Īvensa 
balva Amsterdamas Starptautiskajā kinofestivālā, “bet man neviens to nebija pateicis – 
filmu uz festivāliem sūtīja Maskava”.25 Šī situācija bija tipiska padomju laikam – kaut 
arī Latvijā tapušās filmas itin bieži ceļoja gan pa pasaules kinofestivāliem, gan arī tika 
pārdotas izplatīšanai, informācija par to filmu veidotājus un pat kinostudiju bieži vien 
nemaz nesasniedza.

Savukārt, Latvijai atgūstot neatkarību, bet sabrūkot tradicionālajam kino izrādīša
nas tīklam, vietējie un starptautiskie festivāli ir kļuvuši par būtisku un dažkārt pat vie
nīgo iespēju, kur latviešu filmām sasniegt savu auditoriju. Tieši festivāli ļauj Latvijas 
kino būt pamanītam pasaulē, turklāt izteikti progresējošā līknē. Piemēram, 1999. gadā 
Latvijas filmas piedalījušās 20 festivālos 12 valstīs, iegūstot 2 balvas, bet 2014. gadā – 
208 festivālos 49 valstīs, saņemot 31 balvu.26 Vairāk nekā 20 neatkarības gados arī ap
balvojumu bijis daudz un visai nozīmīgi. 

19 Holst J. E. (ed.) Stork flying over pinewood. Nordic – Baltic Film Cooperation. 1989–2014. Oslo: Kom forlag 
as, 2014.

20 Eglītis A. Lielais mēmais: filmu žurnālista piezīmes. Bruklina: Grāmatu draugs, 1972, 212. lpp.
21 Turpat, 44. lpp.
22 European Film Academy, European Film Awards.
23 Šķērsiela, Rīgas kinostudija, rež. Ivars Seleckis, 1988.
24 Jēruma I. Ivars un Maija: 100 gadi dokumentālajā kino. Rīga: Neputns, 2009, 341. lpp. 
25 Turpat.
26 Sk.: Latvijas Nacionālā kino centra informācija par filmu dalību festivālos. Pieejams: http://nkc.gov.lv/fakti

unskaitli/latvijasfilmasfestivalos/ (skatīts 05.06.2016.).
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Viena no pēdējo gadu starptautiski visvairāk rādītajām un atzinību guvušajām fil
mām bijusi skarbā dokumentālā drāma “Ģimenes lietas”,27 kas līdz ar citām balvām 
 atzīta par gada labāko pasaules dokumentālo filmu prestižajā Silverdocs28 festivālā Va
šingtonā 2011. gadā. Neatkarīgās Latvijas animācijas kino starptautiskos panākumus 
aizsāka leļļu filma “Lidojam!?”,29 kurai 1995. gadā Berlīnes Starptautiskajā kinofestivālā 
tika piešķirts “Kristāla Lācis” – bērnu žūrijas Lielā balva īsmetrāžas filmu kategorijā. 

2014. gada Berlīnes kinofestivālā bērnu žūrija par gada labāko Eiropas filmu atzina 
pilnmetrāžas aktierfilmu “Mammu, es tevi mīlu”,30 bet 2016. gadā Berlīnes kinofestivāla 
pusaudžiem veltīto filmu sadaļā Generation 14 Plus galveno balvu – “Kristāla Lāci” sa
ņēma “Es esmu šeit”31 – filma, kuru atsaucīgi uzņēmusi publika arī ārpus festivāliem 
un ļoti labvēlīgi vērtējuši dažādu valstu kritiķi. Piemēram, izdevums “Hollywood Re-
porter” raksturoja režisora Renāra Vimbas radīto mūsdienu meitenes pieaugšanas 
stāstu kā intīmu un lirisku, augsti māksliniecisku cilvēka rakstura pētījumu, kas no
teikti turpinās savu veiksmes ceļu pa pasaules festivāliem. 32 

No Latvijas uz pasaules kino

Ievērojamākais cilvēks, kurš teritoriāli bijis saistīts ar Latviju un radikāli ietekmējis 
pasaules kino praksi un teoriju, ir režisors Sergejs Eizenšteins, dzimis 1898. gadā 
Rīgā  – tobrīd vienā no lielākajām un modernākajām Krievijas impērijas pilsētām. 
Eizenšteins pats ir teicis, ka visu mūžu bijis un palicis paipuisītis no Rīgas: “Tipisks 
puika no Rīgas. Puika no labas ģimenes. Tāds es biju 12 gados. Tāds es paliku līdz sir
mam vecumam. Divdesmit septiņos gados puika no Rīgas kļūst par slavenību.”33

Kaut arī 20. gadsimta 20. un 30. gados neatkarīgās Latvijas žurnālisti mēdza sla
veno kino režisoru dēvēt par latvieti Eizenšteinu,34 ir jāatzīst, ka Sergeja Eizenšteina 
aktīvais radošais mūžs ir pilnā mērā saistīts ar krievu un padomju kultūru, bet bērnība 
un pusaudža gadi Rīgā ritēja izolēti no latviskās vides (izņēmums bija vien latviešu 
izcel smes aukle, tomēr viņas uzdevums bija mācīt Sergejam vācu valodu). Līdzīgi tas 
bija arī Eizenšteina filmu operatoram Eduardam Tisē no Latvijas ostas pilsētas Liepā
jas, par kura etnisko piederību pilnīgas skaidrības nav, bet viņa ciešā saikne ar krievu 
padomju kultūru ir nenoliedzama.

Kā ikviena cilvēka mūžā, arī Eizenšteinam bērnība un pusaudža gadi ir ļoti būtisks, 
pasaules uzskatu un vērtības definējošs posms, tāpēc Eizenšteina Rīgas periods jopro

27 Ģimenes lietas/ Family Instinct, rež. Andris Gauja, 2010.
28 No 2013. gada pazīstams kā AFI Docs (American Film Institute Docs). Pieejams: http://afi.com/afidocs/

about.aspx (skatīts 05.06.2016.).
29 Lidojam!?, Animācijas Brigāde, rež. Nils Skapāns, 1994.
30 Mammu, es tevi mīlu, filmu studija Tanka, rež. Jānis Nords, 2013.
31 Es esmu šeit/ Mellow Mud, rež. Renārs Vimba, 2016. 
32 Dalton S. Mellow Mud (Es esmu šeit): Berlin Review. Pieejams: http://www.hollywoodreporter.com/review/

mellowmudesesmueit865242 (skatīts 05.06.2016.). 
33 Мальчик из Риги (Мальчикпай). Эйзенштейн С. М. Мемуары. В 2-x т.  Москва: Музей кино, 1997, 

т. 1, c. 31–34. Pieejams: http://teatrlib.ru/Library/Eisenstein/Mem_1/#_Toc216631384 (skatīts 05.06.2016.).
34 Kroders R. Himniska filma. Kino, Nr. 3, 1927, 3. lpp.; Nr. 17, 15. lpp.; Līgumi un citas lietas. Filma un Ska-

tuve, Nr. 19, 1931, 36. lpp.
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jām piesaista gan pētnieku, gan arī filmu veidotāju interesi. Pirmais plašākais pētījums 
par tēmu iznāca 1970. gadā latviešu valodā,35 pieskaroties gan režisora attiecībām ar 
viņa tēvu, slaveno Rīgas jūgendstila būvinženieri un arhitektu Mihailu Eizenšteinu, 
gan Sergeja bērnībā gūtajiem mākslinieciskajiem iespaidiem, tāpat arī Eizenšteina fil
mas “Bruņukuģis “Potjomkins”” izrādīšanas sarežģījumiem demokrātiskajā Latvijā 
20. gados, ar ko saistīts viens no lielākajiem skandāliem Latvijas tā laika Kino cenzūras 
kolēģijas darbībā. 

1926. gada 4. novembra sēdē cenzūra filmu novērtēja kā “riebīgu no estētiskā vie
dokļa un audzināšanā kaitīgu”.36 Tika atzīts, ka filma varētu lieku reizi uztraukt neno
svērtās sabiedrības prātus, jo filmā neesot redzama cīņa pret carismu, bet vienīgi 
apakšnieku kūdīšana pret priekšniecību un šķiru naida kurināšana. Arī mākslas vēr
tība nav augstu vērtējama. Komisija pieņēma vienbalsīgu lēmumu, ka filma Latvijā nav 
atļaujama.37 

Šis lēmums tika pārskatīts gadu vēlāk, kad latviešu dzejnieks, sociāldemokrāts 
Jānis Rainis, būdams izglītības ministrs, Eizenšteina filmu novērtēja ļoti augstu, pierā
dot, ka vismaz daļa Latvijas inteliģences sekoja pasaules kino tendencēm un bija kom
petenta par tām spriest: “Jaunus ceļus uz patstāvīgu filmu mākslu redzam citur: piemē
ram, filmā “Kuģis Potjemkins”, kur nav triku, bet plašs un dziļš vēstures īstenības 
attēlojums, masu darbība, dziļa psiholoģija. Vēsturisku laikmetu, modernu un seno, 
attēlošana lielās līnijās taisni der kinam, kas dod tiešamības kolorītu vairāk kā kura 
katra cita māksla. Varbūt reiz nebūs tikai rakstīta vēsture, bet blakus tai tieši filma 
 redzama un dzirdama.”38 

1927. gada rudenī, kad Eizenšteina filma, kaut ar cenzūras izgriezumiem, tika 
 izlaista uz Rīgas centra kinoteātru ekrāniem, tās izrādes kļuva par politisku uzskatu 
sadursmju vietu, un no skatītāju zālēm policija vedusi ārā ne vien trokšņojošus studen
tus, bet arī dažādu frakciju Saeimas deputātus.39

Viens no jaunākajiem pētījumiem par Eizenšteina Rīgas gadiem ir krievu kino 
zināt nieka Vladimira Zabrodina grāmata “Eizenšteins: kino, vara, sievietes”,40 kurā 
pirmo reizi tik plašā apjomā ar autora plašiem komentāriem publicētas gandrīz visas 
saglabājušās Sergeja Eizenšteina vēstules mātei, rakstītas no Rīgas laika posmā no 
1908. gada līdz 1915. gadam.41 Faktiski šīs vēstules ir vēlākā slavenā režisora pieaugša
nas stāsts, tās liek pārskatīt arī Eizenšteina attiecības ar tēvu un vienlaikus ir brīnišķīga 
liecība par 20. gadsimta sākuma Krievijas lielpilsētas dzīvi un tā laika sabiedrības pri
vileģētās un izglītotās daļas ikdienu. 

Eizenšteina personībai un daiļradei pasaulē veltīts ne tikai milzīgs rakstisku pētī
jumu, bet arī ievērojams filmu skaits. Latvijā kino eizenšteiniāna sākās ar režisora 

35 Dreibande E., Trofimovs R. Sergejs Eizenšteins. Rīga: Liesma, 1970.
36 Filmu cenzūras kolēģijas sēdes protokols. RMM f. 123234.
37 Turpat.
38 Dzejnieks J. Rainis par kino. Kino, Nr. 1, 1926, 3. lpp.
39 Skandāls “Bruņukuģis Potjemkins” pirmizrādē. Pēdējā Brīdī, Nr. 176, 1927, 10. lpp. 
40 Забродин В. Эйзенштейн: кино, власть и женщины. Москва: Новое литературное обозрение, 2011. 
41 Turpat, 20.–136.  lpp.
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 Anša Epnera divām 1978. gada dokumentālām 
filmām “Sergejs Eizenšteins. Priekšvārds” un 
“Sergejs Eizenšteins. Post Scriptum”,42 pirmā no 
tām bija īpaši veltīta Eizenšteina bērnībai Rīgā. 
Ansis Epners, kurš Latvijas dokumentālā kino 
kontekstā izcēlās ar īpašu interesi par montāžu 
kā specifisku un priekšplānā izvirzāmu kino 
valodas izteiksmes līdzekli un bija pazīstams 
arī kā viens no Eizenšteina teorētiskā manto
juma labākajiem zinātājiem Latvijas kino vidē, 
režisora kino portretos izmantoja Eizenšteina 
savulaik izstrādātos atrakciju montāžas princi
pus, mērķtiecīgi raisot skatītājā noteiktas asoci
ācijas par režisora bērnības redzēto tēlu atdzī
vošanos viņa filmās, izceļot Rīgas izšķirošo 
nozīmi Eizenšteina biogrāfijā. 

Turpretī 2014. gadā tapušajā, pasaulē plaši rādītajā kvazidokumentālajā vēsturis
kajā kinodrāmā “Escaping Riga”43 filmas režisors Dāvis Sīmanis izvirza hipotēzi, ka 
tieši sakņu saraušana ar bērnības vidi, aizbraukšana no multikulturālās, bet tomēr pro
vinciālās Rīgas veicina Sergeja Eizenšteina (un arī filmas otra varoņa – filozofa Jesajas 
Berlina) tapšanu par globāli nozīmīgu personību. 

Savdabīgs eizenšteiniānas turpinājums ir mūsdienu Latvijas starptautiski vispa
zīstamākās režisores Lailas Pakalniņas filma “Ausma”,44 kuras pamatā ir Aleksandra 
 Ržeševska scenārijs “Tērces pļava” (“Бежин луг”, 1935),45 ko 1935.–1936. gadā studijā 
“Mosfiļm” ekranizēja Sergejs Eizenšteins. Filmas tapšanas sarežģītais process un traģis
kais liktenis ir plaši aprakstīts:46 uzfilmētais un daļēji samontētais materiāls pēc pa
domju kino administrācijas pavēles tika iznīcināts. Par filmas estētiku ieskatu var gūt 
no nelielas, 20. gadsimta 60. gados izveidotas fotofilmas, kas samontēta no saglabāta
jiem filmas epizožu atgriezumiem. Viens no fotofilmas autoriem, Eizenšteina pētnieks, 
kino zinātnieks Naums Kleimans uzsvēris, ka tā nebija iznīcinātās filmas rekonstruk
cija, savulaik tā drīzāk bija 30. gados par māksliniecisku neveiksmi pasludinātās filmas 
reabilitācija, atjaunošana kino vēstures kontekstā, parādot, cik vizuāli iespaidīga un 
arhe tipiski tēlaina filma bijusi.47 

Filmai “Tērces pļava”, iespējams, bijusi vēl viena netieša saikne ar Latviju – te gan 
nepieciešami turpmāki pētījumi, jo līdz šim pieejamajās publikācijās nav datu, kas ap

42 Sergejs Eizenšteins. Priekšvārds, Rīgas kinostudija, rež. Ansis Epners, 1978; Sergejs Eizenšteins. Post 
Scriptum, Rīgas kinostudija, rež. Ansis Epners, 1978.

43 Dalton S. Escaping Riga: Riga Review. Pieejams: http://www.hollywoodreporter.com/review/escapingriga
rigareview760418 (skatīts 05.06.2016.).

44 Ausma, Kompānija Hargla, Latvijas, Polijas un Igaunijas kopražojums, rež. Laila Pakalniņa, 2015.
45 Ржешевский А. Г. Жизнь. Кино. Москва: Искусство, 1982, c. 215–298. 
46 Sk., piemēram: Забродин В. Эйзенштейн: кино, власть и женщины, c. 255–317; Клейман Н. Эйзен

штейн, “Бежин луг”: культурномифологические аспекты. Киноведческие записки, № 41, 1999, c. 84– 
105.

47 Клейман Н. Эйзен штейн, “Бежин луг”, c. 84.

2. att. Aktieris Mārtiņš Počs Eizenšteina lomā filmā 
“Escaping Riga”. 2014. gads. Publicitātes foto. Studija 
Mistrus Media
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stiprina tālāk lasāmo. Vilis Bergmanis, 20. gadsimta sākumā Latvijā visai pazīstams 
aktieris, 50. gados – Drāmas teātra (tagad – Nacionālais teātris) direktors, starpkaru 
posmu bija pavadījis Padomju Krievijā, pēc paša liecības, filmējies krievu mēmajās fil
mās, bet trīsdesmitajos gados strādājis studijā “Ļenfiļm”. Bergmanis atmiņās raksta: 
“Ap trīsdesmito gadu vidu Eizenšteins uzņēma filmu “Tērces pļava” par Pavļiku Moro
zovu, kura tika veidota simboliskā izteiksmē. Slavenajam režisoram neveicās ar direk
toriem. Kino aprindās viņš bija padzirdējis, ka Ļeņingradā darbojas tāds rīdzinieks 
Bergmanis, un Eizenšteins, arī rīdzinieks, vēlējās, lai šo vīru piekomandē viņam. Tā 
mani pārcēla darbā pie šīs filmas, un es aizbraucu no Ļeņingradas atkal uz Maskavu. 
Kā jau katrs Eizenšteina darbs, arī šī filma radīja lielu interesi, filmēšanu brauca skatī
ties arī ārzemnieki, vajadzēja skatītājiem būvēt īpašas ložas. Taču filma toreiz netika 
saprasta (tagad tās fotomontāža skatāma), un savā izteiksmē tā arī izrādījās sarežģīta, 
skatītājs nebija uz to sagatavots. Filmu apturēja, bet mums abiem ar Eizenšteinu vaja
dzēja braukāt apkārt pa studijām, lai parādītu, kā nevajag [V. B. izcēlums] filmēt. Tas, 
protams, bija ļoti nepareizi, cietsirdīgi, un man Eizenšteina kļuva ļoti žēl. Es darīju 
visu, lai lielo mākslinieku uzmundrinātu. Tāda attieksme jau gan nevilkās ilgi. Eizen
šteinam deva iespēju atpūsties, un pēc tam viņš atkal strādāja. Arī man pēc šī gadījuma 
krājās tāds kā rūgtums pret mākslas kino, sāku strādāt dokumentālajā.”48

Lailas Pakalniņas filma “Ausma” var tikt skatīta kā Aleksandra Ržeševska un Ser
geja Eizenšteina filmas “Tērces pļava” revitalizācija: tā vienlaikus ir mīta pārstāsts un 
šķērsgriezums, akcentējot mūžīgos cilvēka dabas radītos konfliktus. Traģiskais kolekti
vizācijas stāsts, kurā Aleksandrs Ržeševskis apvienoja krievu literatūras klasiķa Ivana 
Turgeņeva prozas atmosfēru ar morāli ambivalento, mākslīgi radīto padomju mītu par 
pionieri Pavļiku Morozovu (Eizenšteina filmā viņš bija Stepoks, Pakalniņai – Jančuks), 
kurš, glābjot kolhozu no dedzināšanas, varai nodod savu tēvu, Pakalniņas filmā ieguvis 
jaunu dzīvi citā vietā un laikā – Latvijas kolhozā “Ausma” Ņikitas Hruščova varas 
gados, atkušņa periodā, kad Staļina vārds vairs netiek pieminēts, portreti aizvākti, Lat
vijas laukos sēj kukurūzu un vismaz daļa cilvēku patiešām tic laimīgākai rītdienai – 
bezšķiru sabiedrībai un komunismam. 

Laila Pakalniņa savā filmā stilizē gan sociālistiskā reālisma ikonogrāfiju, gan 
 izmanto tiešus citātus no Eizenšteina filmām – ne tikai no “Tērces pļavas”, bet arī “Bru
ņukuģa “Potjomkina””, “Ģenerāllīnijas”, “Lai dzīvo Meksika” u.c. Pakalniņas un Eizen
šteina estētiku īpaši vieno netipisku un paradoksālu rakursu izmantojums, sevišķi seju 
tuvplānos, dažādu pretrunīgu elementu savienojumos, kadru iekšējā dinamika, mizan
scēnas blīvums u.tml. 

21. gadsimta sākumā vienlaikus Somijā un Latvijā vērojama pastiprināta interese 
par latviešu izcelsmes somu kinorežisoru Teuvo Tulio (īst. v. Teodors Tugajs), kura 
 vizuāli spilgtās, sakāpinātu kaislību pilnās melodrāmas 20. gadsimta 30. un 40. gados 
kļuvušas par īpašu parādību tradicionāli visai atturīgajā skandināvu kino estētikā.49 
Inte resanti, ka digitālajā kino žurnālā “Notebook” Tulio stils raksturots kā  eizenšteinisks: 

48 Bergmanis V. Bezgala skaists tomēr... Literatūra un Māksla, Nr. 13, 1970, 16. lpp. 
49 Fedja. Teodors. Tulio. Kinorežisora Teuvo Tulio dzīve un filmas. Rīga: Mansards, 2013; sk. arī: Tulio T. Levot-

toman veren antologia. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2002.
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ekspresionistiska montāža, kurā izgaismotas proletāriešu sejas mijas ar kaķēniem, 
kruci fiksiem vai pusizsmēķētām cigaretēm, tomēr Tulio dievina Holivudu un jūsmīgi 
atdarina Kjūkoru, Lubiču un fon Šternbergu.50

Jāatzīst tomēr, ka, lai kā mums gribētos, piemēram, Tulio filmām tipiskās mīlas 
ainas siena kaudzēs saistīt ar kādu īpašu latviskumu, tās ir tikai interpretācijas. Tulio 
atmiņas par agrīno bērnību Latvijas laukos tiešām ir spilgtas, tomēr viņš pats rakstījis: 
“Neesmu uzskatījis par vajadzīgu noskaidrot savas dzimtas saknes, jo, pēc manām 
domām, tām nav nekādas nozīmes attiecībā uz manu darbību kino jomā”.51

Iespējams, ka līdzīgi varētu teikt arī tie izceļotāji no Latvijas, kas devuši pamanāmu 
ieguldījumu Vācijas kinomākslā, īpaši mēmā kino periodā.52 20. gadsimta sākumā Lat
vijā aktīvu karjeru izveidojušais aktieris Jānis Gūters, kurš savas politiskās aktivitātes 
dēļ bija spiests emigrēt pēc 1905. gada revolūcijas, Vācijā kā režisors Johaness Gūters 
laika posmā no 1917. līdz 1944. gadam uzņēmis ap 80 filmu, no kurām gan saglabā
jusies tikai daļa.53 Vizuāli krāšņa un narācijas ziņā viena no komplicētākajām slavenā 
vācu ekspresionisma kino perioda filmām ir Gūtera “Klusēšanas tornis”,54 kas 
2007. gadā piedzīvoja rekonstruētās versijas pirmizrādi Berlīnes Starptautiskajā kino
festivālā. 

Nedaudz kā filmu režisors, vairāk kā aktieris Vācijā strādāja Viktors Jansons. 
Viena no viņa spožākajām lomām ir mēmā kino šedevrā – komēdijā “Austeru 
princese”,55 kurā Jansons spēlē grotesku amerikāņu miljonāru. Atbilstoši vācu ekspre
sionisma kino atsvešinātajai, nosacītajai stilistikai ir aktrises Marijas Leiko veidotie 
tēli, piemēram, filmā “Torguss”.56 Par ļoti populāru 20. gadu pamatstraumes vācu kino 
zvaigzni kļuva Rīgā dzimusī aktrise Lia Mara. Kaut arī, piemēram, Gūters un Leiko 
uzturēja ciešus kontaktus ar dzimteni arī 20.–30.  gados, viņu Vācijā tapušajos kino 
darbos šīs etniskās saknes tieši neatspoguļojas, un faktiski viņi tobrīd pilnībā piemēro
jas savas mītnes zemes kultūras tendencēm. Tas raksturīgi arī pēc Otrā pasaules kara 
emigrācijā dzimušajiem latviešu jauniešiem, kuri centās veidot savu aktiera karjeru 
Rietumu kino – tautībai te nebija nozīmes, un spēcīgas saiknes ar dzimto valodu un 
kultūru varēja būt drīzāk traucējošas. Viens no retajiem izņēmumiem ir Austrālijā lat
viešu emigrantu ģimenē 1949. gadā dzimušais, veiksmīgu teātra, kino un TV aktiera 
karjeru izveidojušais Ivars Kants.57 

50 His style can be Eisensteinian, with expressionistic montages of the shining faces of the proletariat intercut 
with kittens, crucifixes, or halfsmoked cigarettes, but he adores Hollywood, mimicking in his own over
enthusiastic way, Cukor, Lubitsch and Von Sternberg. Sk.: The Strange Loves of Teuvo Tulio, Notebook, 
2009.27.02. Pieejams: https://mubi.com/notebook/posts/thestrangelovesofteuvotulio, (skatīts 05.06.2016.).

51 Fedja. Teodors. Tulio. Kinorežisora Teuvo Tulio dzīve un filmas, 41. lpp.
52 Diemžēl šī tēma ir ļoti maz pētīta, viens no retajiem pārskatiem par latviešiem Vācijas kinomākslas kontekstā 

atrodams grāmatā: Zeltiņa G., Uzulniece A. Marija Leiko. Rīga: Liesma, 1989.
53 Johanesa Gūtera filmogrāfija. Pieejams: www.filmportal.de: http://www.filmportal.de/person/johannesguter

_677ab4ce804f4aab8bfed7ccbc6d84fd (skatīts 05.06.2016.).
54 Der Turm des Schweigens, Vācija, rež. Johannes Guter, 1924. Par filmu sk., piem.: Elsaesser T. Weimar 

Cinema and After: Germany`s Historical Imaginary. London; New York: Routledge, 2004, p. 87.
55 Die Austernprinzessin, Vācija, rež. Ernst Lubitsch, 1919.
56 Torgus, Vācija, rež. Hans Kobe, 1920.
57 Ivara Kanta filmogrāfija. Pieejams: http://www.imdb.com/name/nm0437997/?ref_=tt_ov_st (skatīts 

05.06.2016.).
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Austrālijā augsti tiek vērtēta filma “Sud
raba pilsēta”58 – stāsts par poļu pēckara emig
rantu visai skarbo situāciju un likteņiem 
40. gadu beigās. Veidojot filmā vienu no galve
najiem – Juliana tēlu, Ivars Kants sava varoņa 
liktenī varēja reflektēt arī savu vecāku un viņu 
paaudzes pieredzi. Ivars Kants ir arī praktiski 
vienīgais no svešatnes latviešu izcelsmes aktie
riem, kas tiešā nozīmē nospēlējis būtisku lomu 
neatkarīgās Latvijas kino. Filmā “Būris”59 ak
tierim ir ļoti sarežģīta dubultloma – Edmunds 
Bērzs un Brālis, – kas piesātināta gan reliģis
kiem motīviem (brāļu naids, šķīstītava, aug
šāmcelšanās u.tml.), gan arī rāda Latvijas dra
matiskās politiskās pagātnes (piemēram, 
de portācijas uz Sibīriju) determinējošo ietekmi atsevišķu indivīdu raksturos un sav
starpējās attiecībās. 

Vairums no latviešiem, kuri minēti šajā rakstā, ārzemēs nonākuši politisku ap
stākļu dēļ vai tāpēc, ka no Latvijas emigrējuši viņu vecāki. Ārpus šī konteksta ir ani
mācijas filmu režisore, māksliniece un producente Signe Baumane – pasaules neatka
rīgajā animācijas kino labi pazīstama un augsti vērtēta personība, ASV Kino mākslas 
un zinātnes akadēmijas (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) biedre kopš 
2005. gada. Baumane ir režisore ar spilgti savdabīgu māksliniecisku rokrakstu un 
drosmi runāt par tēmām, kuras mākslā reti tiek skartas, piemēram, sievietes seksuali
tāte.60 Saistībā ar Eiropā aktualizējušos jautājumu par bēgļiem Signe Baumane uzskata, 
ka viņas situācija bija atšķirīga, viņa pārcēlās uz Ņujorku 1995. gadā, jo vēlējās īstenot 
savu potenciālu kā māksliniece: “90. gadu vidū man Latvijā nebija daudz iespēju, nau
das filmu projektiem bija ļoti maz, un mani projekti nesaņēma atbalstu. Nebiju domā
jusi palikt Ņujorkā uz ilgu laiku, bet izrādījās, ka potenciāla realizēšana ir process dzī
ves garumā.”61 

Kaut arī Latvijā 90. gadu sākumā Signe Baumane bija jau patstāvīgi veidojusi vai
rākas animācijas filmas, Ņujorkā viņa sākotnēji strādāja pazīstamā animācijas filmu 
režisora Bila Plimptona grupā un tikai pakāpeniski atsāka pati savu animācijas īsfilmu 
veidošanu, līdzekļus tām meklēdama dažādos atbalsta fondos ASV, Latvijā, Itālijā u.c., 
tāpēc filmu valstiskā piederība, atbilstoši mūsdienu situācijai, vairs nav īsti identificē
jama. Īpašu ievērību un balvas festivālos guvušas Baumanes autorfilmas “Mīlas stāsts”, 

58 Silver City, Austrālija, rež. Sophia Turkiewicz, 1984.
59 Būris/ The Cage, Latvija, rež. Ansis Epners, 1993. Filma uzņemta pēc Alberta Bela romāna “Būris” mo

tīviem.
60 Signes Baumanes biogrāfiju un informāciju par filmām sk.: http://www.signebaumane.com/ (skatīts 

06.06.2016.).
61 Lūse P. Bēglim ir tikai viens jautājums. Pieejams:  http://www.arterritory.com/lv/teksti/raksti/4977beglim_

ir_tikai_viens_jautajums (skatīts 06.06.2016.).

3. att. Aktieris Ivars Kants filmā “Sudraba pilsēta” 
(RKM 2326 (1))
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“Sieviete”, “Dzemdības”62 u.c., un jo sevišķi 
2007. gadā uzņemtais īsfilmu cikls “Teat Beat of 
Sex” (aptuvens latvisks tulkojums varētu būt 
“Pupu mizas par seksu”) – humora pilni un ļoti 
atklāti stāstiņi par sievietes seksuālajām vēl
mēm, sajūtām un pieredzi. Signei Baumanei 
raksturīgi, ka līdzās vizuāli izteiksmīgam un 
asprātīgam zīmējumam viņas filmās ne mazāk 
svarīgs ir verbāls stāsts, izvērsts literāri izkopts 
teksts, kuru režisore ierunā pati gan latviešu, 
gan angļu versijās. Šāda pieeja jo īpaši uzsver 
viņas filmu personiskumu. 

Par Baumanes autobiogrāfiskā kino kulmi
nāciju var uzskatīt 2014. gadā tapušo pilnmet
rāžas animācijas filmu “Akmeņi manās 
kabatās”,63 kas tiek pieteikta kā smieklīga filma 
par depresiju64 un atklāj ne tikai pašas režisores 
cīņu ar savu depresiju gandrīz mūža garumā, 
bet šāda mentālā stāvokļa ģimeniskās un pat 
vēsturiskās saknes. 

No iepriekš minētajiem atšķirīgu iemeslu 
dēļ 20. gadsimta 90. gados uz Izraēlu pārcēlās 
viens no Latvijas padomju laikā tapušā doku
mentālā kino izcilākajiem un arī pasaulē jau 
kopš 60. gadiem pazīstamākajiem režisoriem 
Hercs Franks. Cikla “Kino gadsimts Latvijā” 
filmā “Hercs Franks”65 režisors stāsta, ka 
70.  gados, kad no PSRS uz Izraēlu emigrēja 

ievē rojams skaits ebreju tautības cilvēku, arī Franka tuvinieki, viņš nebrauca, jo aktīvi 
strā dāja: “Mana īstā dzimtene bija dokumentālais kinematogrāfs.”66 Taču 90. gados, 
68 gadu vecumā Franks juta, ka savas tautas pagātne viņam kļūst arvien tuvāka: “Es 
aizbraucu uz Izraēlu kā ebrejs, ne kā dokumentālists – to ir ļoti svarīgi saprast.”67

Tomēr mūža pēdējais posms Hercam Frankam izrādījās ļoti auglīgs arī kā doku
mentālistam. Jeruzalemē bija viņa mājas, taču par darba vietu kļuva visa pasaule – re
žisors aktīvi uzstājās ar lekcijām un meistardarbnīcām kino skolās, piedalījās festivālos 
kā žūrijas loceklis un viesis, sniedza intervijas un rakstīja pats, bet galvenais – turpināja 
veidot filmas. 2002. gadā pabeigto pilnmetrāžas dokumentālo filmu “Flashback”,68 ko 

62 Love Story, 1998; Woman, 2002; Birth, 2009. 
63 Rocks in My Pockets, rež. S. Baumane, 2014.
64 Funny film about depression.
65 Kinogadsimts Latvijā. Hercs Franks, Latvija, rež. Dzintra Geka, 1995.
66 Teksts filmā.
67 Turpat.
68 Flashback, EFEF, Kaupo Filma, rež. Hercs Franks, 2002.

4. att. Kadrs no Signes Baumanes filmas “Akmeņi 
manās kabatās”. Publicitātes foto. Nacionālais Kino 
centrs

5. att. Hercs Franks. Rīga, 2011. gads (RKM HF096)
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režisors veltījis visiem operatoriem, ar ko kopā strādājis, var uzskatīt par Franka radošā 
mūža kvintesenci. Režisors filmā izdara nesaudzīgu pašanalīzi, atklājot, ko nozīmē būt 
dokumentālistam, kā tas ietekmē filmējamo varoņu un paša autora dzīvi, kāda ir kino 
atbildība par cilvēku likteņiem. 

Par Herca Franka pēdējo filmu kļuva kopā ar režisori Mariju Kravčenko veidotā 
“Baiļu robeža”,69 kas tika pabeigta un uz ekrāniem nonāca jau pēc viņa nāves, saņemot 
gan augstu novērtējumu kino profesionāļu un skatītāju vidū, gan izraisot skandālus 
līdz pat mēģinājumiem aizliegt filmas rādīšanu Izraēlā.70 “Baiļu robeža” – stāsts par 
 Izraēlas premjerministra slepkavu un sievieti, kura notiesāto iemīlējusi, – ir Hercam 
Frankam ļoti raksturīga likteņdrāma. Filmā “Flashback” viņš teicis: “Es nekad neesmu 
atbalstījis filozofiju, ka cilvēkam, lai sevi apzinātos, jānonāk robežsituācijā, piemē
ram,  jāsastopas ar nāvi. Taču tagad, atskatoties, es saprotu, ka manas filmas ir tikai 
par to.”71

Ar kino kameru pasaulē

Viena no nozīmīgākajām figūrām tēmas par latviešiem pasaules kino kontekstā ir 
filmu operators un kinohroniku reportieris ar 50 gadu stāžu Jānis (Džons) Doreds. 
Nepārspīlējot var teikt, ka no Pirmā pasaules kara sākuma līdz pat Otrā pasaules kara 
beigām Doreds ar savu kino kameru bijis klāt visos izšķirošajos 20. gadsimta notiku
mos. Grāmatas “Zeme man ir apaļa: filmu reportiera latvieša Jāņa Doreda dēkas un 
piedzīvojumi”72 ievadā autore, Doreda dzīvesbiedre, norvēģu gleznotāja un rakstniece 
Elizabete Doreda, raksta, ka cilvēkam, kas grib izstāstīt filmu veidotāja dzīvi, jābūt 
šķērsojušam valstu robežas, neievērojot nacionālās barjeras, jāpārzina pasaules poli
tiskā situācija, viņam jāspēj rast kontakts ar skarbo un fantastisko tiešamību, kādā 
strādā reportieris. Elizabete Doreda rezumē: “tā ir moderna Odiseja – stāsts par filmu 
reportiera darbību”.73

Kā vairums latviešu 19. gadsimtā, Jānis Doreds bija zemnieka dēls, audzis laukos, 
taču politiskā situācija Latvijas teritorijā paradoksāli noteica to, ka zemnieku bērni ne
reti zināja trīs valodas – līdzās dzimtajai latviešu valodai arī vācu un krievu valodu. 
Tāpēc jau pusaudža gados Doreds atrada darbu kādā foto firmā Maskavā, bet pēc 
1905. gada, pakāpeniski iemācījies arī franču un angļu valodu, devās uz Franciju, kur 
sāka strādāt firmā “Pathé Frères” kā tulks. Paralēli tiešajam darbam Doreds esot apgu
vis visu, kas saistīts ar filmu ražošanu, no laboratorijas darbiem līdz filmēšanai. Viņa 
paša filmētie pirmie kino kadri uzņemti ASV ap 1909. gadu. Ir saglabājusies un šobrīd 

69 Baiļu robeža/ Beyond the Fear/ На пороге страха, Ego Media, rež. Hercs Franks, Marija Kravčenko, 2014.
70 Продюсер фильма Герца Франка “На пороге страха”: “Главное то, что ленту увидят в Израиле”. 

Pieejams: http://ru.focus.lv/kultura/kino/prodyuserfilmagercafrankanaporogestrahaglavnoe chto
lentuuvidyatvizraile (skatīts 06.06.2016.).

71 Teksts filmā.
72 Doreda E. Zeme man ir apaļa: filmu reportiera latvieša Jāņa Doreda dēkas un piedzīvojumi. Rīga: Zinātne, 

1993. 
73 Turpat, 5.–6. lpp. 
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 restaurēta viena no 1910. gadā kompānijā “Selig Polyscope” ope
ratora Doreda uzņemtajām inscenētajām filmām “Seržants”.74

1911. gadā Doreds atgriezās Maskavā, kur izveidoja savu 
kino laboratoriju, bet vēlāk kļuva par Krievijas valsts institūci
jas – Skobeļeva komitejas operatoru. Visilgāk (1927–1950) viņš 
kā kinohronikas reportieris bija saistīts ar ASV filmu studiju 
“Para mount”. Saiknes ar Latviju Doreds nezaudēja – Rīgā darbo
jās viņa kino un foto filmu uzņēmums “Standard”, šeit viņš arī 
pa laikam uzņēma filmas par nacionāli nozīmīgām tēmām, pie
mēram, 1924. gadā dokumentālo filmu “Vēsturisko Ziemas
svētku kauju vietas Tīreļa purvos”.75

Jāņa Doreda gaitas pasaulē 20.–30. gados kļuva par iemīļotu 
tēmu Latvijas presē.76 1924. gadā avīzes publicēja tobrīd visai 
skopas ziņas par Doreda apcietinājumu Maskavā pēc Ļeņina 
bēru filmēšanas: operators atradās cietumā no janvāra beigām 
līdz marta sākumam un ticis izlaists pēc Latvijas sūtniecības pie
prasījuma.77 1931. gadā lasītāji varēja sekot reportiera piedzīvoju

miem, filmējot zemūdenes “Nautilus” ceļojumu uz Ziemeļpolu,78 bet 1934. gadā Latvi
jas presē parādījās ziņas, ka Doreds apcietināts un notiesāts uz nāvi, filmējot februāra 
sadursmes Vīnē jeb t.s. Austrijas pilsoņu karu Österreichischer Bürgerkrieg.79 1940. gada 
vasarā, laikā, kad PSRS okupēja Baltijas valstis, Doreds atradās ārzemēs, filmējot ar
vien traģiskāko kara izvērsumu Eiropā. Operators faktiski kļuva par cilvēku bez pa
valstniecības, jo nekādu ilūziju par padomju režīmu viņam nebija. Pārliecību, ka ar šo 
sistēmu nav iespējams sadarboties, nostiprināja ziņas no Latvijas: “Es saņēmu četras 
lappuses garu, slepeni izvestu vēstuli. Bija uzskaitīti radinieki un draugi, kas nošauti, 
kas deportēti un kas pazuduši... Četras lappuses gara sēru vēsts.”80 Zīmīgi, ka Doreds 
savas valsts likteni pieminēja tiešā runā vienā no “Paramount News” kinohroniku izlai
dumiem 40. gadu sākumā, teikdams: “Manu valsti – Latviju ir aprijis lielais lācis.”81

Doreds turpināja strādāt kā “Paramount” kara korespondents, dodamies līdzi ame
rikāņu armijai, bet pēckara gados filmēja bēgļu nometnes Eiropā. Vēl 70 gadu vecumā 
Doreds aktīvi un fiziski smagi strādāja, līdz viņa operatora odisejai punktu pielika nā
vējoša slimība. Pēc Doreda paša atmiņām, viņa pēdējie filmējumi bijuši simboliski: 

74 The Sergeant, USA, rež. Frank Boggs, 1910. Pieejams: https://centuryfilmproject.wordpress.com/tag/john
dored/ (skatīts 06.06.2016.).

75 Izrīkojumi un izpriecas. Latvijas Sargs, Nr. 7, 1924, 3. lpp.
76 Sk. vairāk: www.periodika.lv
77 Ielaiž kā ciemiņus, patur kā cietumniekus. Jaunais Zemgalietis, Nr. 38, 1924, 5. lpp.; Jauks pārpratums. Latvis, 

Nr. 742, 1924, 1. lpp.
78 Sk., piem.: Atpūta, Nr. 336, 1931, 19. lpp.; Nr. 356, 18. lpp.; Nr. 363, 16. lpp.; Nr. 364, 16. lpp.; Pēdējā Brīdī, 

Nr. 186, 1931, 1. lpp. u.c. 
79 Sk.: Dienas Lapa, Nr. 51, 1934, 11. lpp.; Nr. 53, 5. lpp.; Nr. 57, 8. lpp.; Strādnieku Avīze, Nr. 40, 1934, 2. lpp.; 

Atpūta, Nr. 486, 1934, 20. lpp.
80 Doreda E. Zeme man ir apaļa, 247. lpp. 
81 Šī un citas Doreda hronikas ir apskatāmas dokumentālajā filmā “Džona Doreda sala”, Latvija, rež. Dzintra 

Geka, 2007.

6. att. Jānis Doreds. 40. gadi 
(RKM 2199)
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“Cik atceros, bija pagājuši seši gadi no kara izbeigšanās, kad 
uzfilmēju četrdesmit aklus bēgļus, kas varēja pārcelties no Vā
cijas uz Norvēģiju. [..] Brīnumainā kārtā šīs aklo filmas bija 
pēdējās, ko uzņēmu savā ilgajā darba mūžā. Pēc visiem uzņē
mumiem, ko izdarīju par cilvēku graušanas patiku un nežēlību 
karos un revolūcijās, nopriecājos, ka pēdējā darbā varēju parā
dīt žēlsirdību, kuras mums, modernajiem cilvēkiem, vajadzīgs 
vairāk par visu citu. Kristus žēlsirdību...”82

Filmēto notikumu vēriena ziņā par vistiešāko Jāņa Do
reda sekotāju var uzskatīt režisoru, operatoru un producentu 
Juri Podnieku. Dzimis, audzis un mūža lielāko daļu strādājis 
noslēgtajā padomju kino sistēmā, Juris Podnieks tika pamanīts 
pasaulē ar dokumentālo filmu “Vai viegli būt jaunam?”,83 kas 
praktiski kļuva par padomju perestroikas (pārbūves) perioda 
manifestu. Kino zinātniece Birgita Beimersa norāda, ka pēc 
mūsdienu vai Rietumu kino standartiem Podnieka filmā nav 
nekā ārkārtēja, taču Padomju Savienībā tas bija nedzirdēti 
atklāts vēstījums par paaudzi, kas jūtas lieka un neredz jēgu 
dzīvei.84 

Podnieks kļuva par vienu no pirmajiem padomju filmu 
veidotājiem, kuram oficiāli bija ļauts sadarboties ar Rietumiem. 
Lielbritānijas Central Independent Television uzdevumā Juris Podnieks no 1987. gada 
līdz 1991. gadam kopā ar savu Rīgas Kinostudijas filmēšanas grupu bija klāt un filmēja 
praktiski ikvienu būtisku politisku vai sociālu notikumu, neatkarīgi no tā, kurā no mil
zīgās PSRS teritorijas vietām tas notika, tā kopumā izveidodams bezprecedenta kino 
liecību varenās impērijas bojāejai. Uzfilmētais materiāls tika apkopots piecu pilnmetrā
žas dokumentālo filmu seriālā “Soviets” (“Mēs”),85 kas saņēma Eiropas televīzijas Gal
veno balvu PRIX Italia 1990. gadā, Karaliskās Televīzijas biedrības galveno balvu 
(Royal Television Society Award) 1991. gadā u.c. augstus no vērtējumus. 

Gadu pēc Jura Podnieka traģiskās nāves (1992), britu TV kanāls Channel 4 organi
zēja īpašu režisora piemiņai veltītu filmu skati, un viņa filmu iespaidā Podnieks tika 
raksturots kā filmu veidotāja etalons, ne tikai enerģisks un drosmīgs, bet arī ārkārtīgi 
talantīgs.86 

82 Doreda E. Zeme man ir apaļa, 293. lpp. 
83 Vai viegli būt jaunam, Rīgas kinostudija, rež. Juris Podnieks, 1986.
84 Beumers B. A History of Russian Cinema. New York: Oxford, 2009, pp. 199–200.
85 Sākotnējais nosaukums “Hello, Do You Hear Us?”, Central Independent Television, 1991, filmas nosaukuma 

latviskais variants: “Mēs”.
86 Juris Podnieks was the filmmaker’s filmmaker: brave, tireless, driven by the urge to be a witness to the 

inhumanity of the Soviet system. A Channel 4 season of his work shows that he was also extremely gifted. 
Pieejams: http://www.independent.co.uk/artsentertainment/artssomethingforeveryonejurispodnieks
wasthefilmmakersfilmmakerbravetirelessdrivenbytheurgetobearwitnesstotheinhumanity 
ofthesovietsystemachannel4seasonofhisworkshowsthathewasalsoextremelygifted1491369.
html (skatīts 10.06.2016.).

7. att. Juris Podnieks. Rīga, 80. gadi 
(RKM 17742)
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Būtisku ieguldījumu Jura Podnieka daiļrades un tās starptautiskā konteksta izpētē 
devusi ASV pētniece Maruta Zane Vītols, 2008. gadā Ohaio Valsts universitātē aizstā
vot doktora disertāciju “No personiskā līdz publiskajam: Juris Podnieks un Latvijas 
dokumentālais kino”.87 

Atšķirībā no Doreda, kurš bija kinohronists atbilstoši 20. gadsimta pirmās puses 
izpratnei, cenšoties veidot objektivizētus, lietišķus kino dokumentus, Juris Podnieks 
turpināja 60. gados tapušā Rīgas stila dokumentālā kino poētisko, metaforām bagāto 
valodu, vispārinot un veidojot simbolus no filmētajiem faktiem. Jura Podnieka poēti
kai raksturīga arī neslēpta autora klātesamība notikumos, dziļi personisks redzējums 
un autora balss. Kā jau pēc Podnieka nāves rakstīja Hercs Franks: “Juris nebija auksts 
vērotājs, sauss analītiķis, bet jūtu cilvēks, kuram svarīga gan jēga, gan emocija, gan 
noskaņa. Viņš man stāstīja, kā uzņēmis Gorbačova vizīti Londonā – epizodi filmai 
“Mēs”. [..] Uzfilmēts jau daudz, bet vēl nav tas, kas vajadzīgs. Un pēkšņi – negaidīts 
kadrs: stingra, saspringta Gorbačova seja, to aizsedz aplis – kāds atvērts lietussargs, 
tad no tā atkal parādās Gorbačova seja, šoreiz jau smaidoša. Divas sejas vienā kadrā! 
Un Juris saprata – ir! Dokumentālajā realitātē viņš mācēja saskatīt šos tēlainos 
mirkļus.”88 

Gandrīz vienlaikus ar Juri Podnieku starptautisku sadarbību kino jomā sāka arī 
režisors un operators (uzņēmis arī vairākas Podnieka filmas) Andris Slapiņš, veidojot 
Latvijas, tolaik vēl padomju republikas, un Lielbritānijas kopražojuma filmu “Cerību 
lauki”,89 kurā meklēja krustpunktus Lielbritānijas un Baltijas tautu tradīcijās un folk
lorā. Te gan vērts pieminēt, ka arī pirms šīs filmas Andris Slapiņš, līdzīgi ne vienam 
vien padomju dokumentālā kino veidotājam, būtībā bija globāls mākslinieks, filmējot 
ne tikai Latvijā, bet iespējami plašā teritorijā, līdz pat Sibīrijai un Čukotkai. 

Līdzīgi kā Jānis Doreds un Juris Podnieks, par pasaules līmeņa operatoru uzska
tāms arī Vilis Lapenieks juniors. Viņa tēvs, režisors Vilis Lapenieks, kurš savu kino 
karjeru bija sācis neatkarīgajā Latvijā 30. gados, kopā ar ģimeni pēc Otrā pasaules kara 
emigrēdams uz ASV, arī bija cerējis iekļūt Holivudā un turpināt strādāt savā profesijā, 
tomēr šo sapni īstenot izdevās tikai daļēji, Lapeniekam trimdā aktīvi veidojot latviešu 
filmas. Tomēr ir arī dažas interesantas liecības par Lapenieka seniora gaitām Holivudā, 
piemēram, “Paramount” studijas filma “Smukais Džims”,90 kurā redzams kā filmas va
ronis, Ņujorkas mēra kandidāts Džimijs Volkers (aktieris Bobs Hops) ierodas Ņujor
kas latviešu klubā un, sev pilnīgi svešajā valodā klausīdamies, cenšas uzminēt, kāda 
nācija te varētu būt pārstāvēta. Šo latviešu ainu faktiski režisējis Vilis Lapenieks, kurš 
pats redzams arī Latvijas vēstnieka lomā un filmā runā latviešu valodā.91

87 Vitols M. Z. From the Personal to the Public: Juris Podnieks and Latvian Documentary Cinema: Disser ta
tion. Pieejams: https://etd.ohiolink.edu/!etd.send_file?accession=osu1210796660&disposition=inline (skatīts 
10.06. 2016.).

88 Triju zvaigžņu atspīdumi: atmiņas par Andri Slapiņu, Gvido Zvaigzni, Juri Podnieku. Rīga: Teātra anekdotes, 
1994, 346. lpp.

89 Cerību lauki/ In Memory/ Поля надежд, Rīgas kinostudija, Britu universitāšu Kino un videoprogrammu 
padome, rež. Andris Slapiņš, 1988.

90 Beau J. USA, rež. Melville Shavelson, 1957.
91 Lapenieks V. Dullā Daukas piezīmes. Grand Haven (Michigan): Gauja, 1977, 342.–344. lpp.
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Par sava dēla karjeru Lapenieks atmiņu grāmatā “Dullā Dau
kas piezīmes” raksta: “Pirms vairākiem gadiem, kad juniors gri
bēja sākt studijas USC Filmu fakultātē,92 centos viņu no vieglprā
tīgā nodoma atrunāt. Teicu, ka iekarot vārdu un stāvokli Holivudā 
viņam nav lielākas izredzes kā viens pret tūkstoti. “Taisnība,” 
vienā mierā atbildēja juniors, “bet kas to saka, ka es nebūšu tas – 
viens.” Notika neticamais. Viņš tiešām bija tas – viens, kas no bara 
izrāvās priekšgalā.”93

Var domāt, ka tēvs, rakstot par dēlu, pārspīlē, tomēr, patiesi – 
pieminot operatoru Vili Lapenieku, amerikāņu kino profesionāļi 
lieto cildinošus apzīmējumus, tostarp “leģendārs”.94 Bet slavenais 
amerikāņu producents Deivids L. Volpers, ar kuru Lapenieks ju
niors visvairāk strādājis kopā, par operatoru teicis: “Viņš bija 
 nepārspējams filmētājs. Uzņemot filmu, viņš ar labo aci skatījās 
kamerā, bet ar atvērto kreiso aci skatījās sev apkārt. Viņš bija pa
reizā vietā un pareizā laikā – vienmēr.”95

Šķiet, ka Vilis Lapenieks juniors ir vienīgais no latviešu izcel
smes filmētājiem, kuram izdevies izveidot tik stabilu karjeru Ho
livudas komerciālajā kino, turklāt neierobežojot sevi ne noteiktu 
filmu veidu, ne žanru ietvaros. Oficiālās atzinības ziņā viņu varētu būt pārspējusi vien 
komponiste Lolita Ritmane (Ritmanis) – daudzkārtēja ASV “Emmy” balvas nomi
nante, arī šīs balvas laureāte (2001) par animācijas seriālu “Batman Beyond”. 

Līdzīgi Jurim Podniekam, arī Vilis Lapenieks nodzīvoja īsu mūžu – 55 gadus, taču 
viņa filmogrāfijā ir vairāk nekā 60 darbu: pilnmetrāžas un īsmetrāžas inscenētas fil
mas, dokumentālas filmas, TV seriāli un raidījumi.96 Lapenieka uzņemtās filmas un 
seriāli bijuši nominēti dažādām balvām, taču par viņa lielāko oficiālo panākumu uz
skatāma līdzdalība kā vienam no operatoriem ar Oskaru apbalvotajā filmā “Helstroma 
hronika”97 – fascinējošā, šausmu un zinātniskā kino stilistiku sakausējot, veidotā piln
metrāžas dokumentālā filmā par insektiem un viņu saskarsmi ar civilizāciju. 

Būtisku ieguldījumu dokumentālā kino attīstībā devusi arī Viļa Lapenieka juniora 
sieva Brigita Lapeniece (ASV pazīstama kā Niki Lapenieks) – viņa bijusi viena no pres
tižās organizācijas IDA (International Documentary Association/ Starptautiskā doku
mentālo filmu asociācija) līdzdibinātājām un ilggadēja valdes locekle.98 

92 USC School of Cinematic Arts/ Dienvidkalifornijas Universitātes Filmu mākslas skola. 
93 Lapenieks V. Dullā Daukas piezīmes, 355. lpp.
94 Sk. sīkāk: http://www.documentary.org/feature/backstoryyoungidaandherradicalroots (skatīts 

10.06.2016.).
95 Izcilā filmētāja Viļa Mārtiņa Lapenieka astoņdesmitā dzimšanas diena. Laiks, 09.11.2011. Pieejams: http://

www.laiks.us/kulturasnotikumi/izcilafilmetajavilamartinalapeniekaastondesmitadzimsanasdiena? 
gads=2011 (skatīts 10.06.2016.).

96 Viļa Lapenieka jun. filmogrāfija. Pieejams: http://www.davidlwolper.com/shows/CreditList.cfm?nameID= 
2376 (skatīts 10.06.2016.).

97 The Hellstrom Chronicle, USA, Walon Green, 1971.
98 Sk.: Nekrologs IDA mājaslapā 2012. gada augustā. Pieejams: http://www.documentary.org/feature/niki

lapenieksfoundingidamemberdies (skatīts 10.06.2016.).

8. att. Vilis Lapenieks juniors. 
40. gadi (no RKM krājuma)
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Interesanti, ka Juris Podnieks ir divu IDA balvu laureāts: par filmu “Vai viegli būt 
jaunam?” (1987) un “Mēs” pirmo sēriju (1990).99

No latviešu izcelsmes filmētājiem, kuri, neaizmirstot un bieži pat īpaši uzsverot 
savu latvietību, vienlaikus devuši ieguldījumu savu mītnes zemju kino attīstībā māksli
nieciskā, saturiskā vai tehniskā ziņā, pieminēsim vēl tikai dažus. Valfrīds Lēmanis 
savas operatora gaitas sāka neatkarīgajā Latvijā, trimdā aktīvi filmēja latviešu kultūras 
darbiniekus un notikumus un tajā pašā laikā strādāja arī kā Rietumvācijas TV opera
tors, kuram kabatā bijusi “vācu televīzijas darbinieka karte ar 1. kārtas numuru”.100 

Ņujorkā strādāja filmu operators un producents Viktors Petrašēvics, par kuru 
Viktors Hausmanis savulaik rakstījis: “Viktors aizvien uzsvēra, ka mājas viņam ir Ņu
jorkā, bet dzimtene tikai viena – Latvija. [..] Vajadzēja paiet daudziem gadiem, līdz es 
īsti apjautu, cik daudz Viktors paveicis kino jomā – uzņēmis divpadsmit spēles filmas, 
vairākas dokumentālās un televīzijas filmas. Un tas viss Amerikā – kino lielvalstī, kur 
nav tik viegli izsisties cauri nežēlīgajam konkurences slānim. Viktors to spēja. Astoņ
desmitajos gados, kad man bija lemts ar Viktoru iepazīties, viņam vēl piederēja filmu 
montēšanas darbgaldu tirdzniecības un iznomāšanas firma.”101

Savukārt Venecuēlas un Kanādas operators un kino tehniķis Leo Ozols bija izvei
dojis filmu producēšanas kompāniju, kas Venecuēlā esot ieguvusi īpašu popularitāti ar 
dažādu eksotisku vietu filmējumiem, bet Kanādā Ozols ir strādājis gan valsts raidījumu 
kompānijā CBC, gan arī patentējis paša izveidotu jaunu filmu uzņemšanas un de mon
strēšanas tehniku Vibravision. Diemžēl pāragrās nāves dēļ Ozolam neizdevās piepildīt 
ieceres, kas saistījās ar jaunajām tehnoloģijām.102 

Aktīvi filmētāji – piedzīvojumu meklētāji, arī svarīgu notikumu un personu iemū
žinātāji bija Zviedrijas TV žurnālists, operators un producents Ilgars Linde, fotogrāfs, 
zemūdens pētnieks Juris (Džordžs) Benjamiņš, arī viena no kino jomā joprojām reta
jām sievietēm – Kanādas Nacionālās Filmu padomes103 režisore un operatore Rita Zoe 
Dirse, kura uzņēmusi gan inscenētas pilnmetrāžas filmas, gan filmējusi dokumentālus 
darbus dažādos karstajos pasaules punktos, no Baltijas līdz Indijai.104

Latviešu aktieri padomju filmās 

2008. gadā uzņemtā Latvijas un Igaunijas kopražojuma dokumentālā filma “Friči 
un blondīnes”105 jau ar savu nosaukumu ironiski raksturo Baltijas aktieru tipisko am
pluā citu padomju republiku filmās. Ja filmās par karu, kas bija viens no svarīgākajiem 
sociālistiskā reālisma žanriem, vajadzēja nacistu tēlotājus, tad parasti aicināja Baltijas 

  99 Sk.: http://www.imdb.com/name/nm0688038/awards?ref_=nm_awd (skatīts 10.06.2016.).
100 RKM f. 2572 (3).
101 Hausmanis V. Viktors. Brīvā Latvija, Nr. 25, 2004, 10. lpp.
102 Miris filmu režisors Leo Ozols. Laiks, Nr. 4, 1975, 5. lpp.
103 The National Film Board of Canada.
104 Sk., piem.: Zoe Dirse: Through the Looking Glass. CSC News, Volume 24, No. 10, June 2005. Pieejams: 

http://www.csc.ca/publications/2005/200506/IssueWeb200506.pdf (skatīts 10.06.2016.).
105 Friči un blondīnes/ Fritsud ja blondiinid, Igaunija, Latvija, rež. Arbo Tammiksaar, 2008.



585

aktierus, tāpat arī liktenīgo sieviešu lomās bieži bija lietuviešu, igauņu vai latviešu ak
trises. Padomju kino pētnieks Aleksandrs Špagins uzsver, ka galvenais iemesls Baltijas 
aktieru piesaistei kara filmām bija nevis viņu atbilstība vācieša stereotipam (gara 
 auguma, gaišiem matiem un zilacaini), bet gan viņu citādība, izplatītais priekšstats par 
Baltiju kā Rietumiem, neraugoties uz to, ka tā bija iekļauta PSRS.106 Kā savdabīgu 
rekor distu atveidoto fašistu tēlu ziņā Aleksandrs Špagins nosauc aktieri Uldi  Liel didžu, 
tomēr, ja paskatāmies aktiera Krievijā un citās padomju republikās tēlotās lomas,107 re
dzams, ka sarakstā ir dažādu tautību un laikmetu varoņi. Tas pats attiecas arī uz vienu 
no ārpus Latvijas visvairāk filmētajiem un populārākajiem padomju laika aktieriem 
Paulu Butkēviču,108 kuram 1990. gadā pat tika piešķirts Krievijas Nopelniem bagātā 
aktiera goda nosaukums.109 

Atsevišķi Latvijas aktieri kļuva par īstām padomju kino zvaigznēm, spēlēdami fil
mās ne tikai latviešus vai vāciešus, bet dažādu tautību pozitīvos varoņus, romantiskus 
tēlus, arī spilgtas raksturlomas un vēsturiskas personas, piemēram, Ģirts Jakovļevs bija 
Johans Štrauss filmā “Atvadas no Pēterburgas”,110 Kārlis Sebris – Aleksandrs Dimā filmā 
“Dimā Kaukāzā”,111 bet Ivars Kalniņš kļuva par vispārināta sapņu vīrieša – ārzemnieka 
iemiesotāju padomju hitā “Ziemas ķirši”. 112 

Par aizsākumu šim procesam kļuva Dzidras Ritenbergas titulloma Ukrainā uz
ņemtajā filmā “Malva”,113 par kuru aktrisei 1957. gadā tika piešķirta Venēcijas XVIII 
Starptautiskā kinofestivāla balva par labāko tēlojumu – “Volpi kauss”, iespējams, aug
stākais apbalvojums latviešu izcelsmes aktierim pasaules kinomākslā. 

Pats tēls – brīva, neatkarīga, jutekliska sieviete, vēlāk dažkārt dēvēta par pirmo pa
domju kino sekssimbolu, iezīmēja pavērsienu padomju kultūrā no Staļina totalitārā 
monumentālisma uz daudz cilvēciskāko atkušņa laika mākslu. Dzidra Ritenberga at
miņās raksta: “Malva atnāca pie manis uzreiz, tiklīdz viņu ielaidu sevī: raupja, vējā ap
pūstu seju, izbalējušos katūna lindrakos. [..] Nebija viņā nekāda ārēja skaļuma, drīzāk 
pat uz iekšu vērsts klusums. Mana Malva nerunāja monologus, varbūt atskaitot pēdējo, 
ka viņa grib būt brīva kā putns gaisā, kā tā kaija...”114

Līdzīgi kā Malvas tēls nozīmēja jaunu brīvības pakāpi neatkarīgas sievišķības at
veidē, no staļinisma kino atšķirīgu varoni 1958. gadā piedāvāja latviešu jaunais, bet jau 
ļoti mīlētais aktieris Eduards Pāvuls poļu revolucionāra Andreja Meteļska lomā 

106 Citēts pēc: Архангельский A. Товарищи фашисты. Pieejams: http://www.kommersant.ru/doc/1241455 
(skatīts 10.06.2016.).
“Главное качество этих персонажей была тотальная холодность,— говорит Шпагин.— Они были все 
как аршин проглотившие и совершенно ледяные. Прибалтийский актер нужен был именно для того, 
что бы подчеркнуть чужеродность “фашистов”, еще больше их отчуждить, отстранить. [..] При
балтов звали в кино, чтобы подчеркнуть несоветское происхождение героя”.

107 Улдис Лиелдидж. Pieejams: http://www.kinoteatr.ru/kino/acter/m/sov/6869/works/ (skatīts 10.06.2016.).
108 Паул Буткевич. Pieejams: http://www.kinoteatr.ru/kino/acter/m/ros/622/works/ (skatīts 10.06.2016.).
109 Заслуженный артист РСФСР.
110 Прощание с Петербургом, Ļenfiļm, rež. Jans Frīds/ Ян Фрид, 1971.
111 Дюма на Кавказе, M. Gorkija kinostudija, rež. Hasans Hažkasimovs/ Хасан Хажкасимов. 1979.
112 Зимняя вишня, Ļenfiļm, rež. Igors Masļeņņikovs/ Игорь Масленников, 1985.
113 Malva/ Мальва, Kijevas kinostudija, rež. Vladimirs Brauns/ Владимир Браун, 1956. Filma pēc Maksima 

Gor kija tāda paša nosaukuma stāsta.
114 Dzidras Ritenbergas atmiņu manuskripts. Eduarda Smiļga Teātra muzeja kolekcija.
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 baltkrievu filmā “Sarkanās lapas”.115 Pēc Otrā pasaules kara neslēptas jūtu izpausmes 
vīriešu tēlos parādījās daudzviet pasaulē, it kā apliecinot pārdzīvojuma patiesumu, kas 
pakāpeniski kļūst par sinonīmu labai aktierspēlei. Eduardam Pāvulam bija pat īpašs 
stāsts par to, kā viņš izkarojis tiesības būt emocionālam uz ekrāna: “Šī filma nāca kā 
brīdinājums, lai es, jauns aktieris, neiemācītos, neierastu būvēt pozitīvos varoņus no 
dzelzsbetona. Man šis nozīmīgais lūzums notika tieši Minskā, kad, režisora Korša 
Sabļina rosināts, sāku meklēt cilvēciskas attiecības varonību apliecinošās situācijās. 

Es visu atceros kā šodien. Meteļskim piespriests nāvessods pakarot. Filmē kārša
nas skatu. Viss, kā vajag, – stāvu uz ķeblīša ar cilpu ap kaklu. Drosmīga cīnītāja nāve. 
Un viss kaut kā auksti, vienaldzīgi. Teksts kails. Prasu režisoram, ko man darīt. [..] 
Viņš mani virzīja uz emocijām. Uz manu privāto dzīvi. Es skatījos brīnumainajās de
besīs, laukuma malā kaut kur bija Lilija, Uģis,116 un ja nu nekad vairs, nekad... Ja pakar 
nevis Meteļski, bet mani, Pāvulu? Man acīs sariesās asaras, es dziļi izjutu, ko nozīmē 
šķirties no dzīves un cik mēs lomās to dažkārt viegli spēlējam. Tanī brīdī režisors lika 
filmēt. 

Kad filma bija gatava, šīs epizodes dēļ mākslas padomē sākās karsti strīdi. Komu
nists neraud, daži teica. Komunists ir tik spēcīgs cilvēks, ka viņam idejas dēļ nav žēl 
atdot savu dzīvi. Pretī cēlās aktrise Klāra Lučko – par to viņai visu mūžu esmu patei
cīgs. Viņa aizstāvēja cilvēciskumu kā principu šādās lomās. [..] Viņai bija taisnība; 
manu epizodi atstāja. Vēlāk tieši par to visvairāk runāja, vislabāk novērtēja, neaizmirsa. 
Tā man palīdzēja aizstāvēt komunista asaru, no dzīves šķiroties. No šī brīža es pats šo 
asaru aizstāvu. Vienalga, vai pār vaigu nolijušu vai dvēselē sarietējušu, bet asaru – kā 
jutības un cilvēkpiederības zīmi.”117

Par vienu no PSRS jeb sestajā daļā zemeslodes visvairāk pielūgtajām, apbrīnota
jām, arī mīlētajām padomju aktrisēm, sākot ar 20. gadsimta sešdesmitajiem gadiem, 
kļuva latviete, Dailes teātra aktrise Vija Artmane. Viņa kļuva par zvaigzni pat visai 
burtiskā nozīmē, jo viena no Saules sistēmas mazajām planētām (Nr. 4136) nosaukta 
aktrises vārdā.118 

Padomju mitoloģijai kulta figūras bija vitāli nepieciešamas. To galvenais uzdevums 
bija iemiesot idejas, turklāt ne tikai lomās, bet arī sabiedriskajā darbībā, piemēram, 
Vija Artmane bijusi Latvijas PSR Augstākās padomes deputāte, Padomju Miera aizstā
vēšanas komitejas priekšsēdētāja vietniece, PSRS Kinematogrāfistu savienības prezi
dija locekle, vadījusi Teātra biedrību utt. Vija Artmane teikusi: “Jebkurai totalitārai 
varai piemīt šis netikums – izmantot populāra cilvēka vārdu. Bet man ļoti palīdzēja 
mana aktrises profesija. Tā neļāva, pildot uzliktos pienākumus, pazaudēt sevi, savu 
domāšanu.”119 

Vija Artmane, atšķirībā no Rietumu zvaigznēm – sievietēm, kuru karjera pēc trīs
desmit gadiem bieži vien beigusies, īstu radošo uzplaukumu PSRS mērogā piedzīvoja, 

115 Красные листья, Baltkrievija, rež. Vladimirs KoršsSabļins/ Владимир КоршСаблин, 1958.
116 Eduarda Pāvula sieva un dēls.
117 Dzene L. Aktieris pret savu gribu. Rīga: Liesma, 1987, 62. lpp.
118 Vijas Artmanes vārds piešķirts planētai. Diena, Nr. 288, 1996, 4. lpp.
119 Jukons D. Sabiedriskais postenis lomu nenospēlēs: Saruna ar PSRS Tautas skatuves mākslinieci Viju Artmani. 

Cīņa, Nr. 193, 1989, 3. lpp.
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sākot ar 35 gadu vecumu, īpaši pēc latvietes Soņas lomā melodrāmā “Dzimtas asinis”.120 
Aktrise pati skaidrojusi, ka viņas daiļrades noslēpums ir katrā lomā balstīties uz savas 
tautas dzīves pieredzi, gudrību, tradīciju un mīlestību. Tautas klusais, skarbais mai
gums bijusi tā galvenā dvēseles īpašība, kuru viņa centusies saglabāt un atklāt Soņas 
nacionālajā raksturā.121 Tomēr Artmanes vēlāko gadu lomām raksturīgs ne tikai skais
tums un maigums, bet arī skarbums un ironija, viņas varones daudzkārt bija ļoti pret
runīgi, pat negatīvi tēli, tomēr aktrises popularitāti tas nemazināja. Par Vijas Artmanes 
aktrises darba kvintesenci, iespējams, var uzskatīt Džūlijas Lambertas lomu filmā 
“Teātris”.122 Fiktīvo 20. gadsimta 20. gadu angļu aktrises tēlu Artmane būtībā autori
zēja, dodot Džūlijai Lambertai daļu no savas personiskās un radošās biogrāfijas. 
“ Teātrī” tika izmantota sava laika padomju kino neraksturīga distance no filmas noti
kumiem – režisors un galvenās lomas tēlotāja ik pa brīdim komentēja uz ekrāna re
dzamo, tā plašāk reflektējot gan par aktiera profesiju, gan mākslas fenomenu kopumā. 

Vēlāk par līdzīga, ar tautas īpašo mentalitāti saistīta tēla atveidotāju kļuva Lilita 
Ozoliņa ārkārtīgi populārajā, ar PSRS Valsts prēmiju apbalvotajā Latvijas seriālā “Ilgais 
ceļš kāpās”.123 Ozoliņas Marta, kuras personīgais liktenis filmā cieši saistīts ar 20. gad
simta vidus dramatiskajiem notikumiem – Latvijas neatkarības zaudēšanu, karu, de
portāciju uz Sibīriju, kaut arī padomju ideoloģijas kontrolētā un ļoti ierobežotā veidā, 
tomēr ļāva daudzu desmitu miljonu lielajai padomju auditorijai labāk saprast Latvijas 
vēstures notikumus un identificēties ar cilvēkiem, kas tos izdzīvojuši. 

Latviešu kino trimdā

Jēdziens latviešu trimda tradicionāli tiek saistīts ar masveida emigrācijas vilni pēc 
Otrā pasaules kara un latviešu mītnes zemēm Rietumos. Raksturīgi, ka praktiski visās 
valstīs, kurās apmetās bēgļi no Baltijas, tika veidoti lielāki un mazāki kultūras un izglī
tības centri nacionālās kopības uzturēšanai. Vēsturnieks Bens Šepards, apkopojot Bal
tijas bēgļu liecības un analizējot vēsturiskus dokumentus, secina, ka viens no būtiskiem 
iemesliem fenomenam, ka bēgļi savās mītnes zemēs (Vācija, Zviedrija, ASV, Lielbritā
nija, Kanāda, Austrālija, Brazīlija u.c.) saglabāja nacionālo identitāti un pat turpināja 
kopt un attīstīt savu valodu un kultūru, bija pēc kara Vācijā izveidotajās pārvietoto 
personu124 jeb DP nometnēs iedibinātā tradīcija. Nometnēs cilvēki tika koncentrēti 
galvenokārt pēc nacionālā principa, darbojās sava administrācija, skolas dzimtajā va
lodā, tika izdotas avīzes un grāmatas, bija rosīga kultūras dzīve.125

Latviešu DP nometnē Blombergā pat darbojās sava filmu studija – “Rīgas Filma”, 
kuras radošo kodolu veidoja no Latvijas aizceļojušie studijas darbinieki un tehnisko 

120 Родная кровь, Krievija, rež. Mihails Jeršovs/ Михаил Ершов, 1964.
121 Артмане  B. Сердце на ладони. Москва: Молодая гвардия, 1990, c. 64.
122 Teātris, Latvija, rež. Jānis Streičs, 1978. Filma pēc Somerseta Moema tāda paša nosaukuma romāna.
123 Ilgais ceļš kāpās, Rīgas kinostudija, rež. Aloizs Brenčs, 1981.
124 Displaced persons.
125 Shephard B. The Long Road Home: The Aftermath of the Second World War. NewYork: Anchor Books, 2010, 

pp. 288–298; par DP nometnēm sk. arī dokumentālo filmu: Dieva putniņi, Latvija, rež. Dzintra Geka, 2015.
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bāzi nodrošināja 1944. gada oktobrī ar vilcienu un kuģi uz Vāciju izvestā 1943. gadā 
dibinātās “Rīgas Filmas” aparatūra.126 Par studijas pēckara gadu nozīmīgāko veikumu 
kļuva divas režisora Viļa Lapenieka uzņemtas filmas: dokumentālā lente latviešu un 
angļu valodā “Kas mēs esam? Ko mēs spējam?”127 un aptuveni 50 minūtes gara insce
nēta filma “Kāds, kura nav” pēc pazīstamā latviešu dramaturga Mārtiņa Zīverta trimdā 
1947. gadā uzrakstītas lugas.128 Šīs filmas tapšanu finansiāli atbalstīja Latviešu Centrālā 
komiteja Vācijā. 

Filmas “Kas mēs esam? Ko mēs spējam?” tiešais adresāts bija ārvalstu imigrācijas 
dienesti, kā arī iedzīvotāji, kuri bieži vien vispār nezināja, kur Latvija atrodas, vai arī 
nesaprata, kāpēc latvieši nerepatriējas, kaut arī karš ir beidzies. Vilis Lapenieks rādīja 
latviešus kā strādīgu kultūras tautu, kas vēlas pati pelnīt sev maizi godīgā darbā un 
sapņo par to, ka “reiz mums atkal būs sava valsts”.129 

Filmā pieejama unikāla vizuāla liecība par to, kāda izskatās kara sagrautā Vācija, 
kā dzīvo cilvēki DP nometnēs, filmēti arī izcili Latvijas mākslinieki, kas nodrošināja 
augstu kultūras dzīves profesionālo līmeni. Filma tikusi rādīta gan kinoteātros, gan arī 
televīzijas kanālos.130

“Kas mēs esam? Ko mēs spējam?” būtībā kļuva par paraugu, varbūt pat kanonu 
tam, kā veidot filmas par svešumā nonākušajiem latviešiem. Strādīgi, izglītoti cilvēki, 
kas spēj adaptēties praktiski ikvienā vidē, visur tomēr nesot līdzi un rekonstruējot 
savas latviskās mājas sajūtu, sasniegumi saimnieciskajā dzīvē un kultūrā, tautas atau
dze jauniešos, kas harmoniski apvieno latvisko un savas mītnes zemes kultūru, bet pāri 
visam – ilgas atgriezties mājās, mīlestība pret Latviju, cerība, ka valsts atgūs neatkarību. 
Aptuveni šāda shēma, ar tautu vienojošu dziesmu (visbiežāk, Latvijas valsts himnu) 
filmas izskaņā trimdas gados ceļoja no filmas filmā, pakāpeniski gan filmu intonācijai 
kļūstot pašapzinīgākai, vairāk tagadnē, ne pagātnē vērstai. Filmu izteiksmību un izglī
tojošo vērtību veicināja vizuālu vēstures avotu pieejamība – gan Eiropas, gan ASV 
trimdas organizācijas centās uzkrāt ar latviešiem saistītus vēstures avotus, tostarp arī 
fotogrāfijas un filmējumus. Piemēram, 1959. gadā Amerikas Latviešu apvienība ziņoja, 
ka ir izveidots latviešu dzīves arhīvs, kurā ir pieejamas gan Latvijā 30. gados tapušas 
kino hronikas, gan jau trimdā uzņemti hronikāli filmējumi un filmas.131

Tāpēc te pieminam tikai pāris shēmai kas mēs esam, ko mēs spējam visai atbilstošas 
filmas. “Svešās zemēs”132 apkopoja 16 gadus filmētas liecības par latviešu dzīvi ASV 
un Kanādā, pieminot arī to, ka ne visi latvieši nonākuši šeit Otrā pasaules kara rezul
tātā, bet ir arī tādi, kas visai veiksmīgi iejutušies jau kopš 19. gadsimta beigām.133 Ame
rikas Latviešu apvienības (ALA) režisoram Albertam Jekstem pasūtītā filma “Latvijas 

126 Lapenieks V. Dullā Daukas piezīmes, 193.–201. lpp.
127 Who Are We? What Are We Doing?/ Kas mēs esam? Ko mēs spējam?, rež. Vilis Lapenieks, 1947.
128 Kāds, kura nav, rež. Vilis Lapenieks, 1950.
129 Filmas teksts.
130 Sk., piem.: Tālos Krastos, 10.10.1948.; Latvija, Nr. 15, 1949; arī: Lapenieks V. Dullā Daukas piezīmes, 249. lpp. 
131 Šlesers M. Latviešu dzīves archīvs. ALA Kultūras Biroja Biļetens, Nr. 1, 1959, 29. lpp.
132 Svešās zemēs, ASV, rež., producents Arturs Virsnieks, 1968.
133 Svešās zemēs. Laiks, 1968., Nr. 61, 31.07., 5. lpp.
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50 gadi”134 sniedza gan vizuāli izteiksmīgu Latvijas vēstures 
apskatu, gan fiksēja Latvijas dibināšanas 50 gadu atceres svi
nības trimdā. Tāpat kā savulaik Lapenieka filma “Kas mēs 
esam? Ko mēs spējam?”, arī šī filma beidzas ar Latvijas valsts 
himnu – kā simbolisku apliecinājumu svešatnes latviešu pār
liecībai, ka valsts savu neatkarību noteikti atgūs. 

Arī pats Vilis Lapenieks 20. gadsimta septiņdesmitajos 
gados pēc ALA aicinājuma atsāka kino režisora un produ
centa darbu, uzņemot vairākas vērienīgas filmas, no kurām 
īpaši minama episkā trimdas dzīves mozaīka “Mēs, latvieši 
brīvajā pasaulē 1972. g.”.135 

Atgriežoties pie trimdas kino sākumposma, pārvietoto 
personu nometnēm Vācijā un studijas “Rīgas Filma”, svarīgi 
atzīmēt, ka 1950. gada filma “Kāds, kura nav” ir unikāls noti
kums Eiropas pēckara kultūrā – īpašs ir ne tikai pats fakts, ka 
DP nometnes skarbajos apstākļos tiek uzņemta spēles filma, 
bet arī tas, ka filma nepastarpināti reflektē realitāti, kurā tiek 
uzņemta, – DP nometnes apstākļus, kontuzēto leģionāru un 
bez dzimtenes palikušo bēgļu izjūtas, bailes no nākotnes un 
vienlaikus ticību labajam, kas ļauj cilvēkiem izdzīvot. 

Vilis Lapenieks atmiņās raksta: “Vispirms ķēros pie sce
nārija rakstīšanas. No lugā paredzētām trijām lomām iznāca kādas desmit vai divpa
dsmit, jo darbību no individuālās drāmas pārcēlu uz visas nometnes dzīvi, pat uz visu 
bēgļu laikmetu.”136

Galvenajās lomās bija trīsdesmito gadu Latvijā labi pazīstami Nacionālā teātra ak
tieri Kārlis Lagzdiņš, Milda Zīlava, Rūdolfs Mucenieks, arī epizodēs piedalījās spilgti 
raksturlomu tēlotāji – viņi visi tobrīd paši bija pārvietotās personas, tāpēc savu varoņu 
likteni varēja parādīt īpaši skaudri. Par filmas kulmināciju, kas droši vien izteica vai
ruma bēgļu izjūtas tobrīd, kļuva tās galvenā varoņa – kontuzētā bezvārda cilvēka 
Nr. 265423 (aktieris Kārlis Lagzdiņš) teiktā runa finālā: “Kas tad trimdinieki galu galā 
ir? Cilvēki, kuru nav. Pagātnes mums taču vairs nav, bet nākotnes vēl nav. [..] Bet reiz 
mēs nāksim ārā no savas nebūtības, kad mūsu laiks būs pienācis!” Trimdinieku liktenis 
vizuāli un vārdos tiek salīdzināts ar Jēzus nesto Golgātas krustu, kas jānes līdz augšām
celšanās brīdim. 

Darbs pie filmas aizņēma apmēram gadu, un 1950. gada 2. maijā to parādīja 
August dorfā, kur atradās latviešu DP administrācija. Mākslas darbu, kas varēja kļūt 
par notikumu nacionālajā kultūrā, reti kurš redzēja, jo līdz prombraukšanai varēja no
tikt tikai daži seansi. Nometņu laiks Vācijā tuvojās beigām, cilvēki posās uz jaunajām 
mītnes zemēm. Studijas “Rīgas Filma” direktors Alberts Jekste 1952. gadā kopā ar daļu 
studijas darbinieku izceļoja uz Ņūfaundlendu Kanādā, līdzi paņemot arī “Kāds, kura 

134 Latvijas 50 gadi, Amerikas Latviešu apvienība, rež. Alberts Jekste, 1971.
135 Mēs, latvieši brīvajā pasaulē 1972. g., Amerikas Latviešu apvienība, rež. Vilis Lapenieks, 1973.
136 Lapenieks V. Dullā Daukas piezīmes, 252. lpp.

9. att. Aktieris Kārlis Lagzdiņš filmā 
“Kāds, kura nav” (RTMM 588577 
(141))
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nav” izejmateriālus un vienīgo kopiju. Kanādā filma cieta ugunsgrēkā, tāpēc saglabāju
šās tikai epizodes 15 minūšu garumā, kā arī fonogramma.137 Saglabātais filmas oriģi
nāls atrodas Kanādas Nacionālajā arhīvā, filmas fragmentu digitālā versija pieejama arī 
Rīgas Kino muzejā.

Par savdabīgu sasauci ar trimdas kino pašrefleksijām kļuva 1990. gadā Latvijā 
iznā kusī pilnmetrāžas dokumentālā filma “Es esmu latvietis”.138 Kompozīcija, saturs un 
patoss ir ļoti tuvs trimdā uzņemtajām filmām un faktiski kļūst par šāda tipa kino kul
mināciju. Padomju varas pēdējos gados (1988–1990) Rīgas kinostudijas filmēšanas 
grupai izdevās nokļūt brīvajā pasaulē, lai fiksētu, kas tur noticis ar latviešiem – tobrīd 
viņu Rietumu zemēs bija 250  000. “Emigrācija ir nācijas asins lāse, ņemta analīzei”, 
teikts filmas ievadā. Tomēr, sekojot trimdā iedibinātajai tradīcijai, analizēta tiek tikai 
daļa emigrācijas – tās veiksmīgie pārstāvji, kam svešumā izdevies veidot vērā ņemamu 
profesionālu karjeru, vienlaikus saglabājot savu latvietību; neveiksminieki, citās kultū
rās ieplūdušie paliek aiz kadra. Viens no autoriem, dzejnieks Imants Ziedonis, filmas 
finālā pamato šādu koncepciju: “Jā, mēs šoreiz nemaz nerunājām par krusta apakšējo 
asi – tumsas līniju. Tā būtu cita filma – par lejup vertikāli, par nāvi, par atriebību, par 
mantas dalīšanu, par brāļu karu un nodevību, par tēvu grēkiem, par nokaušanu un 
naidu. Tādu filmu uzņemt būtu vieglāk, bet tā būtu filma par to, ko mēs zinām un ne
gribam zināt... Mums ir skaista, stipra un gudra tauta, un augšupejoša kā pasaule.”139

Tāpat kā “Kas mēs esam? Ko mēs spējam?”, “Kāds, kura nav” un daudzas citas 
trimdā uzņemtās filmas, arī “Es esmu latvietis” beidzas ar reliģiskām konotācijām, ar 
Imanta Ziedoņa aizkadrā teiktu lūgšanu par to, lai trimdas dienas tiktu īsinātas un 
tauta būtu vienota “šajā saulē un mūžībā”.140

Kino kritika un teorija 

Teorētiskas un kritiskas pārdomas par kino Latvijas teritorijas publiskajā telpā pa
rādās salīdzinoši drīz pēc paša kino parādīšanās, bet īpaši izvēršas 20. gadsimta sā
kumā, cenšoties izprast un raksturot, kas kino vispār ir – fotogrāfijas tehniska novācija, 
jauna māksla, kaitīgs balagāns u.tml. Neatkarīgās Latvijas laikā, 20. un 30. gados, 
tomēr dominē viedoklis par kino kā par peļņai determinētu masu izklaidi, un tas arī 
bija viens no iemesliem, kāpēc vajadzēja bēgt no Rīgas, lai meklētu pilnvērtīgas izpaus
mes iespējas kino kā mākslā. 

Latvijas periodikā dažkārt bija sastopami interesantas un dziļas filmu analīzes pa
raugi, galvenokārt saistīti ar latviešu filmām, tomēr vairums publikāciju par kino (tāpat 
kā tobrīd visur Rietumu pasaulē) bija informatīva vai izklaidējoša rakstura. Latvijas 
kino repertuāra lielāko daļu 20.–30. gados veidoja ārvalstu, galvenokārt ASV un Vāci
jas filmas, tāpēc nav brīnums, ka prese visplašāk atspoguļoja tieši ar šīm filmām saistī

137 Redovičs A. Enerģiju krustošanās: Alberts Jekste un Vilis Lapenieks. Kino Raksti, Nr. 1, 2009, 64. lpp.
138 Es esmu latvietis/ I Am Latvian, Latvija, rež. Ansis Epners, 1990.
139 Filmas teksts.
140 Turpat.
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tās norises un personas. Par vienu no ievērojamākajiem informatīvās un izklaidējošās 
kino žurnālistikas pārstāvjiem Latvijā kļuva Anrī Grī (īst. v. Harijs Hiršfelds), ASV 
vēlāk pazīstams kā Henry Gris. Grī rakstījis par dažādām tēmām, tomēr šķiet, ka tieši 
filmas un tajās līdzdalīgās zvaigznes bijusi viņa iemīļotākā tēma. Vietējās preses kon
tekstā Grī rakstiem bija īpaša vērtība, jo tie bija nevis ārzemju preses vai reklāmas ma
teriālu kompilācijas, bet galvenokārt tiešas reportāžas un oriģinālas intervijas. Sevišķi 
tas raksturīgi 30. gadiem, kad Grī vairāk uzturējās ārzemēs, lielākoties ASV, sūtot ko
respondences žurnāliem “Pasaules Pasts”, “Atpūta” u.c., bet 30. gadu otrajā pusē kļūstot 
par avīzes “Rīts” speciālkorespondentu. Kā šīs avīzes līdzstrādnieks Anrī Grī bijis 
 preses pieņemšanā arī pie ASV prezidenta Franklina Rūzvelta.141 Vēlāk, pēckara gados, 
Grī dzīvoja ASV un rakstīja galvenokārt angļu valodā iznākošajiem ASV periodiska
jiem izdevumiem. Žurnāls “Variety” atzīmē, ka 40.–60. gados Grī intervējis praktiski 
ikvienu Holivudas filmu zvaigzni.142

Anrī Grī kļuva par pirmo Holivudas Ārzemju preses asociācijas prezidentu. Šobrīd 
plaši pazīstamā un prestižā asociācijas balva “Zelta Globuss”143 sākotnēji tika saukta 
“Henrietta” – pēc toreizējā asociācijas prezidenta Anri (Henry) Grī vārda.144 Rakstnieks 
Anšlavs Eglītis raksturo Anrī Grī kā cilvēku ar izcilām organizatora spējām un vien
valdnieka ambīcijām, tās arī pakāpeniski kļuva par iemeslu viņa aiziešanai no asociāci
jas: “Viņš bija veikls runātājs, un tagad sapulcēs dzirdēja gandrīz tikai viņa balsi. [..] 
Pamazām viņam sakrājās spēcīga opozīcija. [..] Vienā jaukā dienā Anrī Grī sadus
mojās, izstājās no apvienības un kopš tā laika nav licies par to ne zinis.”145

Anšlavs Eglītis pats bija ieinteresēts kino skatītājs jau kopš bērnības, un trimdā 
ASV šī mīlestība deva viņam arī iztiku. Eglītis rakstīja par kino un aktīvi intervēja Ho
livudas zvaigznes, galvenokārt trimdas latviešu laikrakstiem. Eglītis norāda, ka no 
1952. gada līdz 1972. gadam “sarakstījis krietni vairāk par tūkstoti atsauksmju un cita 
veida rakstu par filmām (apmēram par katru trešo redzēto)”,146 un gandrīz tikpat aktīva 
bija arī viņa mūža nākamā desmitgade. Savu kino žurnālista un kritiķa pieredzi viņš 
apkopojis divās grāmatās: “Lielais mēmais”, ko varam uzskatīt arī par savdabīgu, rakst
nieka raitajā valodā izstāstītu pasaules kino vēsturi latviešu valodā, un “Ekrāns un ska
tuve”, kurā ietvertas vairāk nekā 80 Eglīša rakstītas recenzijas un esejas.147 Eglītis kā 
filmu žurnālists un kritiķis, atbilstoši dienas preses specifikai, veidoja galvenokārt ko
dolīgus pārskatus par redzētajām filmām, tās cenzdamies īsi un trāpīgi raksturot, nevis 

141 Grī A. Amerikas prezidents pieņem “Rīta” līdzstrādnieku. Rīts, Nr. 333, 1936, 10. lpp.
142 Henry Gris. Variety, December 29, 1996. Pieejams: http://variety.com/1996/scene/peoplenews/henry

gris1117436215/ (skatīts 10.06.2016.). 
“Gris interviewed practically every Hollywood star during the late 1940s, `50s and `60s, and even appeared 
with other foreign journalists in the Clark Gable – Doris Day starrer “Teacher`s Pet””. 

143 Golden Globe Awards.
144 Seven Days of Golden Globes. Pieejams: http://www.goldenglobes.com/goldenage/sevendaysgolden

globespart25697/ (skatīts 10.06.2016.).  “Henrietta Award statuette (named after the then president Henry 
Gris)”. 

145 Eglītis A. Lielais mēmais: filmu žurnālista piezīmes. Bruklina: Grāmatu draugs, 1972, 153.–154. lpp.
146 Turpat, 206. lpp.
147 Eglītis A. Ekrāns un skatuve: žurnālista piezīmes. [Heivarda]: Jāņa Zītara grāmatnīca, 1992, 290 lpp. 
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 padziļināti analizēt. Tomēr ir arī izņēmumi, 
kur Eglīša skatījums mēdz būt dziļāks, dažkārt 
arī paradoksāls, skarbs un diskutējams. Te kā 
piemēru var minēt recenziju par vienu no atzī
tajiem Latvijas zelta klasikas darbiem – filmu 
“Puika”.148 No šodienas viedokļa raugoties, 
“Puika” ir Padomju Latvijas kino kontekstam 
neparasts, sociālistiskā reālisma metodei un 
70.  gadu padomju izklaides kino tradīcijām 
neatbilstošs, pēc būtības Rietumu modernisma 
poētikā sakņots darbs. Taču Anšlavs Eglītis, 
kurš filmu bija redzējis kādā no latviešu trim
das pasākumiem, tajā saskatīja “krievu cen
zūras” diktātu, kas latviešu filmdariem likusi 
gaišos rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa bērnības 
tēlojumus “Baltā grāmata” (filma ir šīs grā

matas ekranizācija) pārvērst melnajā grāmatā, kur šķiriskumu un “pārspīlējumus 
prasa sociālistiskā reālisma “partejiskums””.149 

Anšlava Eglīša kā filmu žurnālista darbība fiksēta ne tikai rakstos, tā apkopota arī 
fotogrāfijās, kur Eglītis redzams kopā ar sava laika populārākajiem kino aktieriem. Ba
gātīgi ilustrētajā grāmatā “Lielais mēmais” autors paskaidro: “Varbūt dažs lasītājs rausta 
plecus, kāpēc es fotografējos kopā ar aktieriem. Tā ir rutīnas procedūra. Iemesls pavi
sam vienkāršs. Daudzi ārzemju laikraksti neņem no saviem reportieriem pretim inter
vijas, ja tām nav pievienots foto attēls, kurā žurnālists redzams kopā ar intervējamo 
personu.”150

Daļa no šīs unikālās kolekcijas šobrīd glabājas Latvijā, Rakstniecības un mūzikas 
muzeja krājumā.

Līdzīgi kā režisore Signe Baumane, kas pēc Latvijas neatkarības atgūšanas pārcēlās 
uz Ņujorku, lai maksimāli īstenotu savu radošo potenciālu, ASV par sava pamatdarba 
vietu kopš 20. gadsimta 90. gadiem izvēlējās arī kino zinātnieks Juris Civjans, kurš 
20.–21. gadsimta mijā humanitārajās zinātnēs ir viens no pasaulē pazīstamākajiem un 
ietekmīgākajiem Latvijas cilvēkiem, turklāt netipiski ir tas, ka Civjana ieguldījums ir 
līdzvērtīgi būtisks gan Rietumu, gan Krievijas teorētiskās domas attīstībā un kultūras 
izpētē. 

Dzimis Rīgā 1950. gadā, Juris Civjans 70.–80. gados sāka pētīt tobrīd maz zināmo 
un padomju ideoloģijai pavisam neaktuālo pirmsrevolūcijas krievu kino, piedalījās vēl 
saglabājušos filmu vai to fragmentu identificēšanā, atribūcijā un restaurēšanā. Vēlāk šis 
darbs materializējās reprezentatīvā filmu kolekcijā, kas pirmo reizi plašākai starptau
tiskai profesionāļu auditorijai tika izrādīta Pordenones Mēmo filmu festivālā Itālijā 
1989. gadā, kā arī apjomīgā zinātniskā katalogā par 1908.–1919. gadā Krievijā uzņem

148 Puika, Latvija, rež. Aivars Freimanis, 1977.
149 Cit. pēc: Eglītis A. Puika. Brīvā Latvija, Nr. 4, 1993, 2. lpp.
150 Eglītis A. Lielais mēmais, 206. lpp.

10. att. Anšlavs Eglītis un aktieris Džeks Nikolsons. 
ASV, 70. gadi (RTMM 685360)
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tajām un pilnībā vai daļēji saglabātajām insce
nētajām filmām. Katalogs izdots gan angļu un 
itāļu, gan krievu valodā.151

Mēmā kino pētniecībai nozīmīgs starptau
tisks pasākums bija Kino vēstures vasaras skola 
Rīgā,152 kas Jura Civjana vadībā tika organizēta 
90. gados Rīgas Kino muzejā. Aizsākums bija 
1995. gadā organizētā skola par aktiertēlojuma 
stiliem mēmajā kino.153 Ar prieku un interesi, 
lai pabūtu Sergeja Eizenšteina dzimtajā pilsētā, 
uz vasaras skolu ieradās vairāk nekā 10 izcilā
kie pasaules kino vēstures pētnieki, viņu vidū 
arī Deivids Bordvels un Kristīne Tomsone.

Par pirmo Jura Civjana fundamentālo 
darbu kino zinātnē kļuva Rīgā 1991. gadā 
krievu valodā izdotā grāmata “Kino vēsturiskā 
recepcija. Kinematogrāfs Krievijā: 1896–1930”,154 kas vēlāk tulkota angļu u.c. valodās,155 
iedvesmojot pētniekus arī citur nodarboties ar kino uztveres un auditorijas pētījumiem 
plašākos vēstures un kultūras kontekstos. Juris Civjans bija arī viens no nelielās pa
domju kultūras semiotiķu grupas, t.s. Maskavas – Tartu semiotikas skolas dalībniekiem 
un kopā ar šīs skolas līderi, slaveno kulturologu un semiotiķi Juriju Lotmanu uzrakstīja 
grāmatu “Dialogs ar ekrānu”.156 Nelielā grāmatiņa formāli bija paredzēta kā mācību 
papildmateriāls skolām, taču faktiski joprojām ir lieliska rokasgrāmata ikvienam inte
resentam, kas vēlas zināt, kas ir kino valoda un kā to saprast.

Kopš 1996. gada Juris Civjans ir Čikāgas Universitātes profesors,157 publicējis ap 
100 zinātnisku rakstu 16 valodās un vairākas grāmatas, galvenokārt krievu un angļu 
valodā.158

21. gadsimtā Juris Civjans iniciējis divas jaunas kultūras un kino jomas: karpalis-
tika un sinemetrika.159 Par karpalistikas, kā autors nosaucis žesta un kustības interdis
ciplināru pētniecību, teorētisko pamatu kļuvusi Civjana krievu valodā izdotā grāmata 

151 Silent Witnesses: Russian Films, 1908–1919. London: British Film Institute, 1989; Великий Кинемо: Каталог 
сохранившихся фильмов России. 1908–1919. Москва: Новое литературное обозрение, 2002. 

152 Riga International Summer School of Film History.
153 Acting for Silents: Styles, Schools, Stars.
154 Цивьян Ю. Историческая рецепция кино: кино в России, 1895–1930. Рига: 1991, Зинатне, 492 с.
155 Sk., piem.: Tsivian Y., Taylor R. Early Cinema in Russia and Its Cultural Reception. Chicago: University of 

Chicago Press, 1998.
156 Лотман Ю.,  Цивьян Ю. Диалог с экраном. Таллин: Александра, 2014.
157 Department of Art History, Department of Slavic Languages & Literatures, Department of Comparative 

Literature, Department of Cinema & Media Studies, and the College; University of Chicago.
158 Sk. Jura Civjana profilu Čikāgas Universitātes mājaslapā: https://cms.uchicago.edu/faculty/tsivian (skatīts 

10.06.2016.).
159 Turpat; Yuri Tsivian is also credited with launching two new fields in the studies of film and culture: 

carpalistics and cinemetrics. The former studies and compares different uses of gesture in theater, visual arts, 
literature and film; the latter uses digital tools to explore the art of film editing. 

11. att. Juris Civjans ASV 2012. gadā (no J.  Civjana 
personiskā arhīva)
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“Tuvojoties karpalistikai. Kustība un žests literatūrā, mākslā un kino”.160 Savukārt sine
metrika saistīta ar Jura Civjana un viņa dēla Gunāra Civjana 2005. gadā izveidoto 
vietni www.cinemetrics.lv, kurā pieejams digitāls filmu mērīšanas rīks, kas ļauj iegūt 
un uzkrāt objektīvus datus par konkrētu filmu stilistiku. 2016. gada pavasarī sinemet
rikas datu bāzē bija ievadīti jau vairāk nekā 16 744 visdažādāko pasaules valstu filmu 
dati, aptverot kino vēstures laika posmu no 1896. gada līdz 2015. gadam.161

Pateicoties šeit izveidotai un bāzētai interneta vietnei, Latvija kļuvusi par savda
bīgu pasaules centru laikmetīgai kino pētniecībai.

Secinājumi

Pētot Latvijas un pasaules kino saskarsmes punktus, jāsecina, ka tie atklājas gan 
filmu mākslinieciskās valodas attīstībā, gan cilvēku personiskajās biogrāfijās un daiļ
radē. Neraugoties uz teritorijas un iedzīvotāju skaita ziņā mazas valsts statusu, kā arī 
sarežģītām politiskām peripetijām, Latvijā 20. gadsimtā pakāpeniski tapa stabila un 
profesionāla filmu industrija, kurā laiku pa laikam bijuši izcili mākslinieciski sasnie
gumi, kas pamanīti un novērtēti arī ārpus valsts robežām. 21. gadsimtā izdevies 
 izveidot veiksmīgu starptautisku sadarbību filmu veidošanā, īpaši ar Baltijas un 
Ziemeļ valstīm, tādējādi radot mākslinieciski cienījama līmeņa darbus, kas atklāj 
laikmeta notikumus, mūsdienu cilvēku raksturus un pārdzīvojumus reģionā ap Balti
jas jūru. 

Latvijas teritorija arī devusi pasaulei izcilas personības – tie ir cilvēki ar saknēm 
Latvijas kultūrā, kuri meklējuši savu vietu pasaules kino gan tāpēc, ka mākslinieciskās 
izteiksmes iespējas Latvijā šķitušas pārāk šauras, gan arī 20. gadsimta politisko norišu 
dēļ. Vispazīstamākais viņu vidū ir Rīgā dzimušais krievu kino režisors un teorētiķis 
Sergejs Eizenšteins, kura daiļrades saistība ar Latvijas kino nav tikai biogrāfijas fakts, 
bet iedvesmojusi veidot savdabīgu eizenšteiniānu – režisora daiļrades pētniecību fil
mās, turpinot viņa piedāvātos stilistiskos paņēmienus, kā arī meklējot novatoriskus 
 izteiksmes līdzekļus. 

Otrais pasaules karš un Latvijas okupācija radīja savdabīgu fenomenu – latviešu 
kino trimdā. Pirmā plašākā informācija par latviešiem un latviešu tēmu pasaules kino 
tika apkopota Rīgas Kino muzeja organizētajā Pasaules latviešu kinematogrāfistu sa
ietā, kas notika Rīgā 1990. gada vasarā.162 20. gadsimta 50.–80. gados trimdā tapušās 
filmas, no vienas puses, kļuva par savdabīgu pagātnes laika kapsulu, turpinot to kino 
valodu, kāda bija iekopta neatkarīgās Latvijas kino 30. gados, no otras puses – trimdas 
latviešu kino dokumentēja izmaiņas nācijas mentalitātē, pakāpeniski integrējoties mīt
nes zemju kultūrā. 

160 Цивьян Ю. На подступах к карпалистике. Движение и жест в литературе, искусстве и кино. Москва: 
Новое литературное обозрение, 2010; Approaches to Carpalistics: Movementand Gesture in Art, Litera
ture and Film.

161 Cinemetrics database. Pieejams: http://www.cinemetrics.lv/database.php?all (skatīts 10.06.2016.).
162 Sk.: Rīgas Kino muzejs, kolekcija: Latviešu kino trimdā.
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Līdzās filmu uzņemšanai attīstījusies arī kino teorētiskā izpēte. Par apliecinājumu 
lokālās un globālās teorētiskās domas saplūsmei kļuvis Latvijā balstītais tīmekļa portāls 
www.cinemetrics.lv, kas piedāvā digitālu rīku filmu analīzei – mākslas darbu struktū
ras mērījumiem. No šiem objektīvajiem datiem tālāk iespējams izdarīt teorētiskus se
cinājumus, ikviena reģiona un laikmeta filmu pētot pasaules kinomākslas kontekstā. 

Par autori

Inga Pērkone (dz. 1966) – Dr. art., Latvijas Kultūras akadēmijas profesore, kino 
vēstures un teorijas pasniedzēja. Autore grāmatām “Latvijas pirmās filmas” 
(2016), “Tu, lielā vakara saule! Esejas par modernismu Latvijas filmās” (2013), 
“Inscenējumu realitāte: Latvijas aktierkino vēsture” (2011; kopā ar Zani Balčus, 
Agnesi Surkovu, Beāti Vītolu), “Es varu tikai mīlēt... Sievietes tēls Latvijas filmās” 
(2008), “Kino Latvijā: 1920–1940” (2008), viesredaktore un līdzautore elektro
niskam starptautiski recenzētu zinātnisku rakstu krājumam angļu valodā portālā 
www.kinokultura.com.163 

163 Kino Kultura. Special Issue 13: Latvian Cinema. Pieejams: http://www.kinokultura.com/specials/13/latvian.
shtml (skatīts 20.06.2016.).
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LATVIJAS VIZUĀLĀS MĀKSLAS IEGULDĪJUMS 
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Rakstā konspektīvi aplūkotas novatoriskākās parādības Latvijas vizuālajā mākslā (19.–20. gs. mija – 
21. gs. sākums), ieskaitot arī svarīgāko Latvijas izcelsmes mākslinieku sniegumu citās zemēs. Līdzās 
vēsturiskā konteksta un mākslas vispārējās attīstības aprisēm iezīmēti daži lokālā snieguma starptau
tiskās rezonanses centrālie pieturas punkti un aktuālās interpretācijas stratēģijas, kas izmanto jamas 
pēcpadomju mantojuma izpētē un novērtējumā. Galvenais akcents likts uz laikmetīgās mākslas pa
rādībām, agrākos periodus interpretējot kā zināmu priekšvēsturi caur atsevišķu “atslēgas figūru” un 
tendenču prizmu. Monogrāfiskā skatījuma dominanci perioda sākumposmā noteica laika distance, 
kas ļāvusi izkristalizēt nozīmīgākās vērtības, kuru noteikšana aktuālo procesu kaleidoskopā vēl lielā 
mērā ir nākotnes uzdevums.

Atslēgvārdi: Latvijas māksla, klasiskais modernisms, fotomontāža, nonkonformisms, laikme
tīgā māksla, performance, konceptuālisms, instalācijas, Laikmetīgās mākslas centrs, Venēcijas 
 biennāle.

Latvijas teritorijā gadsimtu gaitā radīto mākslas objektu klāsts ir plašs un daudz
veidīgs, un arī senākos periodos ir atrodami augstvērtīgi lokālo un globālo tendenču 
mijiedarbes piemēri. Pie tādiem var pieskaitīt vairākus neolīta posma cilvēku un dzīv
nieku skulpturālos atveidus,1 viduslaiku arhitektūras pieminekļa – Rīgas Doma ansam
bļa – bagāto būvplastikas dekoru, kas kopumā nav tipisks ķieģeļu gotikas paraugiem 
un “iespaidīgi atspoguļo daudzpusīgu Rietumeiropas kultūras telpas ietekmes 
izstarojumu”,2 Ventspils kokgriezēju darbnīcas uzplaukumu 17. gs. baroka laika tēlnie
cības kontekstā3 un citas parādības.

1 Loze I. Neolīta dzintara aļņa galvas figūra Sārnatē. Mākslas Vēsture un Teorija, Nr. 13, 2010, 5.–8. lpp.; Loze I. 
Antropomorfās raga skulptūras Aboras I vēlā neolīta apmetnē Lubāna mitrājā. Mākslas Vēsture un Teorija, 
Nr. 14, 2011, 5.–9. lpp.; u.c.

2 Bergholde  A. Rīgas Doma viduslaiku arhitektūra un būvplastika eiropeisko analoģiju kontekstā. Rīga: 
Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts un Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2015, 
289. lpp.

3 Grosmane E. Kurzemes baroka tēlniecība (1660–1740). Rīga: Jumava, 2002.
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Neoromantisms un modernisma sākumi

Tomēr neapšaubāms vizuālās mākslas pacēlums ir saistīts ar latviešu nacionālās 
mākslas skolas izveidošanos 19. gs. nogalē, kad Pēterburgas mākslas augstskolu stu
denti no Latvijas nodibināja pulciņu “Rūķis”, pievērsās lokālu tēmu un sižetu tēloša
nai, kā arī pakāpeniski transformēja akadēmiskā reālisma un impresionisma tradīci
jas modernākā formveidē. 19.–20.  gs. mijas posmā, kas Latvijas mākslas vēsturē 
ieguvis neoromantiskā modernisma perioda apzīmējumu,4 izcēlās ainavu gleznotājs, 
vēlākais Latvijas Mākslas akadēmijas rektors un Dabasskatu meistardarbnīcas vadītājs 
 Vilhelms Purvītis (1. att.), kurš līdzās aktīvajam, stilistiski daudzpusīgajam figurālis
tam Janim Rozentālam un liriski vizionārajam ainavu un interjeru tēlotājam Johanam 
Valteram uzskatāms par vienu no trim latviešu glezniecības sākotnes nozīmīgākajām 
figūrām.

V. Purvīša sniegums izpelnījās arī plašu starptautisku atzinību: “Viņa diplomdarbs 
guva bronzas medaļu Pasaules izstādē Parīzē (1900), citas gleznas – zelta medaļas Se
cesijas izstādē Minhenē un, spriežot pēc preses ziņām, starptautiskā izstādē Lionā 
(abas 1901). 1901. un 1902. gadā Purvītis aktīvi rādīja savus darbus Berlīnē un citās 
Vācijas pilsētās. Viņa ainavas reproducēja mākslas žurnālos “Die Kunst”, “Ver Sacrum” 
un “Мир искусства”, 1905. gadā angļu žurnālā “The Studio” bija publicēts tieši viņam 
veltīts raksts.”5 Savukārt Čikāgas Mākslas institūta lektors Džeimss Viljams Patisons 
savā 1905. gada rakstā par Krievijas mākslu apgalvoja, ka “Purvītim iekšā ir kas labāks” 
par citiem apskatītajiem māksliniekiem un “tajā visā ir cildenums, ieceres oriģinalitāte, 
dabiskums un atlase”.6 Interese par dabu un dabiskumu, dažādu gadalaiku un dien
nakts stundu raisītajām noskaņām bija vispārēja parādība 20. gs. sākumā, taču V. Pur
vītis katrā ziņā ir pieskaitāms pie aktīvākajiem “ziemas un ziemeļu pavasara substanču 
tēlotājiem tālaika Eiropas māk slā”,7 vienlaikus radot sava veida latviešu nacionālās no
skaņas aina vas arhetipu.

V.  Purvīša radošā un organizatoriskā darbība izvērsās neatkarīgās Latvijas Re
publikas posmā (1918–1940), savukārt Voldemāra Matveja (pseid. Vladimirs Mar
kovs) vārds vairāk pazīstams krievu avangarda vēstures kontekstā. Viņš bija ne tikai 
radikāli modernizējošs gleznotājs, kas noraidīja neoromantismam vēl joprojām svarī
gās dabas studijas, bet arī grupējuma “Jaunatnes savienība” teorētiķis un  – līdzās 
Karlam Einšteinam  – viens no primitīvo kultūru izpētes pionieriem. Pēc mācībām 

4 Kļaviņš  E. Priekšvārds. Latvijas mākslas vēsture,  IV: Neoromantiskā modernisma periods 1890–1915. Sast. 
E. Kļaviņš. Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts un Mākslas vēstures pētījumu at
balsta fonds, 2014, 10. lpp.

5 Kļaviņš  E. Tēlotāja māksla. Latvijas mākslas vēsture  IV: Neoromantiskā modernisma periods 1890–1915, 
209. lpp.  

6 Pattison J. W. Art in Russia. The World To-Day: A Monthly Record of Human Progress. Vol. 8. Chicago: The 
World ToDay Company, No. 5, 1905, p. 501; citēts pēc: Ābele K. Mākslas dzīve. Latvijas mākslas vēsture, IV: 
Neoromantiskā modernisma periods 1890–1915, 89. lpp. 

7  Kļaviņš E. Vilhelms Purvītis. Rīga: Neputns, 2014, 44. lpp. 
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Venjamina Blūma mākslas 
skolā Rīgā V.  Matvejs iestājās 
Pēterburgas Māk slas akadēmijā 
un līdz savas īsās dzīves beigām 
darbojās lielākoties Krievijā. 
Būdams akadēmijas students, 
viņš tomēr centās atrast savas 
mākslas un teorijas ierosmes 
ārpus tās, apmeklējot Rietum
eiropas muzejus un izzinot to 
etnogrāfiskās kolekcijas, kā arī 
sava laika moderno mākslu. 
Savos teorētiskajos sacerējumos 
“Krievu secesija”,8 “Jaunās māk
slas principi”,9 “Daiļrades prin
cipi plastiskās mākslās. Fak
tūra”,10 “Lieldienu salas māk
sla”,11 “Nēģeru māksla”12 (2. att.) 
V.  Matvejs piedāvāja studēt 
krāsu un līniju pasauli un fak

tūru, mazināt mākslas tēlojošās funkcijas, novērtējot ārpuseiropas kultūru savdabīgo 
skaistumu. V.  Matveja terminoloģijā sastopamās “bezgalīgās tāles” raksturotas kā 
tuvas arī krievu supremātisma korifeja Kazimira Maļeviča izteikumu stilam, norādot, 
ka K.  Maļevičs neapšaubāmi pazinis V.  Matveja tekstus.13 Komentējot jaunāko 
V. Matveja teorētisko tekstu tulkojumu, pētnieki pamatoti secinājuši, ka viņa idejas ir 
būtisks ieguldījums modernisma projekta decentrēšanā, paplašinot vienkāršotus pri
mitīvisma naratīvus ar skatu no Krievijas, kas atšķiras no ierastākās Rietumu per
spektīvas ar avotu izteikto daudzveidību (Āfrika, Polinēzija, krievu ikonas, ķīniešu 
dzeja, gotikas tēlniecība), kuros meklētas alternatīvas Eiropas mimētiski naturālistis
kajai tradīcijai.14

8 Pirmpublicējums Rīgas laikrakstos 1910.  gadā saistībā ar “Jaunatnes savienības” izstādi: Rigasche Neueste 
Nachrichten, Nr. 155, 1910, 10. jūl., 1., 2. Baiblatt; Dzimtenes Vēstnesis, Nr. 160, 1910, 16. jūl., 5., 6. lpp.; Jaunā 
Dienas Lapa, Nr. 163, 1910, 20. jūl., 3. lpp., Nr. 164, 1910, 21. jūl., 3. lpp.; Рижская мысль, 1910, 11–12 авг., 
№ 908, с. 3; № 909, с. 3.

9 Марков В. Принципы нового искусства. Союз молодежи, 1912, № 1, с. 5–15; № 2, с. 5–18.
10 Марков  В. Принципы творчества в пластических искусствах. Фактура. СанктПетербург: Союз 

молодежи, 1914.
11 Марков В. Искусство острова Пасхи. СанктПетербург: Союз молодежи, 1914.
12 Марков  В. Искусство негров. Петeрбург: Издание отдела изобразительных искусств Народного 

комис сариата по пpосвещению, 1919.
13 Russian Art of the Avant-Garde: Theory and Criticism 1902–1934. Ed. by J.  Bowlt. London: Thames and 

Hudson, 1991, p. 24.
14 Vladimir Markov and Russian Primitivism: A Charter for the Avant-Garde. Texts by J. Howard, I. Bužinska, 

Z. S. Strother. Burlington: Ashgate, 2015, pp. 17–19.

1. att. Vilhelms Purvītis. Agrs pavasaris. 1898–1899. Audekls, eļļa. 
56,7 × 74,8. LNMM. Normunda Brasliņa foto
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Klasiskā modernisma pacēlums Latvijā

V.  Matveja mantojums bija neapšaubāms atspēriena 
punkts 20.  gs. 20.  gadu modernisma adeptiem Latvijā, kas 
līdz ar neatkarīgas valsts nodibināšanu 1918. gadā pašsapro
tami pievērsās jaunas, vienlaikus nacionālas un modernas 
mākslas formulēšanai un veidošanai, krievu un vācu tradīciju 
vietā pārorientējoties uz laikmetīgajiem franču paraugiem. 
Te liela nozīme bija klasiskā modernisma ievadītājam, Parīzē 
studējušajam bēgļu un strēlnieku gleznotājam Jāzepam Gros
valdam, ap kuru jau Pirmā pasaules kara sākumā bija pulcē
jušies neoficiālā mākslinieku pulciņa “Zaļā puķe” biedri. 
 Līdzīgi kā J. Gros valda gadījumā, Pirmā pasaules kara bēgļu 
tēma iezīmēja klasiskā modernisma pavērsienu arī tēlniecībā, 
kā redzams vecākas paaudzes pārstāvja, sākotnējā impresio
nista un Ogista Rodēna sekotāja Teodora Zaļkalna mākslā, 
kur parādījās tektoniski skaidras, abstrahētas  formas.

Daļa no “Zaļās puķes” domubiedriem vēlāk pievienojās 
Rīgas mākslinieku grupai, kam bija svarīgākā loma starp
karu perioda Latvijas mākslas modernizēšanā. Grupa bija 
jaunu mākslinieku apvienība, kuras biedri (Jēkabs Kazaks, Romans Suta, Uga Skulme, 
Oto Skulme, Ģederts Eliass, Jānis Liepiņš, Valdemārs Tone, Aleksandra Beļcova, Kon
rāds Ubāns, Niklāvs Strunke, Leo Svemps, Erasts Šveics, Marta Skulme, Emīls Mel
deris, Sigismunds Vidbergs u.c.) lielākoties nebija guvuši akadēmisku izglītību, bet 
 apmeklējuši dažādas Krievijas mākslas skolas, sava rokraksta izveidē balstoties uz 
Maskavas privātkolekcijās gūtajiem Rietumu modernās mākslas iespaidiem. 20.  gs. 
10. gadu otrajā pusē jūtamos ekspresionisma un epizodiskos fovisma elementus vēlāk 
nomainīja vēlīnā kubisma un pūrisma iespaidu adaptācijas, ko mākslinieki guva jau 
klātienē, ar Kultūras fonda stipendijām dodoties uz Parīzi (dažu mākslinieku radošajās 
biogrāfijās svarīgi bija arī citi centri, piemēram, Berlīne un Roma).

Padomju posmā šis Latvijas mākslas vēstures aspekts tika pašsaprotami nobīdīts 
malā kā nevēlamā formālisma izpausme, izceļot “veselīgās” reālisma tendences. Taču 
kopš 20.  gs. 80.  gadiem modernisms atgriezās Latvijas pētnieku uzmanības lokā un 
kopš neatkarības atjaunošanas 1991. gadā piesaistīja arī ārvalstu mākslas vēsturniekus, 
kuri savukārt bija ieinteresēti pārskatīt un paplašināt ierobežoto Rietumu modernisma 
kanonu ar pēcpadomju valstu sniegumu. Latviešu klasiskā modernisma pētniece Dace 
Lamberga definē šī fenomena specifiku zināmas distances kategorijās attiecībā pret 
metropoļu veikumu: “.. mūsu klasiskā modernisma glezniecības eksperimenti bija salī
dzinoši mēreni, bet formas stilizācija  – samērā atturīga, tādēļ 20.  gadsimta sākuma 
Rietumeiropas mākslas kontekstā tā par krasi avangardisku parādību nebūtu uzska
tāma. [..] mūsu mākslinieki necentās pievērsties ļoti radikāliem virzieniem; piemēram, 
pilnīgi svešs viņiem palika abstrakcionisms un sirreālisms, un pat itāliešu futūrisms 

2. att. Voldemāra Matveja grāmatas 
“Nēģeru māksla” (1919) vāks
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viņu uztverē eksistēja tikai teorētisku atziņu līmenī, jo ar šo virzienu nebija garīgas un 
praktiskas saskarsmes.”15

Latviešu avangarda pētniece Aija Brasliņa līdzīgi izsakās par Berlīnē izdoto Latvi
jas mākslas žurnālu “Laikmets”, kam iznāca četri numuri (1923, izdevēji  – tēlnieki 
Kārlis Zāle un Arnolds Dzirkalis, redaktors  – dzejnieks Andrejs Kurcijs): “Eiropas 
avangarda izdevumu kopējā degsmē “Laikmeta” izdevēji saglabāja apolitisku un salī
dzinoši mērenu pozīciju.”16 Kā tuvākie analogi norādīti vācu izdevums “Das Kunst-
blatt” un daļēji arī konstruktīvistu trilingvālais izdevums “Вещь – Objet – Gegenstand”. 
Iespaidu mijiedarbības aspektu akcentējis amerikāņu bibliofils Džeimss Hovards 
Freizers savā pētījumā par Latvijas izdevējdarbību un publikāciju dizainu: “Šis žurnāls 
skaidri apliecina Rīgas mākslinieku kustību pa Eiropas galvaspilsētām un [mākslas] 
virzienu apgūšanu, tajā pašā laikā iesaistot Rīgas sabiedrību kontaktos ar rietum
eiropiešiem, šai gadījumā ar berlīniešiem.”17

Amerikāņu mākslas zinātnieks Stīvens Mansbahs vairāk uzsvēris aizgūto moder
nisma iespaidu atšķirīgās funkcijas citādu vēsturisko apstākļu veidotā vidē, kurā izce
ļams nacionālās idejas nozīmīgums; tā viņš akcentēja Rīgas mākslinieku grupas biedra, 
gleznotāja, dizainera un kareivīgā modernisma aizstāvja R. Sutas devumu, sintezējot 
folkloras mantojumu un krievu supremātisma impulsus porcelāna darbnīcas “Baltars” 
produkcijā (3. att.). Tā ieguva trīs medaļas 1925. gada Parīzes izstādē “Exposition inter-
nationale des arts décortifs et industriels modernes” un dēvējama par efektīvu Latvijas 
kultūras veicināšanas piemēru, kad izdevies māksliniekus piesaistīt šim pasākumam 
tieši avangarda kustības kulminācijas brīdī.18 Jaunākā pētījumā S.  Mansbahs izvirza 
tēzi par vietējo specifiku kā “tēlainu eklektisma formu”,19 kas caurauž gan arhitektūru, 
gan vizuālo mākslu un ievērojami atšķiras no konsekventa “tīrā” modernisma un radi
kālā krievu avangarda koncepcijām. Proti, rīdzinieki varējuši bieži un bez problēmām 
pārslēgties no vienas jaunrades paradigmas uz citu, sapludinot lokālos un internacio
nālos, senos un laikmetīgos elementus, kaut arī citur tos uztvertu kā savstarpēji pret
runīgus.

Taču moderno virzienu iespaids Latvijā, tāpat kā citur Eiropā, mazinājās ap 20. gs. 
20. gadu vidu, dodot vietu dažādām jaunreālisma, tradicionālisma, Art Deco un jau
nās lietišķības variācijām. Zināmā mērā rezumējošu un pārliecinošu starpkaru posma 
Latvijas mākslas ieguldījuma raksturojumu devis mākslas vēsturnieks Eduards 
 Kļaviņš, 20.  gados vērojamo atgriešanos pie jaun reālisma dēvējot par “harmonisko 

15 Lamberga D. Klasiskais modernisms: Latvijas glezniecība 20. gs. sākumā. Rīga: Neputns, 2004, 223. lpp. Tas 
pats franču un igauņu val.: Le modernisme classique: La peinture lettone au début du XXème siècle. Riga: 
Neputns, 2005; Klassikaline modernism: Läti maalikunst 20. sajandi alguses. Tallinn: Eesti Kunstimuuseum: 
AdamsonEricu muuseum, 2009.

16 Brasliņa A. Latvian Modernists in Berlin in the Early 1920s: Impulses and Resonance. Centropa: A Journal of 
Central European Architecture and Related Arts, Vol. 12, No. 3, 2012, p. 297.

17 Fraser J. H. Publishing and Book Design in Latvia 1919–1940: A Re-discovery. Rīga: Neputns, in collaboration 
with the Latvian Academy of Culture, 2014, p. 147.

18 Mansbach S. A. Modern Art in Eastern Europe: From the Baltic to the Balkans, ca. 1890–1939. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1999, p. 171.

19 Mansbach S. A. Riga’s Capital Modernism. Leipzig: Leipziger Uni ver sitätsverlag, 2013, p. 31.
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for mā lismu”,20 kas mīkstinājis atšķirības 
starp dažādiem virzieniem un reducējis 
veristisko detaļu naturālismu. Sākot ar 
30. gadiem, bet īpaši pēc autoritārā režīma 
iedibināšanas 1934.  gadā, Latvijas mākslā 
kāpinājās interese par nacionāliem, mito
loģiskiem sižetiem un lauku dzīves tema
tiku, bet modernizācijas pieredze saglabā
jās zināmā formas elementu pašvērtības 
izpratnē. No saistošākajiem un jaunreā
lisma lielstraumē neiekļaujamiem starp
karu posma māksliniekiem minams 
 Kārlis Padegs  – laikabiedru bieži neno
vērtētais autsaiders un dendijs, kurš seko
jis mākslas aicinājumam, cīnoties ar trū
kumu, slimību un atkarībām. Lai gan 
mācījies glezniecību Latvijas Mākslas aka
dēmijā, viņš lielākoties strādāja tušas 
 zīmējuma tehnikā, saasināti ekspresīvā, 
reizēm erotizētā manierē portretējot dzī
ves pabērnus (kara veterānus, prostitūtas 
u.tml.) un literārus tēlus. Iespējamās para
lēles ar plašu Rietumu mākslas spektru no Fransisko Goijas līdz Oto Diksam tomēr 
ļauj uztvert K. Padega mākslu kā nenoliedzami oriģinālu parādību; tā raksturota kā 
“smalks pretrunu iemiesojums, kas ne vienmēr labi izskatās pie dzīvokļa vai savrup
mājas viesistabas sienas”.21

Sociālisma celtniecības frontē

Daudzi Latvijas mākslinieki Pirmā pasaules kara gados nokļuva Krievijā kā bēgļi 
un nereti izvēlējās tur palikt arī pēc Oktobra apvērsuma; šādu lēmumu varēja sekmēt 
kreiso ideju popularitāte un priekšstats par jauno, sociālistisko sabiedrību kā jaunai 
mākslai labvēlīgāko vidi. 30.  gadu beigās praktiski visi šie mākslinieki (izņemot jau 
1929. gadā mirušo Kārli Johansonu) tika nogalināti Staļina režīma represijās pret et
nisko diasporu pārstāvjiem, ko Iekšlietu tautas komisariāts uzsāka 1937. gada augustā.
Kā nozīmīgākā figūra minams plakātists, dizainers un gleznotājs, konstruktīvisma pār
stāvis un fotomontāžas principa ieviesējs Gustavs Klucis, kura māksla bija lielā mērā 
pakārtota padomju valsts aģitfunkciju vajadzībām.

20 Kļaviņš E. Between Engaged Public Monuments and Intimate Formalism: Latvian NeoRealism in the 1920s 
and 1930s. Reinterpreting the Past: Traditionalist Artistic Trends in Central and Eastern Europe of the 1920s 
and 1930s. Ed. by I. Kossowska. Warsaw: Institute of Art of the Polish Academy of Sciences, 2010, p. 272.

21 Kalnačs J. Rīgas dendijs un autsaiders. Kārlis Padegs. Rīga: Neputns, 2011, 374. lpp.

3. att. Romans Suta. Dekoratīvs šķīvis “Kāzas”. 1928. 
Fajanss, apgleznojums. Ø 50. DMDM. Ritvara Skujas foto 
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Jāatzīst, ka G. Kluča iekļaušana Latvijas mākslas vēsturē nav neapstrīdama; kā uz
sver viņa mantojuma pētniece Iveta Derkusova, lai arī šis mākslinieks nav izslēdzams 
no latviešu kolektīvās atmiņas, vienlaikus jāņem vērā, ka viņa māksla tika  integrēta 
Latvijas kontekstā tikai pēc Otrā pasaules kara un, kaut arī darbu vairums atrodas Rīgā, 
G.  Kluča devums vispirms ir krievu avangarda sastāvdaļa.22 Viņš bija mācījies Rīgas 
pilsētas mākslas skolā, Pirmā pasaules kara laikā paralēli karadienestam apmeklējis 
Ķeizariskās mākslas veicināšanas biedrības skolu Petrogradā, piedalījās Februāra revo
lūcijā, bruņotajā Oktobra apvērsumā, kā arī brīvprātīgi iestājies 9.  latviešu strēlnieku 
pulka ložmetējnieku rotā, kas apsargāja Smoļniju. 1918.  gadā G.  Klucis pārcēlās uz 
Maskavu, kur noritēja visa turpmākā dzīve un darbība, traktējot eksperimentālu form
radi kā būtisku jaunās sabiedrības veidošanas faktoru. Viņš bija arī aktīvs pedagogs, 
saistīts ar konstruktīvistu izdevumu “Леф” un līdzdarbojās vairākos mākslinieku gru
pējumos, tostarp Jaunās mākslas apliecinātāju (Утвердители нового искусства  – 
УНОВИС) apvienībā un grupā “Oktobris” (“Октябрь”, 1928–1931), kas aizstāvēja 
sava laika jaunos, tehnoloģiski reproducējamos medijus pret tradicionālās tēlotāj
mākslas inerci, iesaistoties arī latviešu kultūras un izglītības biedrībā “Prometejs”.

Ap 1918. gadu tapa G. Kluča pirmās fotomontāžas un konstruktīvie darbi. “Dina
miskās pilsētas” varianti, kam piedēvēts termins “gleznalieta”23 (картина-вещь), uz
skatāmi par zināmu pārejas posmu no supremātisko figūru konstelācijām uz aģitācijas 
fotomontāžu. 20.  gadu sākumā izceļami G.  Kluča veidotie vides dizaina elementi  – 
dažādi trīsdimensiju objekti (aģitācijas stendi, kioski u.c.), kas pārstāv konstruktī
visma agrīnās fāzes spēcīgo impulsu transformēt reālo telpu. Būtiski inspirācijas avoti 
viņam bija Vladimira Tatļina Trešās Internacionāles pieminekļa modelis un Alek
sandra Rodčenko telpiskās konstrukcijas. Kaut arī šie objekti lielākoties netika reali
zēti praksē, to idejas noderēja plakātu veidošanā un neskaitāmos citos grafiskā dizaina 
risinājumos.

Visspilgtāk novatoriskais fotomontāžas metodes lietojums izpaudās G. Kluča pla
kātos (4. att.), un kopš 20. gadu otrās puses šī joma kļuva par svarīgāko viņa mākslā. 
Apcerē “Fotomontāža kā jauns aģitācijas mākslas veids”24 (1931) viņš uzsvēra, ka pro
pagandas mērķu labad jāatsakās no zīmē juma, jo fotogrāfija patiesāk, dzīvāk un masām 
saprotamāk ataino konkrēto momentu. Tipogrāfiskā un fotogrāfiskā materiāla skaid
rība un reālisms saskaņā ar G. Kluča un viņa domubiedru uzskatiem jebkādu māksli
niecisku un grafisku ilustrāciju padara bezjēdzīgu. Vienlaikus fotogrāfija nederēja kā 
statisks dokuments, bet tikai kā izejmateriāls, kas jāapvieno ar lozungiem, krāsu un 
grafiskajiem elementiem, lai panāktu vajadzīgo iedarbīgumu.

22 Derkusova I. The Most Recognised Latvian [?] Artist in the World. Kunstiteaduslikke Uurimusi = Studies on 
Art and Architecture, Vol. 21, No. 3–4, 2012, p. 55.

23 Cancanoglu  M. Dinamiskā pilsēta  – no bezpriekšmetiskās pasaules līdz vīzijai pārveidot pasauli  = 
Tsantsanoglu M. Dynamic City: From the Nonobjective World to a Vision of Changing the World. Gustavs 
Klucis. Kāda eksperimenta anatomija = Gustavs Klucis. Anatomy of an Experiment. Ed. I. Derkusova. Rīga: 
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs; Neputns, 2014, 37. lpp. 

24 Gustavs Klucis: Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijas zinātniskais katalogs = Gustavs Klucis. Complete 
Catalogue of Works in the Latvian National Museum of Art. Sast. I. Derkusova. Rīga: Latvijas Nacionālais 
mākslas muzejs; Neputns, 2014, 78.–79. lpp. 
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Viens no veiksmīgākajiem G.  Kluča projektiem bija 
1928.  gadā atklātajai Maskavas spartakiādei veltīta past
karšu sērija; viņš veidoja arī žurnālu vāku un laikrakstu 
noformējumus, izpildīja dažādus lietišķās grafikas pasū
tījumus, izstrādāja nozīmīšu un sporta tērpu dizainu, 
 iekārtoja izstādes u.tml. PSRS iedibinātā režīma konsolidā
cijas un Josifa Staļina kulta gaisotnē G. Kluča 30. gadu pla
kāti rāda pakāpenisku akcentu pārbīdi uz monumentāliem 
vadoņu tēliem, kuru risinājumā ieviesās tradicionāls roku 
darbs  – fotogrāfiju retušēšana un zīmējums, sasniedzot 
 hiperreālistisku efektu. 30.  gadu otrajā pusē G.  Klucis 
 intensīvāk pievērsās glezniecībai, darinot visumā konven
cionāli reālistiskas ainavas, portretu studijas, pašportretus 
un mēreni ekspresīvas žanriskas kompozīcijas ar mīkstinā
tām formu robežām.

Vēl neilgi pirms aresta, kas notika 1938. gada sākumā, 
G.  Klucim uzticēja veidot monumentālo, J.  Staļinu slavi
nošo PSRS ekspozīcijas noformējumu 1937. gada Starptau
tiskajā modernās mākslas un tehnikas izstādē Parīzē. 
G. Kluča mantojums tika pakāpeniski reabilitēts pēc J. Sta
ļina režīma beigām, un kopumā jāpiekrīt, ka “mūsdienās 
viņa modernisma māksla paceļas virs pārejošo “ideoloģisko 
vēstījumu” stāstiem”.25 Īpaši aktuāla Latvijā tā kļuva 20. gs. 
70.  gados, kad vairāki jauni mākslinieki (Valdis Celms, 
Jānis Borgs, Māris Ārgalis, Artūrs Riņķis) radīja avangar
diskus vides dizaina projektus, paplašinot oficiālās stāj
mākslas  robežas.

Citi glezniecības un konstrukciju eksperimenti Krievijā

Īslaicīgi pievērsies ģeometriskai abstrakcijai, savu ekspresīvi pastozas glezniecības 
stilu 20.–30.  gados Krievijā izveidoja Aleksandrs Drēviņš, kura mantojums pēdējās 
desmitgadēs ir piesaistījis pētnieku uzmanību un sarīkotas arī apjomīgas viņa darbu 
izstādes.26 1915. gadā A. Drēviņš bija devies bēgļu gaitās uz Maskavu un tur  uzgleznoja 

25 Jeitss S. Gustavs Klucis un avangards – no protomodernisma līdz 21. gadsimta fotogrāfijas idejām = Yates S. 
Gustavs Klucis and the AvantGarde: Proto Modernism to Photographic Ideas for the 21st century. Gustavs 
Klucis. Kāda eksperimenta anatomija, 66. lpp. 

26 Sokolov K. Aleksandr Drevin, Nadezhda Udal’tsova: An Exhibition That Never Was. Leonardo, Vol.  35, 
No.  3, 2002, pp. 263–269; Александр Древин: В музейных собраниях. Сост. Т.  Зелюкина. Москва: 
Государственная Третьяковская галерея, RA, 2003; Стародубова  В. Александр Древин (1889–1938): 
Живопись, графика. Москва: Галарт; РА, 2005; Александр Древин и Надежда Удальцова: Живопись из 
собрания Государственной Третьяковской галереи и частных коллекций: каталог выставки в гале рее 
«Дом Нащокина», январь – февраль 2008 года. Сост. Т. Зелюкина, С. Александров. Москва: Виртуаль
ная галерея, 2008.

4. att. Gustavs Klucis. Plakāta mets 
“ Sociālisma celtniecības frontē”. 
1927–1928. Papīrs, aplikācija, foto 
kolāža, guaša, alumīnija krāsa, ogle, 
zīmulis, tuša. 54,8 × 35,6. LNMM. 
Normunda Brasliņa foto 
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virkni iespaidīgu latviešu bēgļu tēlu. 
20.  gs. otrās desmitgades beigās un 
20.  gadu sākumā viņš aktīvi iesaistī
jās Maskavas mākslas dzīvē, bet pēc 
darbošanās pedagoģijā pievērsās tikai 
gleznie cībai, dodamies tā dēvētajos 
radošajos komandējumos uz Urāliem, 
Altaju, Armēniju un citām Padomju 
Savienības vietām. No 1918. līdz 
1922.  gadam A.  Drēviņš veidoja pil
nībā abstraktas kompozīcijas no dina
miskiem dažādu ģeometrisku figūru, 
galvenokārt trijstūru, salikumiem ar 
diagonālu ritmu dominanti, bet ap 
1923. gadu no jauna pievērsās glezno
šanai no dabas. Īpaši ekspresīva faktūra 
un piesātināti toņi izceļas A. Drēviņa tā 
dēvētajās Altaja ainavās (5.  att.), kuru 
vienkāršie motīvi parasti ir kalni, ne
daudzi koki un dažkārt pa kādai figūrai.

30. gadu sākumā tapa arī lakoniskas pilsētainavas ar kādu ēku, koku vai figūrām 
gaišākos, gandrīz monohromos toņos. Dabas iespaids šajos darbos ir reducēts, sasau
coties ar primitīvismam un bērnu zīmējumiem radniecīgu nosacītu telpas un objektu 
traktējumu. Neskatoties uz visai konsekvento pievēršanos reāliem motīviem, 
A.  Drēviņa stils neatbilda sociālistiskā reālisma nostādnēm un apliecina mākslinieka 
neat karīgo garu un spēju sekot pašatrastajai mākslinieciskajai koncepcijai pat 
visnelabvē līgākajos apstākļos – jau kopš 20. gadiem viņa glezniecība saņēma arvien 
vairāk pārmetumu par formālismu un novēršanos no padomju mākslas kritērijiem. 
Viņa  pieeja, kas kopumā iekļaujama 20. gadu Krievijā uzplaukušo “jauno reālismu” 
un avangarda alternatīvu buķetē, raksturota arī kā “antiģeometriskais minimālisms”27 – 
ierobežots formu, sižetu un krāsu diapazons, ko noteica nepieciešamība noliegt vien
laikus gan naturālismu, gan arī tā noliedzēju avangardu.

Ar specifiskāku un citās nozarēs izmantojamu pienesumu izcēlās būvmeistara 
ģimenē dzimušais tēlnieks un gleznotājs Kārlis Johansons. Viņš mācījās Rīgas pil
sētas mākslas skolā un pēc tam Penzas mākslas skolā, pēc tās beigšanas izlemjot pa
likt Krievijā. K. Johansons piedalījās strēlnieku cīņās un dokumentēja kara norises, 
bet 1918. gadā pievērsās konstruktīvismam, veidojot telpiskas kompozīcijas un gra
fikas lapas, kā arī iesaistījās konstruktīvistu “laboratorijas perioda” diskusijās par 
māk slas funkcionālo saikni ar dzīvi un ražošanu. Saskatīdams māk slas attīstības 
kulmināciju tehnoloģijās un izgudrojumos, K. Johan sons ap 1923. gadu vispār attei

27 Деготь Е. Русское искусство ХХ века. Москва: Трилистник, 2000, с. 132.

5. att. Aleksandrs Drēviņš. Sausais bērzs. Altajs. 1930. Audekls, 
eļļa. 61 × 70. LNMM. Normunda Brasliņa foto
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cās no mākslas un turpmāk darbojās dažādos administratīvos 
amatos. Visu konstrukciju un kompozīciju pamatā viņš izcēla 
krustveidīgas struktūras (6. att.), kas ir K. Johansona nozīmīgā
kais devums.28

K.  Johansona telpisko struktūru specifika, salīdzinot ar 
kolēģiem konstruktīvistiem, no kuriem tuvākais varētu būt 
A.  Rodčenko, bija krustveida konstrukciju nekustīgais līdzsva
rojums, minimāli izmantojot kinētiskus elementus. K.  Johan
sona vārds pasaulē ir pazīstams saistībā ar spriegumintegritā
tes (Tensegrity) principu, ko 20.  gs. otrajā pusē Rietumos no 
jauna atklāja un praktiski pielietoja citi speciālisti, kuru vidū 
izceļams tēlnieks Kenets Snelsons un ģeodēzisko kupolu ievie
sējs arhitekts Bakminsters Fullers. Kaut arī K.  Johansons uz
skatāms par šī principa pirmatklājēju, viņa dzīves laikā vēl ne
bija pietiekami izturīgu tērauda trošu, lai radītu utilitāri 
izmantojamas lielizmēra konstrukcijas.

Impresionisma un abstrakcionisma starpposms 
Vācijā

Vairāki galvenokārt vācu izcelsmes mākslinieki dažādos 
laikposmos no Latvijas pārcēlās uz Vāciju, turpinot karjeru tur 
atbilstoši savām mākslinieciskajām interesēm un nosliecēm. 
To vidū izceļams viens no latviešu nacionālās glezniecības pio
nieriem, pa daļai Baltijas vācu izcelsmes mākslinieks Johans 
Valters (no 1906. gada arī  ValtersKūravs), kas senākā mākslas vēstures literatūrā pa
zīstams latviskotā versijā kā Jānis Valters. Viņš uz Vāciju pārcēlās jau 1906. gadā, kad 
1905. gada revolūcija Latvijā būtiski saasināja attiecības starp latviešiem un vietējiem 
vāciešiem, kas bija baudījuši sociālas privilēģijas vairāku gadsimtu gaitā. Vispirms 
Drēzdenē, pēc tam Berlīnē J. Valters nodevās gan pedagoģiskai darbībai, gan radošiem 
meklējumiem. Vairāki šī posma darbi demonstrē zināmus sezanisma impulsus, tomēr 
J. Valtera darbu struktūra ir dinamiskāka un dramatiskāka nekā Polam Sezanam. Viņš 
nekļuva par doktrināru sezanistu, un turpmākajos darbos 20.  gadu gaitā vērojamas 
būtiskas izmaiņas.

20. gadu pirmajā pusē J. Valters gleznoja arī vairākas kompozīcijas ar meža mo
tīviem, kurās dominē koku stumbru un lapotņu salikumi fovismam tuvos inten sīvi 

28 Par tām sīkāk sk.: Gough M. In the Laboratory of Constructivism: Karl Ioganson’s Cold Structures. October, 
No. 84, 1998, pp. 91–117; Art into Life: Russian Constructivism 1914–1932. Seattle: The Henry Art Gallery, 
University of Seattle and New York: Rizzoli, 1990, pp. 54–55, 57–59, 64, 70, 88, 94, 264; Vizionārās struktūras: 
No Johansona līdz Johansonam. [Izstādes katalogs]. Sast. I. Astahovska. Rīga: Latvijas Laikmetīgās mākslas 
centrs, 2015, 44.–51., 101.–112. lpp. Tas pats angļu val.: Visionary Structures: From Johansons to Johansons. 
Ed. I. Astahovska. Riga: The Latvian Centre for Contemporary Art, 2015, pp. 46–52, 101–112.

6. att. Kārļa Johansona 
 kon strukcijas Jauno mākslinieku 
apvienības (Общество молодых 
художников – ОБМОХУ) izstādē 
Maskavā. 1921. Tērauda leņķi uz 
koka pamatnes, stieple. Foto no 
Vjačeslava Koļeičuka arhīva
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sārtos, violetos, dzeltenos un zilganzaļos toņos 
(7. att.). Izteiktā ritmizācija un dažkārt drama
tiskais koptonis šos darbus ļauj salīdzināt arī 
ar vācu ekspresionisma paraugiem, piemēram, 
Ernsta Ludviga Kirhnera darbiem. J.  Valtera 
mākslas pētniece  Kristiāna  Ābele pat secinā
jusi, ka “ainavas motīvos ieraudzītās  lineāra 
ornamentālisma iespējas viņš pastiprināja 
mērķtiecīgāk nekā “Tilta” klasiķis”.29 J. Valters, 
paša vārdiem runājot, nodevās “impresio
nisma un šodienas abstraktās glezniecības 
trūkstošā starpposma”30 meklējumiem, tādē
jādi no impresiju tvēruma arvien vairāk attāli
noties autonomu formas elementu melodiskas 
saspēles virzienā. J. Valtera historiogrāfijā pa
domju posma sākumā pāriešana nīstajā “mo
dernistu nometnē”31 tika pašsaprotami aplū
kota kā novirze no reālisma īstā ceļa, toties 
šobrīd delikātā un savdabīgā sintēze, saplu
dinot fovisma, kubisma un ekspresionisma 
pieredzi, traktējama kā oriģināls ieguldījums 
modernisma mākslas daudzšķautņainībā, ba
lansējot uz robežas starp abstraktu un tēlojošu 
pieeju. Vācijā J. Valtera radošo ievirzi ar indi

viduāliem akcentiem turpināja un izvērsa uzticīgu skolnieku loks, bet Latvijas mākslā 
daļēji radniecīgu pieeju var saskatīt, piemēram, Edvarda Grūbes vērienīgajā ekspresīvā 
žesta glezniecībā jau 20. gs. otrajā pusē.32

Padomju Latvijas mākslas noliegums un valdzinājums

Līdz ar PSRS veikto iebrukumu Latvijā 1940. gadā un sekojošo nacistiskās Vācijas 
okupāciju (1941–1945) vispārējas un būtiskas izmaiņas vizuālajā mākslā vēl neiestā
jās, savukārt padomju sistēmas atgriešanās 1945. gadā ir neapšaubāms pamats jauna 
perioda noteikšanai. Mākslas aina Latvijā 20. gs. otrajā pusē, kā zināms, veidojās spe
cifiskajos PSRS apstākļos, kas jaunrades pamatā lika 1934.  gadā kodificēto sociālis
tiskā reālisma doktrīnu, paredzot cilvēces kultūras mantojuma “labāko” sasniegumu 

29 Ābele K. Johans Valters. Rīga: Neputns, 2009, 278. lpp.
30 WalterKurau J. Unveröffentlichtes Manuskript, S. 69. Citēts pēc: Ābele K. Johans Valters, 261. lpp.
31 Lapiņš A., Eglītis A. Jānis Valters. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1953, 28. lpp.
32 Ābele  K. Latviešu glezniecības lielās ērģeles. Edvards Grūbe. Gleznas 1963–2010  = The Great Organ of 

Latvian Painting. Edvards Grūbe. Paintings 1963–2010. Studija, Nr. 2, 2010, 10.–17. lpp.; http://www.studija.
lv/en/?parent=1011 (skatīts 08.04.2016.).

7. att. Johans Valters. Stumbri un lapotnes. 
1925. Papīrs, kartons, eļļa. 73 × 62. LNMM. 
 Normunda Brasliņa foto
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 izmantošanu un norobežojoties no 
jau nākajām tendencēm Rietumos. 
Proti, akadēmiski reālistiskā tradīcija 
tās peredvižņiku33 versijā bija zināms 
etalons, kritiski vērtējot visu mākslas 
turpmāko attīstību pēc impresionisma. 
Doktrīna gan laika gaitā varēja ievēro
jami mainīties, paplašinoties un galā 
pat izzūdot “daudzveidībā”, kas, kā 
rakstīja ietekmīga tālaika mākslas kri
tiķe Rasma Lāce, esot loģisks sociālis
tiskā reālisma metodes attīstības rezul
tāts.34 Tajā pamazām tika akceptēti 
dažādi modernizācijas elementi – krā
sas, faktūras, nosacītības izcēlums tā 
dēvētā skarbā stila ietvaros 20. gs. 50. gadu beigās un 60. gadu sākumā (8. att.); kā 
reakcija pret šo ekspresīvo virtuozitāti radās fotoreālismam paralēli meklējumi 
mimē tiskas detalizācijas virzienā 70.–80. gados, piemēram, Bruno Vasiļevska rastā 
ideālā realitāte u.c.

Tomēr sava specifika sociālistiskā reālisma doktrīnai ir nosakāma, un tā vis
pirms nozīmēja noteiktas tradīcijas iekonservēšanu attiecībā uz mākslas veidiem un 
žanriem. Prioritāras bija figurālas kompozīcijas par vēsturiskām un jauncelsmes 
tēmām, vadoņu un varoņu portreti, tikai pakāpeniski akceptējot arī ainavas un klu
sās dabas. Tas izslēdza vai būtiski marginalizēja gan abstrahējošus eksperimentus, 
gan tādus feno menus kā instalācijas, redīmeidi, performances un citas Rietumu 
(neo)avangardam radniecīgas mākslinieciskas izpausmes. Tomēr pirmie abstrahējo
šie darbi ar kolāžas elementiem (metāla skaidām, papīra uzlīmēm, stikla lauskām 
u.tml.) parādījās jau 50. gadu beigās – 60. gadu sākumā saistībā ar Ņikitas Hruščova 
ieviesto “atkušņa” jeb staļinisma atmaskošanas politiku, kas stimulēja kultūras libe
ralizāciju, cerības un jaunā meklējumus. Kad pēc tā dēvētās “Manēžas izstādes” 
1962. gadā visā PSRS izvērsās cīņa pret formālismu, šāda veida darbi tika izspiesti 
no oficiālās izstāžu dzīves, tomēr sava veida kompromiss starp “stingrās līnijas” un 
liberalizācijas piekritējiem tika panākts, pieļaujot formas eksperimentus lietišķajā 
mākslā un dizainā. Tur tika  izvirzīti dekoratīvi, nevis ideoloģiski uzdevumi; piemē
ram, to, ko nedrīkstēja darīt ar eļļu uz audekla, varēja ieaust gobelēnā.

Cits ceļš, kā paplašināt mākslas robežas, bija kinētiskās mākslas, opārta, popārta 
elementu nodēvēšana par meklējumiem dizaina sfērā (kur gan abstraktas, gan telpis
kas formas bija vairāk pieļaujamas). Atšķirīgs netradicionālo mākslas aktivitāšu seg
ments saistās ar performancēm, ko ietekmēja hipiju subkultūra, sava laika politiskās 

33 “Ceļojošo izstāžu biedrība”, kas darbojās Krievijā 19. gs. otrajā pusē un pazīstama ar detalizēta reālisma garā 
traktētiem vienkāršo ļaužu dzīves sižetiem.

34 Lāce R. Četri gadu desmiti. Literatūra un Māksla, Nr. 16, 1981, 17. apr., 2., 6. lpp.

8. att. Edgars Iltners. Zemes saimnieki. 1960. Audekls, eļļa. 
195 × 333. LNMM. Normunda Brasliņa foto
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aktivitātes (piemēram, kreiso radikāļu kustības), kā arī kristietības simbolu valoda; 
šajā  aspektā minamas Andra Grīnberga performances, kas izpelnījušās arī citzemju 
pētnieku uzmanību.35 Eksperimenti uz pieļaujamā robežas notika arī kino un panto
mīmas jomās. Glezniecības, grafikas un scenogrāfijas lauciņos savukārt visai uzska
tāmi izpaudās sirreālisma impulsi, par spīti centieniem to apkarot kā vienu no ļaunā
kajām novirzēm no sociālistiskā reālisma.

Mākslinieki, kas bija ignorējuši politiskā režīma uzspiestos nosacījumus un dzī
vojuši “personīgajā laikā”, kā tika nosaukta ļoti nozīmīga 1996. gadā Polijā notikusī 
Baltijas mākslas izstāde,36 arī nokļuva pētnieku uzmanības fokusā jaunatgūtās neat
karības pirmajā desmitgadē. Proti, mākslas aksioloģiskais aspekts jeb vērtība tika 
visai cieši saistīta ar tās spēju pretoties padomju varas diktātam un ar to saistītajai 
sociālistiskā reālisma doktrīnai. Savulaik apklusināto “balsu” atdošana (sasaucoties 
ar marginalizēto slāņu, rasu vai tautību reabilitāciju Rietumos) bija 90. gadu aktuali
tāte, tomēr plašāk nepazīstamo, oficiālo padomju mākslas dzīvi dažādā mērā ignorē
jušo vai sistēmas izstumto mākslinieku atklāšanas process nebūt nav uzskatāms par 
noslēgtu. To vidū ir gan vientuļnieks Ādolfs Zārdiņš,37 kurš darināja provokatīvus 
sieviešu tēlus Art Deco garā, Zenta Logina,38 kuras abstraktos gleznojumus gobelē
nos izauda viņas māsa, fovisma adepti Ērika Gulbe39 un Leonīds Āriņš,40 savdabīgais 
sirreālists Vladimirs Glu šenkovs,41 bet īpaši pieminams ir Visvaldis Ziediņš,42 kurš, 
strādājot par noformētāju Liepājā, veidoja savulaik tikpat kā neizstādītas, Fluxus 
strāvojumam radniecīgas kolāžas, asamblāžas, instalācijas un objektus, radoši trans
formējot atrastus priekšmetus un iespaidus no Rietumu mākslas kritiskajiem atspo
guļojumiem padomju periodikā (9.  att.). Līdz ar to samērā iesakņojies priekšstats, 
ka Padomju Latvijā nemaz nebija alternatīvas, opozicionāras mākslas, pasaulē ap
zīmētas ar Krievijas kontekstā aizgūto nonkonformisma terminu, jāatzīst par 
 ne pilnīgu.

Neseni pētnieciski projekti ir ļāvuši paplašināt zināšanas par “dzelzs priekškara” 
caurumiem un personībām, kas jauniegūtos impulsus integrēja savā māk slā. Nozīmīgs 
pienesums perioda apzināšanā bija apjomīgais un sazarotais projekts “Padomju pe
rioda nonkonformistiskā mantojuma dokumentēšana un saglabāšana Laikmetīgās 

35 Sk.: Svede  M. All You Need is Lovebeads: Latvia’s Hippies Undress for Success. Style and Socialism: 
Modernity and Material Culture in Post-War Eastern Europe. Ed. by S. E. Reid and D. Crowley. Oxford: Berg, 
2000, pp. 189–208; u.c.

36 Personal Time: Art of Estonia, Latvia and Lithuania, 1945–1996: [Exhibition catalogue], 9  September  – 
13 October 1996, Warsaw. Ed. by A. Rottenberg. Warsaw: Zachęta Gallery of Contemporary Art, 1996.

37 Pestova L. Ādolfs Zārdiņš. Rīga: Neputns, 2004.
38 Borgs J. Loginas zvaigznājs mītu miglājā. Studija, Nr. 5, 2011, 30.–41. lpp.
39 Ērika Gulbe: Gleznas: [Katalogs]. Sast. I. Lejasmeijere. Rīga: Neputns, 2001.
40 Cēbere G. Leonīds Āriņš: Glezniecība, zīmējumi, dienasgrāmatas. Rīga: Neputns, 2007.
41 Auziņa  D. Cits un tas pats Vladimirs Glušenkovs Borisa dēls. Mākslas Vēsture un Teorija, Nr.  14, 2011, 

30.–36. lpp.
42 Kulakova I. Kustība. Visvaldis Ziediņš. Rīga: Galerija 21, 2012. Tas pats angļu val.: Kulakova I. Movement. 

Vis valdis Ziediņš. Riga: Galerija 21, 2012.
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mākslas muzeja krājumam”,43 kura 
 ietvaros izdotajā interviju, dokumentu 
un attēlu krājumā44 mēģināts aptvert un 
saskaņot divas šķietami pretrunīgas 
 ievirzes. Proti, neaizmirst režīma repre
sīvo dabu, vienlaikus nododot nāka
majām paaudzēm pilnasinīgu radošo 
biogrāfiju buķeti. Kā uzsvēra krājuma 
sastādītāja Helēna Demakova: “Rietu
mos valda mīti par padomju sistēmas 
vispārējo trulumu, kuram grūti nepie
krist, vien uzsverot, ka domāšana ne
notiek sistēmā, bet gan katra atsevišķa 
cilvēka galvā, bet gudras galvas un 
 talantīgi cilvēki bijuši arī padomju lai
kos.”45 Apstrīdot vienkāršotu angažētā 
sociālistiskā reālisma un pagrīdes non
konformisma pretstatu, atklājams bagā
tāks nianšu spektrs mākslas un varas 
attiecībās. Tomēr, lai gan nonkonfor
misma termins tiek bieži noraidīts gan 
pašu mākslinieku, gan pētnieku aprin
dās, amerikāņu mākslas vēsturnieks Marks Švēde savā rakstā “Kareivīga nonkonfor
mistu paradigmas apoloģija” atzīst, ka nonkonformisma modelis nebūtu pilnībā at
metams Latvijas mākslas sakarā  – kaut vai to mākslinieku dēļ, kas patiešām 
upurējušies mākslinieciskās patiesības  vārdā.46

Taču kopš 21. gs. sākuma Latvijas pētnieki arvien vairāk ir pievērsušies arī padomju 
perioda meinstrīmam. Poļu pētnieks Pjotrs Pjotrovskis, apspriežot mākslas ekspozīciju 
veidošanu postkomunistiskajās valstīs, izcēlis divas tendences – traumafobiju un trau
mafiliju, proti, traumatiskās pagātnes izslēgšanu un tās iekļaujošu “pār strā dāšanu” (gan 
nenosakot robežu starp “veselīgu” pārvērtēšanu un, iespējams,  tīksmināšanos par 
 vēstures upura statusu).47 Latvijas Mākslinieku savienības kolekcijas izstāde “Laikmeta 

43 Projekta ietvaros ir izveidota nonkonformisma mākslas darbu kolekcija un savākts ievērojams informācijas 
klāsts, pateicoties EEZ / Norvēģijas Finanšu instrumenta atbalstam.

44 Patība. Personības ceļā uz laikmetīgo mākslu – padomju Latvijas 60.–80. gadi. Sast. H. Demakova. Rīga: LR 
Kultūras ministrija, 2011; tas pats angļu val.: The Self. Personal Journeys to Contemporary Art: the 1960s – 80s 
in Soviet Latvia. Ed. by H. Demakova. Riga: Ministry of Culture of the Republic of Latvia, 2011.

45 Patība, 20. lpp.; The Self, p. 20.
46 Švēde  M.  A. Kareivīga nonkonformistu paradigmas apoloģija  = An Aggressive Apologia for the Non

conformist Paradigm. Atsedzot neredzamo pagātni  = Recuperating the Invisible Past. Sast. I.  Astahovska. 
[Rīga]: Laikmetīgās mākslas centrs, 2012, 60. lpp.

47 Piotrowski P. New Museums in EastCentral Europe: Between Traumaphobia and Traumaphilia. 1968–1989. 
Political Upheaval and Artistic Change. Ed. by C. Bishop and M. Dziewanska. Warsaw: Museum of Modern 
Art, 2009, pp. 148–166.

9. att. Visvaldis Ziediņš. Mākslojums (pēc Edgara Alana Po 
stāstu motīviem). 1978. Kartons, audekls, koks, cimdi, eļļa.  
50 × 53. Galerijas 21 kolekcija. Jāņa Pipara foto
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liecinieki” (2002) un apjomīgais rakstu krājums48 mazliet atgādina traumafobijas ten
denci, kā vienīgo būtisko laikmeta devumu uzsverot formāli vērtīgo, “labo” mākslu, 
kas pēc iespējas maz atspoguļo padomisko ideoloģiju un reālijas, savukārt plašā  izstāde 
“Padomjzemes mitoloģija” (2008), tai pieskaņotā konference un rakstu krājums49 ar 
bezbailīgu traumafiliju orientējās uz izteikti padomisko, varētu pat teikt, kičīgi staļi
nisko mantojumu: “Ir pagājis pietiekami ilgs laiks, lai pie sociālisma celtniecības pe
rioda mākslā atgrieztos ar pētniecisku interesi un aplūkotu to kā unikālu mantojumu, 
kas demonstrē mākslas un politikas mijiedarbības principus  – sociālistiskā reālisma 
mākslu kā ideoloģijas instrumentu.”50 Lai gan šis mantojums turpina būt gana nepie
vilcīgs attiecīgo režīmu piedzīvojušo acīs, rietumnieku sajūsmai par šo “eksotiku” nu 
jau var pievienot arī jaunākās paaudzes pētnieku gana ieinteresēto un vairāk vai 
mazāk objektīvi distancēto attieksmi.51

Padomju posmu monogrāfiskā tvērumā aplūko virkne nesenu izdevumu, kuru 
formāti dažādās proporcijās ietver kataloga, rakstu krājuma un albuma elementus,52 
kopumā liekot secināt, ka vairumam radošo personību nav piemērojama ne padomju 
“galma mākslinieku”, ne arī apzinātu disidentu loma – viņi darbojās laikmeta un re
žīma noteiktajos rāmjos, tomēr nereti cieta no tā subjektīvajiem mākslas regulēšanas 
centieniem, veidojot savu mākslu pretošanās un pielāgošanās procesu komplicētas sa
spēles rezultātā. Viens no savdabīgākajiem modernisma adaptētājiem sociālisma ap
stākļos bija gleznotājs Boriss Bērziņš.53 Agrīnajos darbos izveidojis īpatnēju “tūbiņu” 
stilu no dinamiskiem krāsas svītriņu krustojumiem, kas attāli sasaucās ar viņa iecie
nītā Vinsenta van Goga stilistiku, vēlāk B. Bērziņš pievērsās gludi ieklātu, koloristiski 
tuvinātu laukumu kompozīcijām ar akcentētu līnijas pašvērtību. Ritmizētās klusās 
dabas uzskatāmi transformē kubisma tradīciju, dažkārt sastopama arī dramatiska 
fragmentācija un tuvošanās abstrakcijai, taču B.  Bērziņa tematiskais arsenāls (lauku 
dzīve, gadskārtu svētki u.c.) piešķir viņa darbiem nepārprotami lokālu, oriģinālu ak
centu, kas uzsver tautas “stipro pamatu” pārmantojamību padomju periodā.

Spēli ar atļautā robežām savukārt fotogrāfijas laukā izvērsa Egons Spuris, kura 
cikls “Rīga. Proletāriešu rajoni. 19. gs. beigas – 20. gs. sākums” ir iekļauts Latvijas kul

48 Latvijas Mākslinieku savienības mākslas darbu kolekcija: Glezniecība: Laikmeta liecinieki: 20. gs. 60., 70. un 
80. gadi. Sast. I. Baranovska. Rīga: LMS, 2002.

49 Padomjzemes mitoloģija  = Mythology of the Soviet Land. Muzeja raksti  1. Sast. E.  Ansone. Rīga: LNMM, 
Mantojums, 2009.

50 Ansone E. Padomjzemes mitoloģija [Ievads] = Mythology of the Soviet Land [Introduction]. Padomjzemes 
mitoloģija = Mythology of the Soviet Land, 9. lpp. 

51 Rudovska  M. Staļina laika sabiedrisko ēku arhitektūra Latvijas PSR 20. gs. 40.–50.  gadi: maģistra darbs. 
Rīga: Latvijas Mākslas akadēmija, 2009; Kāle S. Latvijas sociālistiskā reālisma glezniecības ikonogrāfija PSRS 
kanonisko paraugu un analoģiju kontekstā: maģistra darbs. Rīga: Latvijas Mākslas akadēmija, 2010; u.c.

52 Maija Tabaka: Personālizstāde Valsts Mākslas muzejā, 12.11.2004.–02.01.2005. Sast. I. Riņķe. Rīga: Rīgas Ga
lerija, 2004; Bruno Vasiļevskis. Rīga: Neputns, 2005; Imants Vecozols: [Reprodukciju albums]. Sast. A. Treija. 
Rīga: Galerija “Daugava”, Jumava, 2008; Auseklis Baušķenieks. Sast. L.  Slava. Rīga: Neputns, SIA “Alfor”, 
2010; Konstante I. Leo Kokle. 1924–1964: Monogrāfisks albums. Rīga: Neputns, 2005; Konstante I. Jānis Osis. 
1926–1991. Rīga: Neputns, 2009; u.c.

53 Sk.: Boriss Bērziņš. Sast. L. Slava. Rīga: Neputns, 2003.
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tūras kanonā.54 Nosaukumā tika ietverta tēmas oficiāla leģitimācija, savukārt paši darbi 
atklāj kompozicionāli izsvērtu necilas dzīvojamās vides portretējumu, kam piemīt ne
daudz sirreālas un eksistenciāli nospriegotas kvalitātes. “Spuris izveidoja bagātīgu, 
jaunu estētisko valodu, radot precedentu Baltijas valstu, īpaši Latvijas, kā arī Krievijas 
mākslas fotogrāfijā. Viņa dzena principiem tuvā attieksme pret dzīvi atklāj, kā materiā
lie objekti un sacensībā balstītās nodarbes bieži neļauj indivīdam gūt jebkādu univer
sālu, cilvēciski nozīmīgu pieredzi.”55

Latviešu mākslinieki trimdā Rietumos

Padomju Latvijā māksliniekiem nācās vairāk vai mazāk piemēroties sociālistiskā 
reālisma prasībām, kaut vai lai varētu izstādīt darbus un iegūt māksliniekiem nepiecie
šamos instrumentus un materiālus, savukārt Otrā pasaules kara beigās bēgļu gaitās 
devušies mākslinieki un bēgļu pēcteči, kas nokļuva dažādās Rietumu valstīs, savu rok
rakstu veidoja jau pavisam citos apstākļos.56 Vēl Latvijā izglītotās un reputāciju ieguvu
šās paaudzes pārstāvji (Augusts Annuss, Valdemārs Tone, Ludolfs Liberts, Sigismunds 
Vidbergs u.c.) lielākoties turpināja un modificēja reālistiskās mākslas tradīcijas, aplū
kojot bēgļu skarbo tematiku un citus ar Latviju saistītus motīvus, kā arī jauno mītņu 
zemju reālijas.

Taču virkne pazīstamāko trimdas mākslinieku, kas darbojās ASV, ir veidojušies 
abstraktā ekspresionisma ietekmē. Tā Edvīns Strautmanis gleznoja ar platu otu uz 
liela formāta audekliem abstraktā ekspresionisma stilistikā, kombinējot vertikālus, 
hori zontālus un diagonālus triepienus; spilgtāku un dinamiskāku žesta glezniecības 
versiju attīstīja Ojārs Šteiners. Citā virzienā veidojās Sigurda Vīdzirkstes “kibernē
tiskā glezniecība”,57 sākumā ietekmējoties no Bārneta Ņūmena. 60. gados viņš izstrā
dāja savu oriģinālo metodi, kas balstījās algoritmiskā punktveida izciļņu grupējumā uz 
gleznu virsmām, demonstrējot interesi par minimālisma vienkāršo formu ritmiskiem 
atkārtojumiem. Kalifornijas mākslinieks Raimonds Staprāns, kas ietekmējies no glez
notāja Ričarda Dībenkorna, pieder pie Kalifornijas līča piekrastes figuratīvās skolas, un 
viņa koši kontrastainās klusās dabas un ainavas atklāj reģiona gaismēnas specifiku. Pie 
abstrakcijai tuvas valodas kopējiem pieskaitāms Laris Strunke, kas apmetās Zviedrijā; 
vienlaikus viņa lielformāta audekli dod nojausmu par reāliem skarbās ziemeļu dabas 
motīviem. Austrālijā nokļuvušais Imants Tillers pazīstams ar milzīgām kompozīcijām 
no atsevišķiem flīžveida elementiem, izmantojot dažādu citu mākslinieku darbu 

54 http://www.kulturaskanons.lv/en/1/5/64/ (skatīts 08.04.2016.).
55 Browne  P. Egons Spuris: The Proletarian Districts of Riga in the Late 19th and Early 20th Century. Egons 

Spuris. Rīga – 19th and Early 20th Century Proletarian Districts, 1975–1988. Ministry of Foreign Affairs of the 
Republic of Latvia; Eurasia Publications: Athens, 2015, p. 19.

56 Vairāk par šo tēmu sk.: Latviešu māksla trimdā = Latvian Art in Exile. Sast. D. Lamberga. Rīga: LNMM un 
Neputns, 2013.

57 Vanaga A. Sigurda Vīdzirkstes kibernētiskā glezniecība: Pazaudētais kods. Mākslas Vēsture un Teorija, Nr. 9, 
2007, 35.–44. lpp.
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 citātus, apropriācijas, kā arī Austrālijas abori
gēnu kultūras elementus postmodernisma 
stilā.

Tomēr vislielāko ievērību uz starptautis
kās mākslas skatuves izpelnījusies ASV mītošā 
Vija Celmiņa (10. att.), kuras darbus ir mēģi
nāts saistīt ar popārta, minimālisma un foto
reālisma impulsiem, tomēr viņas māksla nav 
viegli iekļaujama kādā no hrestomātiskajiem 
virzieniem, kas varētu būt viens no tās fascinē
jošākajiem aspektiem. Uzsākusi radošo bio
grāfiju ar dažādu necilu sadzīves priekšmetu 
atainojumiem, viņa vēlāk pievērsās grafikas 
tehnikās īstenotiem zvaigžņotu debesu, oke
āna klajumu, tuksnešu, zirnekļa tīklu tēloju
miem. “Vijas Celmiņas darbi ir ne tik daudz 
fotogrāfiskās realitātes iluzora atdarināšana, 

cik jutekliska un intelektuāla refleksija par darbu vizuālo pusi, struktūru, to telpiska
jām dimensijām un ambivalento abstrakcijas pakāpi. Neparastais un unikālais te ir tas, 
ka tie nav abstrakti darbi, bet uzvedinošas ainavas, kas lielākoties jāaplūko kā 
abstrakcijas.”58

20. gs. 80. gadu robežpārkāpēji

20. gs. 80. gadi Latvijas mākslā bija nozīmīgs transformāciju periods, kura sākum
posmu vēl iezīmē padomju sistēmas force majeure inerce, bet noslēgumu – cenzūras 
izzušana un radikāla māksliniecisko izpausmju dažādošanās. Te būtiska loma bija 
ikga dējām Mākslas dienām, kuru sākumi meklējami jau 1959. gadā; to laikā tika rīko
tas dažādas akcijas pilsētvidē, atvērtās mākslinieku darbnīcas un citas aktivitātes, kuru 
vēriens pieauga 70.  gados un 80.  gadu sākumā. Mākslas dienu kontekstā tapa arī 
 izstāde, kas kļuva par svarīgu pavērsiena punktu laikmetīgās mākslas tapšanā, pat 
 zināmu “paradigmas maiņu”,59 kā dēvēta mākslinieka un teorētiķa Ojāra Ābola iniciētā 
1984. gada izstāde “Daba. Vide. Cilvēks” Rīgā Sv. Pētera baznīcā. Tajā instalācijas un 
objekti pirmo reizi tika izrādīti plašākai publikai līdzās gleznām un grafikām, apspēlē
jot arī padomju sistēmā akceptēto ekoloģijas un atbildības tēmu.

No 80.  gadu spilgtākajām robežu pārkāpšanas epizodēm var minēt gleznotāja, 
 sākotnēji fotoreālisma adepta Miervalža Poļa akcijas Bronzas cilvēka veidolā 

58 Butin H. Here, look at this. And look at it again and look at it again. Vija Celmins’ Desert, Sea and Star 
Pictures. Vija Celmins. Wüste, Meer & Sterne = Desert, Sea & Stars. Ed. by J. Friedrich. Köln: König, 2011, 
p. 38.

59 Borgs  J. Māksla Latvijā 20.  gs. otrajā pusē  = Art in Latvia in the Latter Half of the 20th Century. Robež-
pārkāpēji. 80. gadu māksla = Trespassers. The Art of the 80s. Sast. I. Astahovska. Rīga: Laik metīgās mākslas 
centrs, 2005. (CD)

10. att. Vija Celmiņa. Zvaigžņu lauks. 2010. Papīrs, 
mecotinta. 59,5 × 84,8.  LNMM. Foto no LNMM 
digitālo attēlu arhīva
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 (1987–1991) (11. att.), tēlojot “dzīvo skulp
tūru” un savā ziņā apspēlējot visuresošo 
padomju bronzas pieminekļu tradīciju. 
Amerikāņu mākslas zinātniece Eimija 
Briz gela uzsver, ka “sabiedrībā, kas gandrīz 
piecdesmit gadus tika kolektivizēta un 
 homogenizēta, mēģinot iznīdēt individu
alitāti, Poļa akcijas bija drosmīgs indi
vīda – gan mākslinieka, gan skatītāja – ne
atkārtojamās patības apliecinājums. [..] 
Tādējādi Bronzas cilvēka performance sa
balsojas ar tālaika Latvijā notiekošajām 
pārmaiņām, kuru gaitā pilsoņi uzmanīgi 
pētīja un apšaubīja viltojumu slāņus, kas 
bija pārklāti viņu valsts vēsturei.”60 

Savdabīga 80.  gadu otrās puses parā
dība bija tā dēvētās supergrafikas61 – liel
formāta sietspiedes (Ojārs Pētersons, 
Andris Breže, Kristaps Ģelzis, Juris Put
rāms u.c.), kas ironiskā vai dramatiskā 
toņkārtā interpretēja vēlīnās padomju sa
biedrības zīmes, simbolus un pretrunas, 
izmantojot neoekspresionismam tuvu va
lodu. Skaļākos iebildumus no oficiālajām 
aprindām, kā arī formāli estetizētai ma
nierei uzticīgās publikas 80. gados izpelnī
jās “jaunās un niknās” gleznotājas Aijas 
Zariņas darbi. To uzsvērtais primitī
visms  – īpatnējs fovisma, kubisma, Art 
Brut impulsu mikslis (12.  att.)  – attīstīja 
mākslas izpratni vietējā kultūrapziņā, sā
kumā gan saņemot pārmetumus profesio
nālā nevarībā. Kopā ar Ievu Iltneri, Sandru Krastiņu, Jāni Mitrēvicu, Ģirtu Muižnieku, 
Edgaru Vērpi viņa piederēja pie grupas, kuras aktivitātes zīmīgi sakrīt ar Rietumu glez
niecības pacēlumu 80. gados neoekspresionisma un transavangarda toņkārtā. Viņi arī 
apliecināja zīmīgas transformācijas stājmākslā, sarīkojot grupas izstādi akciju jeb sava 
veida atvērto darbnīcu “Maigās svārstības” (1990). Tās laikā mākslinieki strādāja skatī
tāju acu priekšā, atsedzot radošo procesu, savukārt līdz ar darbu pabeigšanu izstāde 
tika slēgta. 80.–90.  gadu mijā konstatējamas arī atsevišķas padomju socārtam tuvas 

60 Brizgela  E. Bronzas cilvēks un bezpajumtnieks: Performance Latvijā tolaik un tagad. Personība mākslas 
procesos. Sast. K. Ābele. Rīga: Neputns, Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2012, 218.–219. lpp. Angļu 
val. sk.: Bryzgel A. Performing the East: Performance Art in Russia, Latvia and Poland since 1980. London: IB 
Tauris, 2013, p. 125. Sk. arī: Brizgela E. Miervaldis Polis. Rīga: Neputns, 2015.

61 Austriņš R. Supergrafiķi = Supergraphics Artists. Riga: Neputns, 2008.

11. att. Miervalža 
Poļa akcija “Bronzas 
cilvēks Rīgā”. 1987. 
Ata Ieviņa foto no 
LMC arhīva

12. att. Aija  Zariņa. 
Viņš un viņa 
( diptihs). 
1986.  Kartons, 
nitrokrāsa, eļļa. 
275 × 82. LNMM. 
 Normunda Brasliņa 
foto
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parādības, piemēram, mākslinieku grupas “LPSR Z” un 
Leonarda Laganovska darbos.

Starpdisciplinārs fenomens bija mākslinieku gru-
pas “NSRD” (“Nebijušu sajūtu restaurācijas darbnīca”, 
dibinātāji Juris Boiko un Hardijs Lediņš) aktivitātes. 
Grupa bija “viena no nozīmīgākajām mākslas izpratnes 
robežu paplašināšanas parādībām Latvijā. Laikā no 
1982. līdz 1989.  gadam tā darbojās kā alternatīva 
80.  gadu profesionālajai mākslai, apvienojot dažādus 
māksliniekus, mūziķus, arhitektus u.c. “NSRD” ieviesa 
vairākus Latvijas videi būtiskus jauninājumus, eksperi
mentāli sapludinot dažādus medijus un mākslas jomas – 
performances, akcijas, videomākslu, mūziku u.c.  –, kā 
arī ietekmēja alternatīvās mūzikas vidi Latvijā.”62 Šaubas 
par piederību mākslas jomai var uzskatīt par grupas 
postmodernā pavērsiena priekšnoteikumu, kas attīstīja 
tās “oriģinālo darba metodi”,63 salīdzināmu ar radniecī
gām aktivitātēm citviet, piemēram, Maskavas konceptu
ālistu grupu “Kolektīvās darbības” (“Коллективные 
действия”). To ārpilsētas aktivitātēm radniecīgas bija 
H.  Lediņa un domubiedru leģendārās ikgadējās akci
jas – gājieni uz Bolderāju (1980–1987, 2002), kas norisi
nājās pie dzelzceļa līnijas Rīgas nomalē (13. att.).

20. gs. 90. gadu eksperimenti telpā

Līdz ar Latvijas neatkarības atgūšanu 1991. gadā tika atcelti arī jebkādi mākslinie
ciskās izteiksmes un starptautisko kontaktu ierobežojumi, savukārt mākslas tirgus 
diktētie nosacījumi pārsvarā sekmēja daļēji vai pilnīgi abstraktu, formāli estetizētu vai 
retrospektīvi stilizētu stājmākslas objektu producēšanu. Liela nozīme bija robežu at
vēršanai un ceļošanas brīvībai, māksliniekiem ļaujot paātrinātā tempā apgūt Rietumu 
kolēģu sastrādāto vairāku desmitgažu garumā. Jauno, eksperimentālo tendenču atbal
sta un dokumentēšanas jomā lielākie nopelni bija 1993.  gadā dibinātajam Sorosa 
mūsdienu mākslas centram – Rīga (SMMC, kopš 2000. gada – Latvijas Laikmetīgās 
mākslas centrs). Latvija bija viena no daudzajām pēcpadomju zemēm, kur šīs miljar
diera Džordža Sorosa finansētās organizācijas atbalstīja jaunus meklējumus mākslā. 
Tā rīkotās gadskārtējās izstādes 90.  gados kļuva par centrālo platformu tā dēvētās 
laikmetīgās mākslas manifestācijai un lielā mērā arī par gada galveno notikumu 

62 Traumane M., Astahovska I. Nebijušu sajūtu restaurēšanas darbnīca. Robežpārkāpēji. 80. gadu māksla.
63 Traumane M. “Doubts on Art” as a Constructive Project: The Case of the “Un felt Feelings Restoration 

Work shop”. The KUMU Art Museum’s Fall Conference: Shared Practices: The Intertwinement of the Arts in the 
Cul ture of Socialist Eastern Europe. [Abstracts.] Tallinn: KUMU Art Museum, 2015.

13. att. Nebijušu sajūtu restaurācijas darb
nīcas akcija “Māja Bolderājā”. Hardijs Lediņš 
gājiena laikā uz Bolderāju 1984. gada aprīlī. 
Jura Boiko foto no LMC arhīva
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mākslas dzīvē. Katrai izstādei bija kurators (tolaik vietējā kontekstā jauna profesija), 
kas izvēlējās darbus, kā arī pietiekami plaši interpretējams tematisks kopsaucējs.

Pirmā SMMC gadskārtējā izstāde “Zoom faktors” (kurators J. Boiko) pievērsās da
žādiem fokusa attāluma maiņas aspektiem, bet otrā izstāde – “Valsts” (kurators Ivars 
Runkovskis, abas 1994)  – orientējās uz mākslas un sabiedrību organizējošās valsts 
varas attiecību izpēti un notika vairākos muzejos un galerijās, ieskaitot baroka “pērli” – 
Frančesko Bartolomeo Rastrelli projektēto Rundāles pili. Ievērojams solis publiskās 
telpas iekarošanā bija trešā SMMC gadskārtējā izstāde “Piemineklis” (1995) Rīgas pil
sētas vidē (kuratore H. Demakova), piedāvājot māksliniekiem apspēlēt dažādu (bijušo, 
plānoto vai pat esošo) pieminekļu vietas, lai interpretētu to kādreizējās un mūsdienī
gās semantiskās jēgas attiecības. Ceturtā SMMC gadskārtējā izstāde “Geo  – Ģeo” 
(1996, kurators J. Borgs) tika sarīkota Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejā, ko izveido
jis un vada tēlnieks Ojārs Feldbergs, ne tikai izstādot tēlniecību, bet rīkojot visdažādā
kās performances un citas aktivitātes. Šai izstādē ģeometrija kā cilvēku radīta regulāra 
struktūra tika konfrontēta ar ģeogrāfijas dabiskumu un neprognozējamību. Piektā 
gadskārtējā SMMC izstāde “Opera” (1997) notika Dailes teātrī (kuratore Solvita 
Krese); tajā tika iekļauta arī minimālisma un postmodernisma sintēzē radītā muzikālā 
izrāde “Rolstein on the Beach” (H. Lediņš, Kaspars Rolšteins). Sestā gadskārtējā SMMC 
izstāde “Venstpils. Tranzīts. Termināls” (1998–1999) norisinājās divos posmos divu 
gadu garumā (kurators K. Ģelzis). Dažādos veidos tika traktēti kustības kā pārmaiņu 
faktora un galapunkta (apstāšanās, tradīcijas) motīvi, kā arī Venstpils kā naftas pār
kraušanas pilsētas jeb jaunās Kuveitas tēls. Neparasts risinājums bija Mākslas aģit
vilciens Rīga–Ventspils, kura vagonos tika eksponēta laikmetīgā māksla; savukārt 
mākslas iefiltrēšanās pilsētvidē tika pielīdzināta vīrusa darbības principam, gandrīz 
saplūstot ar apkārtni un tomēr to transformējot negaidītos veidos. Ar šo pasākumu 
noslēdzās Sorosa mūsdienu mākslas centra aktivitāšu cikls, tālāk stafeti pārņemot 
Laik metīgās mākslas centram, kurš turpināja un vienlaikus transformēja eksperimentu 
tradīcijas jaunajā tūkstošgadē.

Šajās izstādēs izkristalizējās zināms interešu un izteiksmes līdzekļu nošķīrums 
starp pirmo un otro konceptuālistu paaudzi. Pirmo konceptuālistu paaudzi, kuras 
veikumu mēdz arī aprakstīt ar terminu “metaforiskās” vai “poētiskās” instalācijas, 
pārstāv Oļegs Tillbergs, kurš savos lielizmēra darbos Fluxus radošās eksperimentē
šanas garā izmantojis lidmašīnu korpusus, eļļā mērktus palagus, mēslu krāvumus un 
citus objektus, jutīgi interpretējot arī lokālās vēstures reālijas. Piemēram, milzīgās 
kāpostu skābējamās mucas kopā ar veciem dzelzceļa staciju aparātiem darbā “Gaidot 
Berlīnes vilcienu” (14.  att.) ir alūzija uz ilgstoši pārrauto saikni ar  Eiropu  – tiešo 
dzelzceļa satiksmi ar Berlīni starpkaru periodā. 1994. gadā O. Tillbergs arī saņēma 
prestižo Ars Fennica balvu, novērtējot viņa mākslas atšķirību no politiski anekdotis
kām Austrumeiropas klišejām: “Tillberga darbi rodas ne tikai kopsakarībās ar ak
tuālo laika plūdumu. [..] Tillbergs ar mēnessērdzīgā drošības izjūtu pārvietojas cauri 
sabiedriskajām un kultūras sfērām, kuras tik ļoti labprāt atrodas atsevišķi katra par 
sevi. Viņš neveido programmu, taču mēģina saviem darbiem veidot konjunktūru – 
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 laimīgu sastapšanos īstajā laikā un īs
tajā vietā.”64

Radniecīgā veidā ar Fluxus un arte 
povera virzieniem tipiskiem paņēmie
niem (malkas, ogļu, sūnu un citu da
bisku materiālu veidojumiem) darbojās 
arī Andris Breže; pie pirmās konceptu
ālistu paaudzes pieskaita arī ironisko 
oranžo instalāciju un objektu meistaru 
Ojāru Pētersonu, piemēram, viņa ap
gāztā “Lielā oranžā triumfa arka” (1994) 
veidota kā netiešs komentārs par vald
nieku un varas vispār relatīvo dabu. 
Šai  paaudzei piederīgs ir arī Kristaps 
 Ģelzis, kura redīmeidu, objektu un digi
tālo tēlu klāstā izceļas globālās popkul
tūras veidoli (15. att.); viņa māksla, kas 
varot atgādināt amerikāņu postkoncep
tuālismu, aplūkota kā minimālisma un 
konceptuālisma tradīciju sastapšanās ar 
specifisko, traumatisko padomju kultūr
telpas pieredzi.65 Emo cionāli piesātinā
tas dažādu redīmeidu konstelācijas vei
doja un turpina veidot Sarmīte Māliņa. 
Savukārt tā dēvētās otrās paaudzes kon
ceptuālisti vairāk pievērsās diskrētākiem 
un atturīgākiem pētījumiem minimā
lisma un konceptuālisma gultnē; piemē
ram, Anitas Zabiļevskas videoinstalā
cija “Piecas vienādas ainavas” (1994), 
kas ieguva starptautiskās žūrijas balvu, 
akcentēja uztveres nosacījumu izmai
ņas, salīdzinot gleznas nekustīgo telpu 
un laikā mainīgo videoattēlu.

Vēl viens otrās paaudzes koncep
tuālists Ēriks Božis, kurš mēdz nedaudz vai samērā daudz pamainīt ikdienišķu 
 priekšmetu mērogus, proporcijas un citus raksturlielumus, izveidoja neaizsniedzamu 
telefona automātu “Vietējām sarunām” (16. att.) netālu no strīdīga padomju laika mo

64 Nīferss  K. Konjunktūra un mīts  = Nievers  K. Conjuncture: Business Cycle and Myth. Oļegs Tillbergs: 
Kon junktur: Konjunktūra: Suhdanne: Conjuncture. Ed. by K.  Nievers, K.  Karvonen. Kiel: Stadtgalerie im 
Sophienhf, 1994, 17. lpp.

65 Švēde M. A. KRIX jeb Vai jūs pazīstat cilvēku, kurš jums uzbruka? = Svede M. A. KRIX or Can You Identify 
the Man Who Assaulted You? Kristaps Ģelzis: Darbu katalogs. Sast. I.  Riņķe. Rīga: Rīgas Galerija, 2005, 
5. lpp. 

14. att. Oļegs Tillbergs. Gaidot Berlīnes vilcienu. 1994. 
Instalācija no izstādes “Zoom faktors”. 3,2 × 20 × 10 m. 
Jāņa Bula foto no LMC arhīva

15. att. Kristaps Ģelzis. Malders. 2000. Digitāldruka no 
izstādes “Baltic Security”, Ārlandas lidosta, Stokholma. 
Mākslinieka īpašums. Kristapa Ģelža foto 
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numenta  – pieminekļa latviešu sarka
najiem strēlniekiem. To “sarkanuma” 
un vispār vēstures izvērtēšana brīžiem 
ir salīdzināma ar šādu neiespējamu sa
runu. Vienlaikus otrās paaudzes kon
ceptuālisms raksturots arī kā vēstījumu 
māksla jeb message art, kas orientējas 
uz tiešāku un skaidrāku komunikāciju 
ar skatītāju, ne tik daudz objektu un 
materiālu metaforiski asociatīvajām 
kvalitātēm.66 Pie šādiem darbiem pie
skaitāmas Ginta Gabrāna 90.  gadu 
insta lācijas un objekti, kas  apspēlē var
darbības tēmas un dažkārt atgādina pa
rafrāzes par ikoniskiem kon  ceptuālisma 
paraugiem, nereti izman tojot arī pop
ārta valodu. Līdzīgā kārtā nedaudz 
skandaloza rakstura darbus veidojuši 
tādi otrās paaudzes konceptuālisti kā 
Jānis Viņķelis, Miķelis Fišers un 
 Andris Frīdbergs.

90.  gadiem tipisko eksperimentē
šanas tendenci demonstrē arī daudzu 
gleznotāju, tēlnieku, lietišķās mākslas 
pārstāvju mēģinājumi iziet ārpus stāj
mākslas ietvariem, piemēram, glezno
tāja J.  Mitrēvica eksperiments instalā
cijā “Speķis visai valstij” (1994), kas 
uztverams kā atsauce uz 30. gadu agrā
rās Latvijas pārpilnības simbolu. At
šķirībā, piemēram, no brita Demjena 
Hērsta kautķermeņiem J.  Mitrēvica 
 žāvējumi bija gan  estētiski, gan jutek
liski (smaržas ziņā) daudz baudāmāki. 
Šai periodā parādījās arī lielizmēra 
land art jeb zemes mākslas projektiem 
tuvi darbi kā, piemēram, A.  Zariņas 
“ Dievmātes galva” (17. att.), kas salīdzi
nāmi ar Roberta Smitsona grandioza
jiem reljefa pārveidojumiem. Savukārt tekstilmākslinieki Egils Rozenbergs, Zaiga 
 Putrāma, Pēteris Sidars veidoja telpiskus objektus no tādiem materiāliem kā virves, 
šķiedra,  metāla stieples, laminētas čūskādas u.c., bet tēlnieki, piemēram, Aigars Bikše un 

66 Šteimane I. Jānis Viņķelis. Rīga: Neputns, 2003, 14. lpp. 

16. att. Ēriks Božis. Vietējām sarunām. 1995. Objekts no 
izstādes “Piemineklis”. Jāņa Bula foto no LMC arhīva
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17. att. Aija Zariņa. Dievmātes galva. 1996. Izstāde “Geo – Ģeo”. 
Jāņa Deinata foto no LMC arhīva
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 Kristaps  Gulbis, eksponēja instalācijas 
no dažādiem redīmeidiem un citiem ob
jektiem, kas sasaucās ar plašu neoavan
garda tendenču  spektru.

Zināmas saiknes ar pasaulē populā
rajām, bet Latvijas kontekstā vāji izteik
tajām  feminisma tendencēm var saskatīt 
1997. gadā dibinātās mākslinieču grupas 
“Latvijas Nacionālās sieviešu līgas pro-
jekts” (iniciatore Inga Šteimane) darbībā. 
Grupa piedalījās SMMC gadskārtējās 
izstā dēs un rīkoja atsevišķas akcijas, to
mēr aktivitātes bija visai  īslaicīgas, un 
jau najā gadu tūkstotī grupa ātri pār
orientējās uz citām darbības jomām. 
 Izstādē “Opera” eksponētais krāsaino 
foto grāfiju cikls “Sirdis” (18.  att.), kurā 
dalībnie ces iejutās dažādu operu varoņu 
lomās, sasaucas, piemēram, ar Sindijas 
Šērmanes slave najiem “Kinokadriem bez 

nosaukuma” (“Untitled Film Stills”). Grupveida darbības kā opozīciju vientuļā radošā 
ģēnija kultam var salīdzināt arī ar Ņujorkas “Partizānu meitenēm” (“Guerilla Girls”), 
tomēr viņu aktivitātes bija nenoliedzami daudz agresīvākas un provokatīvākas.

Kopš 90. gadu vidus Latvijā ienāca arī mākslas projekti ar manāmu sociālkritisku 
nokrāsu, kas tiecas ne vien eksponēt mākslu publiskā telpā, bet arī ielauzties populārās 
kultūras un izklaides industrijā, gan bieži radot jautājumus par šāda kritiskā vēstījuma 
efektivitāti. Te var minēt Mākslas biroja “Open” (Kaspars Vanags, Ilze Strazdiņa) multi
mediālos projektus (“Open”, 1995; “Biosports”, 1996; “Aktuelle Tanzen”, 1997; “Party 
Animals  / Animal Farm”, 2001, u.c.). Ievērojamu rezonansi un atzinību ieguva biroja 
“Open” projekts “Tējas sēne” (“T-Shroom”) (2000), kas pievērsās pirkšanas un pārdoša
nas akta glorifikācijai patērētāju sabiedrībā. Projekts ietvēra veikalu, kur tirgoja šo tradi
cionālo, mājās raudzēto dzērienu, komerciālu reklāmas kampaņu, intervijas ar tējas 
sēnes audzētājiem utt., atdarinot un parodējot kokakolas vispasaules uzvaras gājienu ar 
tādu kā lokālo alternatīvu. Sociāli kritiskās pieejas kulminācija bija vērojama projektā 
“Subversija pilsētvidē” (2001), kas Latvijas publiku mēģināja iepazīstināt ar Gija Debora 
aizsāktās neomarksistiskās situacionisma teorijas un prakses elementiem, kā arī dažā
diem citiem strāvojumiem – anarhistu, dažādu radikāļu un subkultūru pārstāvju redzē
jumu par mūsdienu pasaules problēmām. Piemēram, plakāti Rīgas ielās vērsās pret Rie
tumu lielo korporāciju alkatību, vergu darba izmantošanu un patērētāju zombēšanu, 
programmējot tos iegādāties arvien vairāk būtībā nevajadzīgu lietu. Tomēr tikai pēc 
desmit kapitālisma gadiem šāda nostāja atgādināja svešā augsnē pārstādītu un ne pārāk 
aktuālu pseidoproblemātiku.

Ap gadu tūkstošu miju pieauga arī elektronisko izteiksmes līdzekļu un multimedi
ālu projektu īpatsvars, kuros izmantotas datorprogrammas un videotehnoloģijas, digi

18. att. Latviešu Nacionālā sieviešu līga. “Madame Butterfly” 
no projekta “Sirdis”. 1997. Izstāde “Opera”. Jāņa Deinata foto no 
LMC arhīva
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tālās skaņas sistēmas, tiešraižu un citu projektu īstenošana internetā u.tml. 1996. gadā 
dibinātais Elektroniskās mākslas un mediju centrs “E-Lab” (Rasa Šmite, Raitis Šmits, 
Jānis Garančs, Arvīds Alksnis u.c.) “savā darbībā par galveno darbības lauku un orga
nizācijas formu izvēlējās tīklu un par savu aktivitāšu un izpausmes formu – komunikā
ciju visplašākajā šā vārda nozīmē. Jaunās informācijas un komunikāciju tīkla tehnolo
ģijas (internets) tika izmantotas gan kā līdzeklis (instruments) informācijas iegūšanai 
un apmaiņai, gan sociālai komunikācijai, gan arī kā jauna telpa radošai pašizpausmei 
un mākslas projektu realizēšanai.”67 2000. gadā “E-Lab” pārtapa par Jauno mediju un 
kultūras centru RIXC, kas turpina nodarboties ar mediju teorijas izpēti, apmācības 
programmu, radošo darbnīcu, starpdisciplināru izstāžu un konferenču rīkošanu, pie
vēršot īpašu uzmanību dažādiem mākslas un  zinātnes mijiedarbības aspektiem, ilgt
spējīgas attīstības un ekoloģijas tēmām.

Kopumā jāpiekrīt Ievas Astahovskas secinājumam, ka “šejienes 90.  gadu māksla – 
īpaši salīdzinājumā ar Rietumiem – bija asociāla – vienas paaudzes metaforisko un estē
tisko izteiksmi nākamajā aizstāja estētikas un satura dekonstrukcija, kas provokatīvi/iro
niski apspēlēja [..] realitātes un kultūras simbolisko formu reprezentācijas kā mākslīgas 
un no faktiskās realitātes atsvešinātas, tomēr paliekot pie intereses par “mākslu kā tādu””.68 
Kreisais diskurss un politiski iesaistīta māksla netika akceptēta vispirms jau sociālistis
kās pagātnes dēļ. Kopumā 90. gados mākslinieki izmantoja gan dabā atrodamo, gan 
cilvēka (arī 20. gs. beigu civilizācijas) radīto materiālu, priekšmetu, zīmju, klišeju un 
citas savstarpējās sakarības, lai paustu savu eksistenciālo pieredzi caur dažādām no
zīmju un interpretāciju metamorfozēm. Instalācijas un objekti nereti tapa konkrētam 
pasākumam, iegūstot efemeru un nekomercializējamu raksturu.

21. gadsimta transformācijas un starptautiskā reprezentācija

Lai arī nekādas krasas pārmaiņas tieši gadu tūkstošu mijā Latvijas mākslā neno
tiek, tomēr, salīdzinot ar 90. gadiem, jāizceļ kāda jauna tendence – nepārprotama glez-
niecības renesanse: vesela virkne jauno mākslinieku izvēlas tieši šo mediju, kam Lat
vijas mākslas vēsturē tradicionāli ir bijis privileģēts statuss, tomēr līdz ar neodadaisma 
un citu neoavangarda tendenču pacēlumu 90.  gados glezniecība šķita vismaz daļēji 
nokļuvusi laikmetīgās mākslas perifērijā. Taču gleznotāja rokas radīts darbs savā ziņā 
ir atguvis pievilcību digitāli producētu, gatavu tēlu pārpilnības situācijā. Mākslas kriti
ķis Vilnis Vējš šo parādību nodēvējis par “jauno vienkāršību”,69 kurai raksturīga atgrie
šanās pie ikdienišķiem sižetiem, telpiskuma, dažkārt fotogrāfiska skatījuma, vienlaikus 
atsakoties no noteiktu glezniecības aspektu uzsvēruma.

67 Šmite R. Kreatīvie tīkli. Rīga: Jauno mediju kultūras centrs RIXC un Liepāja: Liepājas Universitātes MPLab, 
2011, 122.–123.  lpp. Tas pats angļu val.: Šmite  R. Creative Networks in the Rear-view Mirror of Eastern 
European History. Amsterdam: Institute of Network Cultures, 2012, p. 104.

68 Astahovska  I. “Globālie lielceļi” jaunās lokalitātēs  = “Global Highways” in New Localities. Deviņ desmitie: 
Laik metīgā māksla Latvijā  = Nineties: Contemporary Art in Latvia. Sast. I.  Astahovska. Rīga: Laik metīgās 
māk slas centrs, 2010, 37. lpp.

69 Vējš V. Jaunā vienkāršība. 2000 – … = The New Simplicity. 2000 – … Studija, Nr. 72, 2010, 37.–45. lpp.
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Viens no šiem aspektiem ir krāsa – 
tā Jānis Avotiņš (19.  att.), Sigita Dau
gule, Andris Eglītis un vēl citi izmēģi
nājuši gandrīz monohromu pieeju. 
J.  Avotiņa “spokainās, atsvešinātās se
jas un figūras, kas atgādina padomj
laiku fotogrāfijas”,70 raksturotas arī kā 
ievelkošas trauslā, noslēpumainā pa
saulē, ko vajā kolektīvās atmiņas. 
A.  Eglītis 2013.  gadā ieguva Latvijas 
mākslas dzīvē prestižo V. Purvīša balvu 
par zemes toņos ieturēto gleznojumu 
un instalācijas sintēzi ar nosaukumu 
“Zemes darbi”, kurā kopā ar akrila krā
sām izmantoti dabīgi minerāli. Vinetas 
Kaulačas zūdošo, fotoreālistiski skaisto 
mirkļu tvērumi un Daigas Krūzes 

hiper trofētā žesta, krāsas un faktūras izpausmes ir vēl citi veidi, kā saprast glezniecības 
potenciālu. Ēriks Apaļais, kas nav sekojis tradicionālajam akadēmiskās izglītības ceļam, 
ārpus Latvijas pamanīts ar atbruņojoši bērnišķīgu naivismu, kas pamazām attīstījies 
konceptuāla intelektuālisma virzienā. Brīvi gleznieciskā, nosacītā, dažbrīd ekspresīvi 
kāpinātā manierē, neslēpjot triepienu un necenšoties pēc lietu ārpuses detalizācijas, 
strādā, piemēram, Anda Lāce, atainojot notikumus un noskaņas, kuru jēga ir gaistoša 
un grūti tverama, paļaujoties uz šo grūtību radītās intrigas atraktivitāti. Ekspresīvā 
žesta skandalozi atbaidošo potenciālu, tēlojot dažādas vardarbības ainas un mutantiem 
līdzīgas radības, savukārt izmantojis Kristians Brekte, kura māksla atsauc atmiņā 
 Abject Art tendenci Rietumos. Līdzās personālizstādēm un dalībai grupu izstādēs šo 
jauno gleznotāju veikums bija apskatāms divās lielās grupu skatēs: “Našķu bumba” 
(“Candy Bomber”, 2007) bija tāds kā paaudzes pieteikums, savukārt izmaiņas toreizējo 
dalībnieku rokrakstā, kā arī jaunu censoņu piepulcēšanos varēja apskatīt izstādē “Pil
sētas bērni” (“Urban Children”, 2010). 2016.  gadā notika trešā jauno glezniecības 
 talantu meklēšanas skate. Vairāki no minētajiem un arī daudzi citi jauni mākslinieki ir 
veiksmīgi attīstījuši sadarbību ar Rietumu galerijām un kuratoriem, tā iesaistoties pla
šākā māk slas apritē.

Laikmetīgās mākslas centra ak tivitātes jaunajā tūkstošgadē vairs ne turpināja vienas 
centrālās gadskārtējās izstādes tradīciju, tai sazarojoties daudz skaitlīgākos un daudzvei
dīgākos pasākumos. Tie kopumā kļuva vairāk orientēti uz Nikolā Burio formulēto “attie
cību estētiku” (relational aesthetics), proti, skatītāja iesaistīšanu un līdzdarbības provocē
šanu, vēl vairāk mazinot mākslas darba kā formāli pašpietiekama objekta nozīmi. Viens 
no apjomīgākajiem projektiem bija starptautiskā laikmetīgās mākslas izstāde “Mūsdienu 
utopija” (“Contemporary Utopia”, 2001, kurators Franks Vāgners, Berlīne). Mikelandželo 

70 http://www.saatchigallery.com/artists/janis_avotins.htm?section_name=new_art_from_russia (skatīts 
09.04.2016.).

19. att. Jānis Avotiņš. Samoubistvo putča. 2003. Audekls, akrils. 
130 × 180. LNMM. Ilzes Putniņas foto
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Antonioni 1970. gada filma “Zabriskie 
Point” tika pieņemta kā izstādes kon
ceptuālais atskaites punkts, apspēlējot 
vērtību pārvērtēšanas un iznīcināša
nas tēmu.

2002. gadā izstādē “Pilsēta. Stāsti 
par Rīgu” (kuratore S. Krese) gan vie
tējie, gan ārzemju mākslinieki dažā
dos veidos interpretēja Rīgas urbāno 
telpu un rīdzinieku tēlus, nepārpro
tami orientējoties uz nobružāti mar
ginālo, deklasēto pilsētas pusi un 
igno rējot kapitālisma augšupejas la
koto spožumu. Šādā rīdzinieku arhi
vēšanas paradigmā iekļaujas, piemē
ram, Kaspara Gobas fotografētie 
čigāni, kuru tēls pārējās sabiedrības 
acīs ir visai negatīvs, vai Intas Rukas fotogrāfiju cikls “Cilvēki, kurus es satiku” – gan 
pašpārliecināti veiksminieki, gan dzīves pabērni. 2003. gadā norisinājās starptautiskais 
projekts “re:publica”, kas savukārt iezīmēja agrāk nebijušu pievēršanos Rīgas nomalēm, 
aicinot līdzdarboties turienes iedzīvotājus. Projekta ietvaros, piemēram, notika dīdžeju 
un vīdžeju pasākumi mikrorajonu kafejnīcās, tika gatavotas un kopā ar publiku baudī
tas fusion food maltītes, atgādinot Rikrita Tiravanita performances, u.tml. Grupa 
“MAIz3” par brīvu izdalīja second hand preces improvizētās tirdzniecības vietās, bet 
grupa “Pureculture” tukšās veikala telpās organizēja pensionāru modes skates. Māksli
niece Katrīna Neiburga vairākas dienas iejutās taksometra vadītājas lomā, ar vecu pa
domju laika “Volgu” pārvadājot pasažierus un reģistrējot sarunas ar videoaparatūru un 
audioaparatūru (20. att.).

Jaunu pavērsienu laikmetīgās mākslas norišu ainā radīja ekonomiskā krīze 
2009. gadā, kad Laikmetīgās mākslas centram radās ideja sarīkot pirmo ikgadējo laik
metīgās mākslas festivālu “Survival Kit” jeb “Izdzīvošanas komplekts” (kuratore Solvita 
Krese). Mākslas un dzīves tuvināšanas stratēģijās ienāca bankrotējušo firmu un veikalu 
pamesto telpu apgūšana ar dažādiem mākslas pasākumiem  – izstādēm, diskusijām, 
 lekcijām, prezentācijām, videoseansiem, meistarklasēm un citām aktivitātēm. Arī pa
mestas industriālas telpas (bijušie VEF fabrikas korpusi, bijusī Tabakas fabrika) tika 
adaptētas mākslas projektiem. Mākslas statusā tika pacelti dažādi naudu neprasoši 
pašpalīdzības veidi (second hand modes salons, ziepju darbnīca, zupas virtuve, mainī
šanās ar istabas augiem, dalīšanās ar tautas dziedniecības receptēm u.tml.). Māksli
nieku mērķis bija pierādīt, ka ar nelieliem līdzekļiem iespējams pozitīvi ietekmēt ap
kārtējo vidi, iesaistot kaimiņus un garāmgājējus. Piemēri  – “Tautas aptieka” un 
mazdārziņu kopšanas praksei veltīta izstāde un diskusija.

Provokatīvus, sociāli aktīvus darbus veidoja tēlnieks Aigars Bikše, piemēram, “Sur-
vival Kit 2” ietvaros organizējot semiotiski daudzslāņainu un vizuāli atraktīvu realitātes 
šovu “Kura te nav aita”. Šī darba kontekstu iezīmēja realitātes šovu pārpilnība un cilvēki 
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20. att. Katrīna Neiburga. Satiksme. 2003. Projekts re:publica. 
Mārtiņa Grauda foto no LMC arhīva
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aitas kā politisko manipulāciju objekti. Savukārt “Survival Kit 4” tēma bija latviski grūti 
tulkojamais termins downshifting (“tempa mazināšana”, “lēnā dzīvošana” u.tml.), proti, 
vēlme un nepieciešamība izkāpt no kapitālisma “vāveres riteņa” – nemitīgās pelnīšanas 
un patērēšanas –, lai atrastu laiku sev, draugiem, ģimenei, dabas baudīšanai un dzīvei 
vispār. “Survival Kit 5” (“Lēnā revolūcija”) un “Survival Kit 6” (“Utopiskā pilsēta”) tur
pināja laikmetīgās izdzīvošanas stratēģiju pētniecību, un 2015.  gada pasākums tika 
nodēvēts “Survival K(n)it 7”, tādējādi uzsverot roku darbu  – ikdienišķu darbību un 
“mazo lietu” potenciālo spēju ietekmēt globālus procesus.

Lai gan mākslinieki jau 20.  gs. 90.  gados aktīvi iesaistījās dažādās izstādēs un 
projektos ārpus Latvijas robežām, pārmaiņas mākslas valstiskās reprezentācijas 
 līmenī ienesa dalība prestižos starptautiskos pasākumos. Piemēram, G. Gabrāns pār
stāvēja Latviju Sanpaulu biennālē (2004) ar vairāku gadu garumā īstenoto projektu 
“Starix”  – mediju radītas popularitātes fenomena izpēti, transformējot bezpajumt
nieku perfekti koptā mediju zvaigznē (21. att.).71 Tomēr visregulārāk Latvijas māksli
nieki tika pārstāvēti tradīcijām bagātajā Venēcijas biennālē. 1999.  gadā Latvija tur 
piedalījās pirmo reizi ar ekspozīciju “Stāsti, stāstītāji” (“Stories, Storytellers”, kuratore 
H. Demakova), kas tika eksponēta San Džovanni Novo (San Giovanni Nuovo) baz
nīcā. Tajā piedalījās fotogrāfe I.  Ruka ar fascinējošajiem vienkāršo lauku ļaužu 
 portretiem altāru ietvaros ar klasiskā ordera formām, A. Zabiļevska ar šķietami ne
cilu video, kas fiksē slīdošu ikdienišķo realitāti zem gājēja kājām, un O. Pētersons ar 
video, kas savukārt demonstrēja runātāja mutes kustību kā “stāstu” tēmas vizualizā
ciju (sacītā saturu ļaujot iztēloties katram pašam) (22. att.). Šai ekspozīcijā demon
strētās I. Rukas fotogrāfijas no cikla “Mani lauku ļaudis” (1983–1998)72 jau atzītas par 
daļu no Latvijas laikmetīgās mākslas zelta fonda. Statiskie melnbaltie portreti, kas ta
puši analogajā tehnoloģijā ar senlaicīgu Rolleiflex kameru, bez sociālkritiska patosa, 
bet ar iejūtīga vērotāja skatu atklāj vienkāršo, pašcieņas pilno laucinieku dzīvi viņu 
dabiskajā  vidē.73

2001. gada ekspozīcijā “Rīgas astoņsimtgades burvju flauta” (“Riga 800 Magic Flute”, 
kuratore H. Demakova) savukārt vērojama pārbīde uz kustīgo attēlu jeb filmu formātu – 
San Lio baznīcas telpās Latvija piedāvāja kinorežisores Lailas Pakalniņas filmu “Papagena”, 
kuras laikā nejauši sastapti garāmgājēji demonstrēja savu reakciju uz Volfganga Amadeja 
Mocarta mūzikas klausīšanos austiņās, veidojot savdabīgu emociju arhīvu. Savukārt otrā 
filma – scenogrāfa Ilmāra Blumberga un režisora Viestura Kairiša darbs “Burvju flauta” – 
apspēlēja daudz traģiskāku tēmu  – anonīmu mirušo apglabāšanu Jaunciema kapos, 
izman tojot abu autoru uzvestās ope ras oriģinālos scenogrāfiskos tēlus, kas integrēti reā
lajā Rīgas apkaimes vidē.

71 Vairāk par projektu sk.: Brizgela E. Bronzas cilvēks un bezpajumtnieks, 219.–225. lpp.; Bryzgel A. Performing 
the East, pp. 132–156.

72 Ruka I. My Country People = Mani lauku ļaudis = La mia gente di campagna. Ed. by H. Demakova. Riga: 
Soros Center for Contemporary Arts – Riga, 1999.

73 Vēl par I. Ruku sk.: Inta Ruka, Egons Spuris: Fotogrāfijas = Photographies. Ed. by L. Slava. Rīga: Neputns, 
2003; Amālijas Street 5a: Inta Ruka’s Latvian Portraits. The Hague: Heiden, 2008; Ruka  I. People I Know. 
Intr. U. Eskildsen. Stockholm: Bokförlaget Max Ström, 2012; Way of Life: People from Hälsingland. Fotogr. 
I. Ruka, text G. Kindstrand. Hudiksvall: Hälsinglands Museum, 2013.
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Dalību nākamajā biennālē 2003. ga dā 
izjauca politiskas problēmas, taču 
2005. gadā Latvija atkal tika pārstāvēta – 
šoreiz ar vairākās telpās izvietotu multi
mediju pro jektu “Tumsas spuldze” (“Dark 
Bulb”, projekta vadītāja Līga Marcinke
viča). Autori bija jauno mākslinieku 
grupa “F5” jeb “Famous Five” (L. Marcin
keviča, Ieva Rubeze,  Mārtiņš  Ratniks, Er
vīns Broks), kas pazīstami galvenokārt ar 
digitālā video tehnikā veidotiem darbiem. 
Mākslas kritiķe un kuratore H.  Dema
kova šo grupu pieskaita pie laikmetīgās 
mākslas “trešā viļņa” jeb trešās konceptu
ālistu  paaudzes, kas gan no poētisko “in
stalatoru”, gan no konceptuālo provoka
toru paaudzes atšķiras galvenokārt ar to, 
ka ir veidojusies absolūti brīvas informā
cijas aprites un starptautiski vienotas 
mākslas telpas apstākļos.74 Grupas izman
totais fiktīvais stāsts par zināt nieku, kas 
izgudrojis elektrisko tumsas spuldzi, bet 
pēc tam gājis bojā, jo nav varējis atrast 
izeju no laboratorijas, iemiesots diezgan 
biedējošā un fascinējošā ceļojumā tumšu 
telpu labirintā, kur videodarbi apvienoti 
ar taustes un audioefektiem.

2007.  gadā Latviju Venēcijā pārstā
vēja kādreizējā provokatora un skan
dālista G.  Gabrāna veidotā ekspozīcija 
“Paraspoguļi” (“Paramirrors”, projekta 
va dītāja Ieva Kulakova), kurā viņš nodar
bojās jau ar ko pilnīgi citu – zinātnes un 
ezoterikas krustpunktu materializāciju. 
Ekspozīcijā ietilpa, piemēram, “Skaistuma spogulis”, kurš uzlabojot sejas ādu ar polari
zētas gaismas palīdzību (skaistumkopšanas industrija ar zinātnes atklājumiem koķetē 
nepārtraukti) (23. att.), un “Parahipnoze”, kas apspēlē izmainītas apziņas stāvokļu tera
peitiskos efektus. 2009.  gadā stafeti atkal pārņēma jau trešās paaudzes mākslinieki 
Miks Mitrēvics un Evelīna Deičmane savā ekspozīcijā “Trauslā daba” (“Fragile Nature”, 
kuratori L. Marcinkeviča un Norberts Vēbers). Delikāti sarežģīto instalāciju un video 
centrā bija saules un sniega kontrasti. E. Deičmanes sniegā ieraktajiem cilvēkiem, kas 

74 Demakova H. Nepamanīs. Latvijas laikmetīgā māksla un starptautiskais konteksts = They Wouldn’t Notice. 
Latvian Contemporary Art and the International Context. Rīga: ¼ Satori, 2010, 38. lpp.

21. att. Gints Gabrāns. Kā nokļūt TV. 2004. Sanpaulu 
biennāle. Ērika Boža foto

22. att. Inta Ruka, Ojārs Pētersons un Anita Zabiļevska. 
Latvijas ekspozīcija “Stāsti, stāstītāji” Venēcijas biennālē. 
1999. Gata Rozenfelda foto no LMC arhīva
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pasīvā neziņā gaida  atkusni, papildu aktu
alitāti piešķīra ekonomiskā krīze. M. Mit
rēvica efemero sajūtu uzburšanas rīki šau
rajā Venēcijas ieliņā ienesa viļņu čalas, 
vēja pūsmas, putnu balsis, radot kontras
tējošu vidi relaksācijai un refleksijai par 
mirkļa īslaicību un varbūt arī latviešu 
mākslinieku daudz apcerēto īpašo saikni 
ar dabu.

Savukārt 2011.  gada ekspozīcija 
“Mākslīgais miers” (“Laikmetīgā ainava”) 
(“Artificial Peace” (“Contemporary Lands-
cape”), kuratore Astrīda Rogule) lika pār
vērtēt jau par laikmetīgās mākslas klasiķi 
dēvēto K. Ģelzi: kādreizējais supergrafiku, 
neskaitāmu asprātīgu objektu un insta
lāciju autors jau pirms kāda laika bija 
 pievērsies akvareļglezniecībai. Gandrīz 
abstraktie Venēcijas gleznojumi varēja at
gādināt kādu nelaikmetīgu modernisma 
recidīvu, tomēr aptumšotajā telpā skatā
mais luminiscējošo akvareļu cikls perfekti 
iekļāvās biennāles kopējā gaismas izpētes 
tēmā un sensuālajā šķautnē (24.  att.). 
Konceptuāli kritisko darbu meinstrīmā 
šāda nostādne var pārsteigt ar uzdrošinā
šanos prasīt skatītāja aktivitāti, nedodot 
tai nekādas pārāk drošticamas ceļazīmes.

2013. gada ekspozīcijā “Ziemeļi – Zie
meļaustrumi” (“North by Northeast”, ku
ratores Anne Bārlova, Kortnija Finna un 
Alise Tīfentāle) Kaspara Podnieka šķie
tami gaisā levitējošo laucinieku fotogrāfi
jas un Kriša Salmaņa nemitīgā svārsta 

kustībā iesaistītais reālais koks “pievēršas spriedzei starp vietu un pārvietošanos, ko 
rada nemitīgi mainīgās politiskās ģeogrāfijas ideoloģiskās implikācijas. Izstādi caur
strāvo atsauces uz tradicionālo Latvijas lauku dzīvesveidu ar tam raksturīgajām tuva
jām attiecībām ar dabu, izteikto cieņu pret darbu un patriarhālo pasaules skatījumu.”75 
Arī A. Eglīša un K. Neiburgas projekts “Armpit” (kurators K. Vanags) 2015. gada eks
pozīcijā demonstrēja amatnieciskā rūpībā būvētu lielizmēra konstrukciju, sava veida 
svētnīcu, kurā iemontētie videosižeti vēsta par amatieru automehāniķu pašpietiekamo 

75 Latvia. Il Palazzo Enciclopedico  = The Encyclopedic Palace. La Biennale di Venezia: 55. Esposizione Inter-
nazionale d’Arte. Venice: Marsilio, 2013, p. 225.

23. att. Gints Gabrāns. Latvijas ekspozīcija “Paraspoguļi” 
Venēcijas biennālē. 2007. Stellas Pelšes foto 

24. att. Kristaps Ģelzis. Latvijas ekspozīcija “Mākslīgais 
miers” Venēcijas biennālē. 2011. Stellas Pelšes foto
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pasauli: “Stāsts par Eiropas perifērijā mītošiem garāžu 
 vīriem ir digitālā laikmeta izlolota pastorāle”76 (25.  att.). 
Iespē jams, arī pēcpadomju telpas faktoram tajā ir būtiska 
nozīme, turpinot “dari pats” tradīcijas, kas var iegūt pārstei
dzošu aktualitāti globālā patēriņa drudža mazināšanas kon
tekstā.

Turpat 2015. gada biennālē varēja iepazīties arī ar pla
šāku mēģinājumu formulēt noteiktu nacionālās skolas spe
cifiku pat komunikācijas tīklojumu cauraustā laikposmā; tā 
krievu kurators Viktors Miziano izstādē “Ornamentālisms”77 
apvienoja virkni jaunu latviešu mākslinieku (to skaitā 
A. Eglīti, K. Neiburgu, K. Ģelzi u.c.), kuru darbiem (gleznie
cība, instalācija, video, fotogrāfija u.c.) šķietami nebija īpaši 
daudz kopīga nedz savā starpā, nedz arī ar ornamentu, taču 
kurators, paplašinot ornamenta jēdzienu, saskata tā kvalitā
tes, piemēram, objektu materialitātes izcēlumā. Ornaments 
saistās ar formas “mākslīgo” izveidotību (labi nostrādāta, es
tetizēta forma patiesi varētu būt viena no latviešu mākslas 
iezīmēm dažādos laikposmos), bet vienlaikus arī ar norādi 
uz kaut ko ārpus materiāla virsmas: “Ornaments ir formas 
griba, kurai caurspīd dvēseles dzīve.”78 Latvijas mākslas 
zinā mais atturīgums, tēlainība un individuālisms varētu būt 
šīs dvēseles dzīves savdabīgie un plašākā kontekstā atšķirīgie 
un saistošie komponenti.

Secinājumi

Latvijas vizuālās mākslas kopaina gadsimta garumā atklāj nenoliedzamas saiknes 
ar lielāku kultūras centru raisītajiem impulsiem, vienlaikus to interpretācijas nav uz
skatāmas par novēlotiem, identiskiem atkārtojumiem, bet sintezējošām, hibrīdām ver
sijām, kurās Rietumu centriem tipiskā secīgā mākslas virzienu nomaiņa transformēta 
jaunās konstelācijās. Lokālā konteksta un vēsturisko apstākļu loma ir ievērojama un 
noved pie saistošas dažādu mākslinieciskās izteiksmes veidu koeksistences un saplūša
nas. Izaicinājums, kas pārvarams šī materiāla pētniekiem, saistās ar nepieciešamību 
izvai rīties gan no vienkāršotiem vietējo parādību atkarības un ietekmju postulēju
miem, gan arī no pašvērtīgas, izolētas unikalitātes un oriģinalitātes apliecinājumiem. 
Vietējā mākslas mantojuma specifika būtu meklējama ietekmju mijiedarbības, to 

76 Vanags K. Tem plieši no skābo kāpostu viruma = Templars of Sauerkraut. Armpit: Latvian Pavilion: Biennale 
Arte 2015: Katrīna Neiburga: Andris Eglītis [catalogue]. Ed. by K. Vanags, I. Astahovska. Riga: Latvian Centre 
for Contem porary Art, 2015, 165. lpp.

77 Izstāde bija daļa no kultūras programmas, kas saistīta ar Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē 
un bija ap skatāma Venēcijas biennāles 56. starptautiskās mākslas izstādes ietvaros (2015).

78 Ornamentalism. Purvītis Prize. Latvian Contemporary Art: [exhibition: Tesa 99, Arsenale, Venezia]: 09.05.–
22.11.2015. Ed. by M. Brice. [Latvia]: Culture Project Agency Indie, 2015, p. 17.

25. att. Katrīna Neiburga un 
 Andris  Eglītis. Latvijas ekspozīcija 
 Armpit  Venēcijas biennālē. 2015. 
Ērika Boža foto
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 funkciju un nozīmes konkretizējumos. Piemēram, padomju posma neoficiālā vai uz 
atļautā robežas balansējošā māksla ir zināms modernisma arsenāla paplašināts izman
tojums: laikā, kad tas arvien vairāk kļuva par ideoloģiskās sistēmas un komercializāci
jas sastāvdaļu Rietumos, Eiropas austrumdaļā radniecīga izteiksme kļuva par uzdroši
nāšanās un personiskās brīvības apliecinājuma instrumentu. Savukārt Latvijas 
laikmetīgajai mākslai nav tipiskas, piemēram, tīri konceptuālas manipulācijas ar tek
stiem vai ekstrēmi mākslinieka fiziskās izturības pārbaudījumi. Atturīgs un vienlaikus 
jutekliski baudāms īstenojums nereti ir attiecināms arī uz saturiski un idejiski piesāti
nātiem darbiem, tomēr primāra ir interese par cilvēka esības universālajiem aspektiem, 
nevis šaurāku grupu interešu un skatpunktu aktualizāciju.

Par autori 

Stella Pelše (dz. 1972) – Dr. art., Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures 
institūta vadošā pētniece. Zinātniskās intereses – mākslas teorija, vēsture un 
kritika, estētika, laikmetīgā māksla. Aptuveni 50 publikāciju autore, būtiskākās 
no tām: Latviešu mākslas teorijas vēsture: Mākslas definīcijas valdošo laikmeta 
ideju kontekstā (1900–1940) (2007); History of Latvian Art Theory: Definitions of 
Art in the Context of the Prevailing Ideas of the Time (1900–1940) (2007). Nolasīti 
aptuveni 40 referāti vietējās un starptautiskās konferencēs un semināros. Dar
bojusies mākslas kritikā, recenzējusi mākslas projektus, grāmatas un zinātnes 
dzīves notikumus laikrakstos, žurnālos un interneta resursos.



Jānis Krastiņš

LAVIJAS UN RĪGAS ARHITEKTŪRA

Latvija ir eiropeiskās kultūrtelpas sastāvdaļa ar bagātu dažādu laikmetu arhitektūras mantojumu, 
kura raksturu nosaka vēsturisko apstākļu sekas: dažādos laikos Latvijā cita citu nomainījušas vācu, 
poļu, zviedru un krievu vara. Rakstā vispirms analizēta latviešu un vācu kultūras saskarsme gan ilgu 
laiku valdījušās tā dēvētās “koloniālās teorijas”, gan mūsdienu zinātnisko atziņu kontekstā. Tālāk 
izsekota latvisko elementu ģenēze raksturīgākajos senāko periodu celtņu tipos – kulta celtnēs un 
muižu kungu namos. Plašāka vērība veltīta 19. un 20. gadsimtā celtajiem Latviešu biedrību namiem 
un to nozīmei ne tikai kultūras mantojumā, bet arī valsts politiskajā vēsturē, kā arī latviešu profe
sionālās arhitektūras tapšanai un attīstībai. Noslēgumā analizēta nacionāla stila problēma arhitek
tūrā gan teorētiskā skatījumā, gan praktiskā izpausmē.  

Atslēgvārdi: Latvijas arhitektūra, nacionālā identitāte, jūgendstils, nacionālais romantisms.

Arhitektūra ir vides veidošanas māksla. Tā ir cilvēku darbības joma, kas nodrošina 
fizisko ietvaru jebkurai civilizācijas izpausmei. Arhitektūra ir vietzīme, kas atspoguļo 
katras konkrētas zemes kultūras tradīcijas, mentalitāti un vietējo iedzīvotāju nacionālo 
identitāti.

Latvijā ir samērā bagāts dažādu laikmetu arhitektūras mantojums. To veido vairāk 
nekā trīs tūkstoši kultūras pieminekļu sarakstā iekļauto ēku un celtņu kompleksu, kā 
arī gandrīz pussimts pilsētbūvniecības pieminekļu. Valsts galvaspilsētas Rīgas vēsturis
kais centrs šodien ir vispāratzīta universāla vērtība – Pasaules kultūras mantojuma 
vieta. Tā ir apmēram 430 ha liela teritorija Daugavas labajā krastā. Centra viduslaiku 
kodolu aptver bulvāri, kas kādreizējo nocietinājumu vietā izveidoti 19. gs. vidū, bet 
tālāk plešas bijušās priekšpilsētas, kuru regulārās taisnstūra formas kvartāli 19. gs. ot
rajā pusē un 20. gs. sākumā tika blīvi apbūvēti ar daudzstāvu mūra namiem. To vidū 
izceļas jūgendstila celtnes. Ir vispāratzīts, ka Rīgā ir Eiropā augstākās kvalitātes jūgend
stila ēku sakopojums.1

Latvijas arhitektoniski telpiskā vide kopumā ir eiropeiskās kultūrtelpas harmo
niska sastāvdaļa, bet, kā jebkur citur, tai ir arī sava tāpatība. Katrā no Latvijas nova
diem – Kurzemē, Vidzemē vai Latgalē – tā ir atšķirīga. Atsevišķo novadu kultūrvides 
īpatnības zināmā mērā ir vēsturisko apstākļu sekas: dažādos laikos un dažādās vietās 
Latvijā cita citu nomainījusi vācu, poļu, zviedru un krievu vara. Latvijas kultūrvidē 

1 Historic Centre of Riga. Pieejams: http://whc.unesco.org/en/list/852 (skatīts 22.08.2016.).
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katra no tām atstājusi atšķirīgus nospiedumus. Latgales baroka baznīcas atgādina kaut 
ko no katoliskās Polijas, kurā baroka celtnes veido nozīmīgu arhitektūras mantojuma 
daļu. Savukārt zviedru vides kultūras tiešu vizuālu atspoguļojumu grūti pat iztēloties. 
Vienīgi Daugavgrīvas cietoksnis, kuru 17.  gs. nogalē būvējuši zviedri, ir tieša liecība 
zviedru būvnieciskajai darbībai Latvijā. Tiesa, līdzīgas fortifikācijas būves saglabājušās 
daudzviet Eiropā. 

Jaunākajos laikos vairāk nekā pusotru gadsimtu visa Latvijas teritorija ir bijusi ofi
ciālā Krievijas pakļautībā. Tāpēc pamatots var būt jautājums par krievu kultūras 
 ietekmi. Arhitektūrā tās faktiski nav, ja neņem vērā krievu pareizticīgo baznīcas, kas ar 
cara valdības gādību 19.  gadsimta otrajā pusē un 20.  gadsimta sākumā sabūvētas 
daudzviet Latvijā. 

Dažkārt kā sava laika krievu arhitektūras atspoguļojums Latvijā tiek pieminēti 
daudzie muižu kungu nami, kas “pa lielai daļai krievu ampīra ietekmē”2 celti 19. gad
simta sākumā. Klasicisms un it īpaši tā vēlā fāze – ampīrs Krievijā tiešām guva plašu 
izpausmi, taču šis stils nav specifiska krievu kultūras izpausme, jo vēsturiskā stila sak
nes ir diezgan tālu no Krievijas. Klasicisma laikmeta muižu ēku arhitektūrā drīzāk sa
vijās gan Vācijas, gan Krievijas ietekmes. Latvija likumsakarīgi bija šo Eiropas tā laika 
divu vareno spēku kultūrmijiedarbes vieta. 

Zināmā mērā ar Krievijas kultūru saistāmas arī 19.  gadsimta pirmās puses koka 
ēkas pilsētu apbūvē. Raksturojot Rīgas pilsētvidi, arhitekts Heinrihs (saukts Heincs) 
 Pīrangs savulaik norādīja: “Arī Krievija savu daļu te atbildīga, un galvenām kārtām par 
mazo koka ēku arhitektūru.”3 Daudzu celtņu un it īpaši koka ēku fasāžu veidols faktiski 
bija administratīva diktāta rezultāts, jo no 1810. gada līdz 1840. gadam būvniecībā obli
gātas bija tā dēvētās paraugfasādes, kuru zīmējumi bija apkopoti četros Sanktpēterburgā 
izdotos albumos. Tomēr pēc paraugfasāžu projektiem Latvijā celto ēku arhitektūra lie
lākoties bija kādas shēmas brīva interpretācija atbilstoši vietējām būvniecības tradīci
jām.4 Pilsētu apbūvē visai izplatītas bija vienstāva dzīvojamās ēkas ar mezonīnu, kurā ir 
trīs, retāk divi vai četri, dažkārt arī pieci logi. Krievijas pilsētās šādu ēku tikpat kā nav. 

Daudzu Latvijas pilsētu un apdzīvoto vietu vidē jūtamas pēdas atstājis padomju 
okupācijas laiks. Padomju Savienība pēc satura un būtības bija tā pati Krievija. Tad tika 
radīti milzīgie un antihumānie prefabricēto lielmēroga dzīvojamo namu masīvi, kas 
apbūvēti ar zemas kvalitātes ēkām. Šodien tā ir ne tikai smaga būvtehniska un ekono
miska, bet arī sociāla problēma.

Latviešu un vācu kultūras saskarsme

Jaušamākās pēdas Latvijas arhitektoniskās vides vaibstos atstājusi gadsimtus ilgā 
vācu klātbūtne. Vāciešu un latviešu kultūras saskarsme, it īpaši vides jautājumu kon
tekstā, ir tēma, kuras nopietnai un objektīvai pētīšanai Rietumu mākslas un vēstures 

2 Siliņš J. Latvijas māksla: 1800–1914. I. Stokholma: Daugava, 1979, 119. lpp.
3 Pīrangs H. Arhitektoniskās stila formas Rīgas pilsētas ainavā. Rīga kā Latvijas galvaspilsēta: Rakstu krājums 

Latvijas Republikas 10 gadu pastāvēšanas atcerei. T. Liventāla un V. Sadovska red. Rīga: Rīgas pilsētas valdes 
izdevums, 1932, 119. lpp.

4 Bacильeв Ю. Kлaccицизм в apхитeктуpe Pиги. Pигa: Изд. Aкадемии нaук Латв. CCP, 1961, c. 287.
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zinātne pievērsusies tikai samērā nesen. Par šo tēmu dažādas institūcijas Vācijā, pie
mēram, Martin-Karl-Adolf-Böckler-Stiftung, Herder-Institut u.c. rīko reprezentablas 
starptautiskas konferences, un šai tēmai veltītas apjomīgas publikācijas.5

Izpratne par vērtībām un attieksme pret iepriekšējo paaudžu radīto pēdējos pus
otra simta gados ir jūtami mainījusies. Kultūras pieminekļu aizsardzības nozare radās 
samērā vēlu – tikai 19. gadsimtā, kuru bieži dēvē par zinātnisko gadsimtu. Šajā laikā 
lielākā daļa vēsturisko pētījumu un zinātnisko atklājumu Latvijā bija faktiski valdošās 
klases vācbaltiešu pētnieku darbības rezultāts. Tajos lielākoties izceltas Latvijas kultū
ras mantojuma specifiski vāciskās saknes, kuras bieži nav noliedzamas, bet tikpat bieži 
ir arī stipri pārspīlētas. Tas zināmā mērā ir likumsakarīgi, jo jebkura mākslas darba 
uztvere un iedarbe vienmēr īstenojas tādā vai citādā psihoemocionālā gaisotnē, tāpēc 
arī jebkurš vērtējums neizpaliek bez subjektīvas, caur personīgu izjūtu prizmu tvertas 
piedevas, lai cik objektīvs vēlētos būt pētnieks. Vēl lielāka nozīme ir atbilstošā laika so
ciāli ekonomiskajiem un, it īpaši, vēsturiski politiskajiem apstākļiem. Tieši tie visvairāk 
diktējuši diametrāli pretēju spriedumu rašanos.

Vienīgi vāciskā elementa atzīšana pazīstama kā koloniālā teorija. Tieši tā ilgu laiku 
dominēja Baltijas mākslas pētījumos un tika nostiprināta neskaitāmās publikācijās.6 Šai 
ziņā īpaši izcēlās mākslas zinātnieks Nīlss fon Holsts, kura profesionālā “karjeras trajek
torija aptvēra šovinistiski provāciska sentimenta eskalāciju” un kurš tādā veidā “kom
promitēja savu uzvedību un zināšanas, iztopot nacistu varai”.7 Jau 19.  gadsimta vidū 
Viktors Hēns, Juliuss fon Ekarts un arī citi vācu mākslas zinātnieki, politiķi un literāti 
rakstīja, ka Baltijas pamatiedzīvotāju spēja radīt un baudīt īstas mākslas vērtības vispār 
nav pat apspriežama, ka kultūras skaistākie ziedi Baltijā varēja uzplaukt, pateicoties 
tikai un vienīgi zemes iekarotāju aristokrātiskajam spožumam, kuru īstenoja uz latviešu 
un igauņu pakļaušanas un apspiešanas rēķina.8 Koloniālās teorijas būtība visai uzska
tāmi izpaužas, piemēram, vācbaltiešu vēsturnieka Karla fon Lēvisa of Menāra izteiku
mos: “Mākslas formas Vidzemē attīstījās pilnīgi pēc vācu dzimtenes parauga. Arhitek
tūrai šeit izrādījās pilnīgi neskarta augsne, jo iedzimto, kuriem pirms vācu ieceļošanas 
sveša bija pat javas pagatavošana, celtnes bija tik primitīvā līmenī, ka tās nekādā veidā 

5 Sk., piem.: Tausend Jahre Nachbarschaft: Die Völker des baltischen Raumes und die Deutschen. Hrsg. von 
W. Schlau. München: Bruckmann, 1995. 

6 Bruiningk H. von. Kunst und Gewerbe in Livland. Rigascher Almanach, 1883. Riga: W. F. Häcker, 1882, 
S. 2–14; Neumann W. Baltische Maler und Bildhauer des XIX Jahrhunderts: Biographische Skizzen mit den 
Bildnissen der Künstler und Reproductionen nach ihren Werken. Riga: Grosset, 1902; Neumann W. Grund-
riß einer Geschichte der bilden den Künste und des Kunstgewerbes in Liv-, Est- und Kurland vom Ende 
des 12. bis zum Ausgang des 18.  Jahrhunderts. Reval: F. Klunge, 1887; Taube A. von. DeutschBaltisches 
Kulturerbe in nationaler und zwischenvölklicher Beziehung. Jahrbuch des baltischen Deutsch tums, Nr. 22, 
1975, S. 196–205; Holst N. von. Kunst des Baltenlandes – deutsche Kolonialkunst. Der Deutsche im Osten, 
1938–1939, Bd. I, H. 3; Wittram R. Die moderne Geschichtsforschung und die baltische Tradition. Jahrbuch 
des baltischen Deutschtums, Nr. 15, 1968, S. 47–59; u.c.

7 Petropoulos J. The Faustian Bargain: The Art World in Nazi Germany. Oxford; New  York; Athens: Oxford 
 University Press, 2000. Pieejams: https://books.google.lv/books?id=uhaXdZAeaVQC&lpg=PT324&ots=GogT
DGEJVK&dq=Holst%2C%20Niels%20von%20(1907%E2%80%93&hl=lv&pg=PT3#v=onepage&q=Holst,%20
Niels%20von%20(1907%E2%80%93&f=false (skatīts 23.08.2016.).

8  Hehn V. Über den Charakter der Liv, Est, Kurländer. Das Inland, Nr. 1, 1848, S. 2; Eckardt J. Baltische und 
russische Culturstudien aus zwei Jahrhunderten. Leipzig: Duncker & Humblot, 1869. 

Jānis Krastiņš    LAVIJAS UN RĪGAS ARHITEKTŪRA



630 LATVIJA UN LATVIEŠI     I sējums 

 nevarēja iespaidot vācu būvmākslu.”9 Neatšķiras arī izcilā mākslas vēsturnieka un arhi
tekta Vilhelma Neimaņa vērtējumi par Rīgas arhitektūru: “Šeit nav nekāda īpaši patiesa 
stila, kas atspoguļotu vietējo ietekmi, bet, tā kā pilsētu iedzīvotāju nospiedošais pārsvars 
nācis no Vācijas ziemeļu zemēm, proti, no Vestfāles un Mēklenburgas, tad viņi šo zemju 
arhitektūru ir pārdēstījuši arī Daugavas krastos.”10 Šī teorija kļuva gandrīz vai par nedis
kutējamu postulātu. 1918.  gadā viens no grāmatas par Baltijas provincēm autoriem, 
acīmredzot Teodors Šīmanis, rezumēja: “Baltijas kultūra ir vācu… Apstāklim, ka zie
meļos dzīvo igauņi un dienvidos latvieši, nav nekādas nozīmes, jo abām tautām ir tikai 
viena kultūra, un tā ir vācu.”11 Arī pirmajā plašākajā mākslas vēstures grāmatā latviešu 
valodā, kura iznāca 1934. gadā un kuru bija radījuši latviešu zinātnieki, Rīgas arhitek
tūra raksturota kā būvmāksla bez tradīcijām, kurai vēsture pāri gājusi dažādu, galveno
kārt Berlīnes ietekmju nomaiņā.12 Tiešām, no latviskajām pozīcijām skatoties, “mums 
ziņas par mūsu sentēviem jāmeklē kaut kur dziļi zem viena vai vairākiem slāņiem, pa
starpinātas informācijas un neobjektīviem vērtējumiem, un ne vienmēr mums izdosies 
šos slāņus aizvākt”.13 Uz to norādījis arī ievērojamais Rīgas vēsturnieks Jānis Straubergs: 
“Katram lielākam darbam latviešu vēsturē jāsaduras ar zināmām vācu vēsturnieku ieaudzi
nātām tradīcijām un ar skepticismu, ar kādu uzņem atkāpšanos no šīm tradīcijām.”14

20. gadsimta trīsdesmito gadu otrajā pusē saasinājās domstarpības starp vietējām 
vācu aprindām un daļu no latviešu inteliģences. Tad kultūrvēstures mantojuma izvēr
tējumā parādījās pat apgalvojumi, ka Latvijas zemē vācieši vispār neko vērtīgu neesot 
radījuši, jo viņiem neesot bijis nedz enerģijas, ne saprašanas un “par maz kultūras”.15 
Savukārt 1942.  gadā, nacistu okupācijas laikā, profesors H.  Šrēders atkal runāja par 
Rīgu kā tikai un vienīgi vācisku pilsētu, lai gan attēlu krājums “Riga im Wandel der 
Zeiten”,16 par kura autoru viņš sevi uzdeva, patiesībā bija jau 1937. gadā izdotās grāma
tas “Senā Rīga gleznās, zīmējumos un gravūrās”17 reproducējums. Šo grāmatu, izpētot 
un apkopojot tolaik Latvijas Valsts vēstures arhīva pārņemtos Rīgas Vēstures un senat
nes pētītāju biedrības, Kurzemes Literatūras un mākslas biedrības, Rīgas Lielās ģildes 
un Liepājas Lielās ģildes arhīva materiālus, bija radījis ievērojamais latviešu arheologs 
un vēsturnieks Francis Balodis un arheologs Rauls Šnore. 

9 Löwis of Menar K. von. Die städtische Profanar chitektur der Gotik, der Renaissance und des Barocco in Riga, 
Reval und Narva. Lübeck: Verlag von Johannes Nöring, 1892, S. 1.

10 Neumann W. Das mittelalterliche Riga: Ein Bei trag zur Geschichte der norddeutschen Baukunst. Hrsg. von 
der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russlands. Berlin: Julius Springer, 
1892.

11  Die deutschen Ostseeprovinzen Rußlands: Ge schichtlich, kulturell und wirtschaftlich dar gestellt von Kennern 
der Baltischen Provin zen. Berlin: Elsner, 1918, S. 134–135.

12 Rutmanis  J. Latviešu arhitektūra 19.  un 20.  gs. Mākslas vēsture: 1.  Arhitektūra un tēlniecība. V.  Purvīša 
visp. red. Rīga: Grāmatu draugs, 1934, 254. lpp.

13 Spekke A. Die Kultur Livoniens nach den Zeug nissen ausländischer Chroniken, Reisebeschreibungen, Ge
dichte u. a. Werke. Die Letten, Aufsätze über Geschichte, Sprache und Kultur der alten Letten. Riga: Walters 
und Rapa, 1930, S. 357.

14 Straubergs J. Rīgas vēsture. Rīga: Grāmatu draugs, 1936, 5. lpp.
15 Lapiņš J. Jaunā un kultūrvēsturiskā Rīga. Sējējs, Nr. 11, 1936, 1216.–1220. lpp.
16 Riga im Wandel der Zeiten. Bearb. von H. Schrö der. Tilsit; Leipzig; Riga: Holzner Verlag, 1942.
17 Senā Rīga gleznās, zīmējumos un gravūrās. Att. sakopojums F. Baloža un R. Šnores red. Rīga: Rīgas pilsētas 

valdes izdevums, 1937.
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Koloniālās teorijas evolūcija un vēsturiskā vieta diezgan precīzi un vispusīgi tika 
atklāta un raksturota jau vairākos padomju laika pētījumos.18 Tiesa, daži autori, pie
mēram, Jurijs  Vasiļjevs, gluži likumsakarīgi, nebija brīvi no atsevišķiem pretenciozi 
marksistiskiem pareizā viedokļa štampiem.

Vāciešu un latviešu līdzāspastāvēšana Baltijas telpā pilnīgi tika pārtraukta 
1939.  gadā, kad bēdīgi slavenais Molotova–Ribentropa pakts vispirms īstenojās vāc
baltiešu tā sauktajā repatriācijā. Laika distance, kas šķir mūsdienas no tā laika, ļauj lie
tas un parādības novērtēt bez aizspriedumiem, citādā, atbrīvotā skatījumā. It īpaši, 
ņemot vērā, ka 20. gadsimts latviešu nācijai atnesis ne tikai augstākā uzplaukuma, bet 
arī vistraģiskāko notikumu brīžus. Piecas dažādu varu okupācijas vainagoja pusgad
simtu garais padomju laiks. Tomēr padomju ideoloģijai neiztrūkstošā šķiru vai nāciju 
antagonisma teorija jau bija izzudusi virknē kultūrvēsturisko pētījumu, kas publicēti 
šīs varas pēdējā desmitgadē. Šajā ziņā ievērojams ieguldījums mākslu vēstures zinātnē 
bija grāmatu sērija “Arhitektūras un mākslas pieminekļi Latvijā”, kuru kopš 1979. gada 
izdeva Latvijas Dabas un vēstures pieminekļu aizsardzības biedrība sadarbībā ar izdev
niecību “Zinātne”. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas Latvijas kultūras tāpatības jautā
jumiem veltīti vairāki apjomīgi pētījumi arī ārzemēs – Lielbritānijā,19 ASV,20 Francijā21 
u.c. Tajos Latvijas kultūraprites jautājumi analizēti ar pietiekami neitrālu un tāpēc ob
jektīvu skatu no malas.

Vācu un zemes pamatiedzīvotāju kultūraprite Latvijā un visā Baltijā daudzus gad
simtus funkcionēja kvalitatīvi atšķirīgos līmeņos un pastāvēja paralēli un relatīvi pat
stāvīgi, bez tiešas asimilācijas draudiem. Neizbēgama bija arī savstarpējā mijiedarbe, 
kuras rezultātā vēsturisko stilu māksla ieguva reģionālus vaibstus, bet vietējā tautas 
mākslā savukārt lokalizējās Eiropas vēsturisko stilu mākslas formālie elementi. Vēstu
riskie stili visās vizuālo mākslu jomās, it īpaši arhitektūrā, attīstījās atbilstoši analogām 
parādībām Eiropas mākslā, dažkārt ar zināmu nosebojumu (gotika, renesanse, baroks), 
bet kopš 18. gadsimta vidus – sinhroni (klasicisms, eklektisms, jūgendstils utt.). Ārējās 
ietekmes ienāca galvenokārt ar vācu mākslas starpniecību, taču sociālpolitiskie noti
kumi dažkārt pārkārtoja atsevišķus ietekmju ceļus. Ap 19. gadsimta vidu, kad līdz ar 
dzimtbūšanas atcelšanu visā Latvijas teritorijā bija likvidēti sociālo struktūru nemainā
mas pastāvēšanas apstākļi, sāka strauji attīstīties latviešu profesionālā māksla. 20. gad
simtā tā droši sasniedza Eiropas mākslas centriem adekvātu līmeni. 

Līdz ar vāciešu Drang nach Osten (t.i., tiekšanos uz austrumiem) Latvijā, kur līdz 
tam pazina tikai koka būves, ieviesās arī mūra celtniecības paņēmieni. Vēsture nav 

18 Bēms R. Apceres par Latvijas mākslu simt gados: 18. gs. beigas – 19. gs. beigas. Rīga: Zinātne, 1984; Vasiļjevs J. 
Latvijas arhitektūras vēstures studiju pamattendences un koncepcijas pirmspadomju laikā. Latvijas PSR 
arhitektūra un pilsētbūvniecība: Tradīcijas un meklējumi mūsdienu arhitektūras praksē. Rīga: Zinātne, 1987, 
30.–58. lpp.

19 Howard J. Art Nouveau: International and National Styles in Europe. Manchester: Manchester University 
Press, 1996, pp. 184–207. 

20 Mansbach S. A. Riga’s Capital Modernism. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2013. 
21 PourchierPlasseraud S. Les Arts de la Nation:  Construction Nationale & Arts visuels en Lettonie 1905–1934. 

Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2013; PourchierPlasseraud S. Arts and a Nation: The Role of 
 Visual Arts and Artists in the Making of the Latvian Identity 1905–1940. Leiden; Boston: Brill, Rodopi, 2015. 
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 saglabājusi ne 13. gadsimta būvmeistaru, ne arī būvdarbu veicēju vārdus. Taču tie no
teikti bija vietējie amatnieki. Citādi arī nemaz nevarēja būt tā laika Baltijas iedzīvotāju 
skaitliskā sastāva dēļ, it īpaši, ņemot vērā grandiozo jaunceltņu un līdz ar to īstenoto 
būvdarbu apjomu. Gluži dabiski, milzīgajās celtnēs, vismaz kādās to detaļās, nevarēja 
neatspoguļoties kaut kas no pašu darbu izpildītāju amatprasmes vai pat formu izjūtas 
un mentalitātes. Vēl vairāk: saskaņā ar dažu vēsturnieku ziņām 13. gadsimta pirmajā 
pusē krustneši savas karadraudzes, it īpaši Kurzemē, izvietoja vai nu tur jau esošajās 
koka pilīs, vai arī paši būvēja nelielus koka nocietinājumus. Tādas bijušas, piemēram, 
Līvas, Vārtajas un Dzintares pilis.22 Vācu krustneši arī vēlāk turpināja izmantot dažas 
latgaļu vēlā dzelzs laikmeta pilis, kas bija kļuvušas par Rīgas arhibīskapijas vasaļu no
cietinājumiem.23 Tomēr tieši viņi Latvijas teritorijā pamazām ieviesa mūra celtniecības 
paņēmienus, būvējot gan kulta celtnes, gan savas nocietinātās pilis.

Reģionālās īpatnības kulta celtnēs

Latvijas viduslaiku dievnami, salīdzinot ar lielajām katedrālēm gotikas dzimtenē 
Francijā vai Vācijā, ir it kā piezemētāki, druknāki, lielākoties bez ažūru detaļu smal
kuma. To daļēji diktē vietējie klimatiskie apstākļi: tādi arkbutāni, kādi pārseguma 
 velvju sānspiedi pārnes uz kontrforsiem franču vai vācu gotikas dižceltnēs, Baltijā sa
bruktu jau pēc pāris gadiem, jo te ziemās vienu sasalšanas un atkušanas ciklu drīz 
nomaina nākamais. Taču daudz lielāku ietekmi uz Latvijas un arī visa Eiropas Ziemeļu 
reģiona ievērojamāko viduslaiku dievnamu un it īpaši uz baznīcu interjeru arhitekto
nisko izveidi acīmredzot ir atstājusi vietējo būvniecības īpatnību un formveides tradī
ciju ģenēze. Tas ir process, kuram ne vienmēr var atrast racionālu izskaidrojumu. Rak
sturīgs piemērs ir jumtu forma plašākā tautas celtniecības īpatnību ģeogrāfiskā 
kontekstā. Latvijā māju jumti lauku sētās ir ievērojami stāvāki nekā Somijā un Skandi
nāvijas zemēs. Arī Polijā tie ir lēzenāki, bet tālāk – Ziemeļvācijā, Mēklenburgā – tie ir 
sevišķi stāvi. Nākamais tikpat stāvu jumtu reģions meklējams jau stipri tālāk – Austri
jas dienvidu zemē Karintijā. 

Raksturīga vietējo būvniecības īpatnību izpausme ir paņēmiens, kā tiek balstītas 
baznīcu vidusjomu pārsegumu velves. Izsekojot šim paņēmienam Latvijas vidienē, 
ziemeļos un vēl tālāk Somijas virzienā, skaidri iezīmējas aizvien spēcīgāka tieksme uz 
formu vispārinājumu un monumentalitāti. Rīgas Domā (1211–1270), kur no pīlāriem 
līdz vidusjoma velvju pēdām paceļas kolonnu saišķi, vēl jūtama Eiropas gotikas cen
triem raksturīgā vertikālā augšuptiece. Cēsu Svētā Jāņa baznīcā (1283) tieši no grīdas 
līdz velvju pēdām paceļas gludi pilastri, bet sānu jomu arku pēdas “noslīdējušas” līdz 
grīdas līmenim (1. att.). Savukārt Valmieras Svētā  Sīmaņa baznīcas (1283) iekštelpā 
dominē gluda siena, jo vidusjoma pārseguma velves balstītas uz konsolēm. Līdzīga 
konstrukcija ir arī Igaunijas un Somijas viduslaiku baznīcās. Vienlaikus ar Cēsu un 

22 Erdmanis G. Kurzemes viduslaiku pilis. Rīga: Zinātne, 1989, 7. lpp.
23 Mugurēvičs  Ē. Pāvesta legāta Franciska no Moliano 1312.  gada izmeklēšanas protokols par krustakariem 

Livonijā. Zinātnes Vēstnesis, Nr. 12, 2010, 25. okt., 3. lpp. 
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Valmieras baznīcām celtajā Burtnieku baznīcā vidusjoma 
 velvju šķīrējarkas “izaug” tieši no sienas plaknes.

Kulta celtņu arhitektūrā dažkārt diezgan tieši ir jūtama 
saistība ar latviešu tautas celtniecības paņēmieniem un māksli
nieciski telpisko izjūtu. Tādas ir, piemēram, Krūtes (17.  gs. 
vidus), Usmas (1704) un Vecbornes (18. gs.) baznīcas Kurzemē, 
Vijciema (18. gs. pirmā puse), Apšu (18. gs. pirmais ceturksnis) 
un Turaidas (1750) baznīcas Vidzemē, kā arī Feimaņu (18. gs. 
vidus) un Pušas (18. gs. pirmā puse) baznīcas Latgalē. 

Latvijas dievnamu ikonisks arhitektoniskais tēls ir Kurze
mes baznīcas. Tām raksturīga vienjoma telpne ar poligonālu 
altāra apsīdu, no telpnes apjoma izvirzītu, plānā kvadrātisku 
torni, kas pārsegts ar zemu, piramidālu jumtu, un altāra apsī
dai vai telpnes ziemeļu sienai piebūvētu ģērbkambari. Dažkārt 
torņus vainago arī piramidālas formas smailes. Šis būtībā 
vidus laicīgais būvtips kopš Kurzemes hercoga Gotharda Ket
lera 1567. gada 28. februārī izdotā rīkojuma (recesa) par lute
rāņu baznīcu celtniecību saglabājās gandrīz nemainīgs līdz pat 
20. gadsimtam. Senākie šo dievnamu piemēri ir Sabiles, Dur
bes (2. att.) un Landzes baznīcas, kas celtas tūlīt pēc hercoga 
rīkojuma (tiesa, vēlāk tās vairākkārt paplašinātas vai daļēji 
pārveidotas). 16. gadsimtā bez šīm uzcēla vēl vismaz 5, 17. gad
simtā – 21 un 18. gadsimtā – vismaz 10 šādas evaņģēliski lute
riskās baznīcas. Arī Kuldīgas Svētās Trīsvienības (1640) un 
Jūrkalnes (1736, 1861) katoļu baznīcas pieder šim pašam būv
tipam.

Kurzemes baznīcu telpiskajā kompozīcijā var saskatīt pa
starpinātu līdzību ar netālo kaimiņu – Gotlandes vai Sām
salas  – dievnamiem. Tomēr Kurzemes baznīcu arhitektūru 
acīmredzot vairāk diktējusi no vēsturisko stilu formu valodas 
tieši neatkarīga, vietējās tradīcijās iesakņojusies mākslinieciskā 
izteiksme. Mēdz teikt, ka kurzemnieki esot samērā noslēgtas 
dabas ļaudis, un, iespējams, šī vietējās tāpatības raksturšķautne 
atspoguļojas arī smagnēji noslēgtajā dievnamu tēlā.

Klasisko vēsturisko stilu izteiksmes līdzekļi Kurzemes baz
nīcās vairāk jaušami iekštelpās – baznīcu iekārtās un aprīko
jumā. It īpaši tas attiecas uz baroka laikmetu. Taču, sākot ar 
17.  gadsimtu, arī tur “soli pa solim var izsekot Vakareiropas 
mākslas principu secīgam “rustikalizācijas” un “latvizācijas” procesam”, kas atspoguļo 
“pakāpenisku nacionālilatviskā dialekta rašanos baroka mākslā”.24 Mākslas zinātnieks 
Boriss Vipers, kurš pamanījis un trāpīgi formulējis šo procesu, 1924. gadā no Padomju 
Savienības pārcēlās uz dzīvi Latvijā. Profesionālās mākslas “rustikalizācija” uzskatāmi 

24 Vipers B. Latviešu stila elementi baroka laikmeta mākslā. Senatne un Māksla, Nr. 4, 1936, 149. lpp.

1. att. Svētā Jāņa baznīca Cēsīs. 1283. 
Jāņa Krastiņa foto

2. att. Durbes baznīca. 1567. 
Jāņa Krastiņa foto
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redzama, piemēram, Ēdoles 
baznīcas kanceles balstā: eņ
ģeļa figūra tajā ir tuvāka tau
tas amatniecības, nevis mo
numentālās stilu mākslas 
paņēmieniem. Savukārt Val
demārpils baznīcas altāra 
krāsu gammā baroka rai
bumu nomainījuši latviešu 
tautas ornamentos iemīļotie 
gaišo un tumšo toņu kon
trasta motīvi. 

Baroka laikmetā arī pro
fesionālajā glezniecībā ne
atkarīgi no tā, kurš bija 
 māk slas darba autors, sasto
pama izpildījuma maniere 
un formālie elementi, kuru 
saknes meklējamas latviešu 
zemnieku tautas mākslas 

gaumē un izjūtā. Spilgtākie piemēri ir Usmas un Apriķu baznīcu (abas 18. gs. sākums) 
griestu gleznojumi (4. att.). Pēdējā “uzrāda drošu, plašu un sulīgu otas triepumu un 
kontu rētāju līniju eleganci. Gleznotājs labi sapratis uzdevumu un sava materiāla un 
 līdzekļu raksturu, uz rupjās šķirbaino dēļu pamatnes izvilinot skaistus dekoratīvus an
sambļus.”25

Baroks bija jauno laiku mākslas stils, kas Latvijas kultūras mantojumā pēc vidus
laikiem atstājis redzamākas pēdas. Latvijas austrumu daļā – Latgalē tas ieguva spilgtu 
atspoguļojumu arī dievnamu ārējā arhitektūrā. Baroka uzplaukums sakrita ar kontr
reformāciju, bet Latgale ir Latvijas katoliskākais novads. Latgali zināmā mērā ietekmēja 
arī sava laika Polijas kultūra, taču baroks bija uz vispārsabiedriskiem ideāliem orientēta 
māksla, tāpēc varbūt tam arī izrādījās auglīga augsne Latgales vairāk nekā citos Latvijas 
novados atvērtajā un viesmīlīgajā kultūras mentalitātes vidē. Skaistākie Latgales baroka 
dievnami ir Svētās Marijas Magdalēnas katoļu baznīca Aulejā (1709), Svētās Trīsvienī
bas katoļu baznīca Dagdā (1741–1743), Svētā Erceņģeļa Miķeļa katoļu baznīca Viļānos 
(1752), Svētā Ludviga baznīca Krāslavā (1755–1767, arhitekts A. Parako), Svētās Jauna
vas Marijas debesbraukšanas baznīca Piedrujā (1759–1780), Svētā Gara (Svētā Domi
nika) baznīca Pasienē (1761–1770), Marijas debesbraukšanas bazilika Aglonā (1768–
1780) un Svētās Annas Romas katoļu baznīca Bērzgalē (1776, 5. att.). Lielākajai daļai 
no tām ir divi torņi rietumu fasādē, bet katrai ir savas nianses gan kopējā arhitektonis
kajā kompozīcijā, gan atsevišķu apdares detaļu izveidojumā. Šī arhitektūra gandrīz 
pilnā apjomā īstenota arī dažā no tradicionālā būvmateriāla – koka veidotā Latgales 
baznīcā. Tāda, piemēram, ir Svētā Jāņa Kristītāja katoļu baznīca Feimaņos (1760).

25 Siliņš J. Apriķu baznīca. Senatne un Māksla, Nr. 2, 1939, 125. lpp.

3. att. Apriķu baznīca. Ap 1640. 
Jāņa Krastiņa foto

4. att. Apriķu baznīcas interjers. 
1710. Jāņa Krastiņa foto
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Sakrālā arhitektūra daudzus gadsimtus bija viena no galve
najām glezniecības un tēlniecības attīstības un izpausmes vie
tām. Līdz pat 19. gadsimta nogalei Latvijas tēlniecībā visi profe
sionāļi bija vācieši, taču Jelgavas Annas baznīcas ērģeļu luktas 
margās saglabājies kāds 1782. gadā veikts uzraksts, ar kuru lat
viešu mākslinieki, iespējams, koktēlnieki, pateicas Kurzemes 
hercogam Pēterim par to, ka “viņš ir mūsu tautu cienījis un mūs 
pie skunstes darbiem pievedis” ar norādījumu: “šī lukts latvie
šiem uztaisīta”.26 Līdzīga satura uzrakstā latviešu amatnieku 
vārdi fiksēti arī Remtes baznīcā (1793).27 Starp citu, pie hercoga 
Pētera darbojies arī latviešu tēlnieks Ansis Ķekars. Viņš 
1784.  gadā darinājis vairāku telpu sienu māksliniecisko apdari 
ar mākslīgo marmoru un dekoratīviem stuka ciļņiem hercoga 
pilī Vircavā. 

Savdabīgas kulta celtnes bija brāļu draudžu saiešanas nami. 
Noteikti un tieši par latvisku dēvējamās būvmākslas vēsturē tas 
bija senākais sabiedrisko ēku tips. Mākslas vēsturnieks Jānis 
Jaunzems konstatējis, ka vēl 1915. gadā Ziemeļvidzemē bija sa
glabājušies 133 saiešanas nami, un tie ir “latviešu lauku celtnie
cības paši skaistākie, īpatnēji latviskākie piemēri”.28 1785.  gadā 
celtais Mežuļu saiešanas nams no Valkas apriņķa Plāņu pagasta 
kopš 1940.  gada atrodas Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas mu
zejā. 

Viens no pirmajiem, kurš pievērsa uzmanību saiešanas na
miem, bija izcilais latviešu tautas būvmākslas pētnieks, arhitekts 
Pauls Kundziņš. Viņš norādīja, ka šo būvju “arhitektūra izaugusi 
no pašas tautas garīgiem un materiāliem spēkiem, papilnam uz
ņemdama sevī latviešu senākās celtniecības tradīcijas un izkop
dama tās”.29 Vairākas baznīcas, kas celtas 20. gadsimta divdesmi
tajos un trīsdesmitajos gados pēc paša P. Kundziņa projektiem, 
arī nepārprotami atspoguļo latviešu tautas būvmākslas form
veides izjūtu. Ievērojamākais piemērs ir 1927.  gadā uzceltā Al
lažu baznīca. 

Dažas īpaši “latviskas” baznīcas radās jau 20.  gadsimta sā
kumā, kad uzplauka jūgendstils un vietējās nacionālās savdabī
bas meklējumos sakņotā šī stila versija – nacionālais roman
tisms. Šķietami paradoksālā veidā šīs baznīcas bija nevis latviešu, 
bet gan vietējo vācbaltiešu arhitektu darbi. Izcilākais no tiem ir 

26 Mākslas vēsture.  II:  Glezniecība, grafika un karikatūra. V. Purvīša visp.  red. Rīga: Grāmatu draugs, 1935, 
241. lpp. 

27 Kundziņš P. Latviešu celtniecība. Latvieši: rakstu krājums. 2. daļa. Rīga: Valters un Rapa, 1932, 457. lpp.
28 Jaunzems J. Brāļu draudzes saiešanas nami. Senatne un Māksla, Nr. 1, 1940, 87. lpp.
29 Kundziņš P. Brāļu draudzes saiešanas nami Latvijā. Ilustrēts Žurnāls, Nr. 1, 1927, 10. lpp.

5. att. Svētās Annas Romas 
katoļu baznīca Bērzgalē. 1776. 
Jāņa  Krastiņa foto

6. att. Krusta baznīca Rīgā. 1909. 
V. Bokslafs un E. Frīzendorfs. 
Jāņa Krastiņa foto
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Krusta baznīca Rīgā, kas celta 1909.  gadā pēc Vilhelma Bokslafa un Edgara Frīzen
dorfa projekta.30 Tas ir viens no latviešu un vācu kultūras saskarsmes spožākajiem 
augļiem (6. att.).

Latvijas muižu kungu nami

Skaidra vietējo būvniecības tradīciju ietekme jūtama arī Baltijas muižu kungu 
namu arhitektūrā. Līdz pat 18.  gadsimta vidum to izskats lielākoties bija stipri vien 
 līdzīgs zemnieku mitekļiem, tikai izmēros krietni lielākiem. Uzskatāmu šo ēku attēlu 
apkopojumu publicējis mākslas vēsturnieks Jānis Siliņš.31 18. gs. no tām atšķīrās varbūt 
vienīgi Kurzemes hercogu pilis. Tikai ap 18.–19.  gadsimta miju muižu kungu nami 
kļuva aizvien lielāki, izsmalcinātāki un greznāki. Kā atzīmējis šo celtņu pētnieks 
H.  Pīrangs, šajā laikā “Baltijas klasiskais kungu nams kļūst par savai būtībai atbilstošu 
Baltijas patieso valdnieku simbolu”.32 Tiesa, atšķirībā no citiem vizuālo mākslu vei
diem arhitektūrā pietiekami uzskatāmi saglabājās noteiktas reģionālās iezīmes. To atzī
mējis arī H. Pīrangs: “Ne mūsu Baltijas glezniecība, ne tēlniecība nav saucama kā vie
tējās izcelsmes, tāda ir vienīgi mūsu būvmāksla.”33 Ar “mūsu” H. Pīrangs acīmredzot 
domāja “vācbaltiešu”, taču arhitektūru nevar vērtēt tik šaurā skatījumā. Ja ēku projekti, 
visticamāk, arī bija tapuši vāciskajās aprindās, tad projektu īstenošana nebija iespējama 
šauri nacionālā noslēgtībā. Tāpēc arī “muižu celtnes dažkārt iegūst primitīvāku, lokā
lāku nokrāsu, kurā izjūtams tautas celtniecībai tuvāks lauku un zemes elpojums”.34 Šīs 
iezīmes parādījās gan atsevišķu detaļu izveidojumā (piemēram, zemas un druknas ko
lonnas), gan arī apbūves kompleksu uzirdinātajā telpiskajā kompozīcijā ar gleznaini 
mierīgu, zemnieku sētu veidolam līdzīgu siluetu. Tāds visvairāk raksturīgs ir Vidzemes 
zemnieku sētai, un acīmredzot nav nejaušība, ka klasicisma laika muižu centru plāno
jumā Vidzemē tikpat kā nav sastopama šim stilam tipiskā stingrā simetrijas ass. Tā 
vairāk izplatīta ir Kurzemē (Zlēku, Puzenieku, Popes u.c. muižas).

Muižu spožuma kontrasts ar vidi, kādā joprojām dzīvoja daudzi latviešu zemnieki, 
zināmā mērā varbūt arī veicināja visai Latvijas kultūrai tik traģiskos tā dēvētās 
1905.  gada revolūcijas notikumus. Tad no daudzām pasaules arhitektūras augstāko 
standartu līmenī veidotajām muižu pilīm palika pāri tikai apkvēpušas ārsienas un gru
veši. Uzskatāms to dokumentējums ir trīs pēc 1906. gada publicētie albumi “Vidzemes 
nopostītās pilis”.35 

Daudzas muižu pilis aizgāja bojā arī pasaules karos, citas tika izkropļotas padomju 
laikā, bet vēl veselai virknei (Aizdzires, Cīravas, Grenču, Pilsblīdenes, Odzienas, Jaun

30 Jahrbuch für bildende Kunst in den Ostseeprovinzen. Riga: Der Architektenverein zu Riga, 1909, S. 72–73.
31 Siliņš J. Latvijas māksla: 1800–1914. I, 114.–116. lpp.
32 Pirang H. Das baltische Herrenhaus. Teil II: Blütezeit um 1800. Riga: Jonck & Poliewsky, 1928, S. 43.
33 Turpat, 42. lpp.
34 Siliņš J. Latvijas māksla: 1800–1914, 120. lpp.
35 Livlands zerstörte Schlösser 1905–1906. Teil I: Rigaer und Wendenschen Kreis. Riga;  Leipzig: E. Plates, 

C. Cnobloch; Teil II: Rigaer Wendenschen und Wolmarschen Kreis. Riga; Leipzig: E. Plates, C. Cnobloch; 
Teil III: Rigaer Wendenschen und Walkschen Kreis. Riga; Leipzig: E. Plates, C. Cnobloch.
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raunas, Preiļu, Riebiņu, Vidsmuižas u.c.) draud 
iznīcība mūsdienās, jo nu jau gandrīz gadsimtu 
vairs nav tā ekonomikas mehānisma, kas ļāva 
radīt un uzturēt šīs varenās celtnes (pēc 
1920. gada agrārās reformas muižu zemes tika 
sadalītas un atdotas zemniekiem). Tomēr ir vēl 
saglabājies ne viens vien vēlā klasicisma for
mās veidots muižu kungu nams. Tos viegli at
pazīt pēc trīsstūra frontona, kas galvenajā fa
sādē vainago kolonnu portiku, vai šai shēmai 
tuvas arhitektoniskās kompozīcijas. Šīs celtnes 
kā noteikta vēsturiskā perioda simboli rotā 
Latvijas lauku ainavu un ir nacionālā kultūras 
mantojuma neatņemama daļa, kaut arī tiešā 
veidā neatspoguļo specifiski nacionālas būv
niecības kultūras īpatnības. Izskatā līdzīgi 
kungu nami rotā gan Igaunijas, gan Lietuvas, 
gan citu kaimiņzemju lauku vidi. Vairums šo 
celtņu ir Kurzemē un Zemgalē. Ievērojamākie 
piemēri ir Mežotnes, Durbes, Svitenes, Van
dzenes, Padures, Laidu, Jaunauces, Bruknas, 
Skrundas, TāšuPadures, Marinzejas, Vara
kļānu u.c. muižu pilis. Vairāki pilnīgi tīri stila 
paraugi, piemēram, Kazdangas pils (1800, 
7.  att.), celti vienīgi latviešu amatnieku ro
kām.36 Latviešu mūrniekmeistars Jēkabs Til
laks piedalījies arī Alūksnes baznīcas celtniecībā (1781–1788, arhitekts Kristofs 
Hāberlands).37

Diezgan nepārprotami un dziļi vietējās būvtradīcijās ir sakņots daudzu muižu 
saimniecības ēku arhitektoniskais veidols. Virknei 19.  gadsimta sākumā tapušajām 
muižu klētīm un staļļiem raksturīgi ir arkāžu lieveņi (8. att.). Tie ir izplatīti gan Kur
zemē un Zemgalē (Puzenieki, Kabile, Ērberģe), gan Vidzemē (Jaunrauna, Vecpiebalga, 
Vestiena, Dzērbene, Gatarta, Burtnieki u.c.). To  telpiskā uzbūve ir nepastarpināti 
 līdzīga latviešu zemnieku klēšu staboto lieveņu arhitektūrai. Līdzīgā veidā arī tā laika 
lauku sabiedriskajās ēkās – krogos, pagastu magazīnās, pasta stacijās u.c. – bieži vien 
bez tieša funkcionāla pamatojuma ieviesās zināmā mērā monumentalizētas stilu for
mas un elementi, kuru interpretācija atspoguļoja daudz ko no zemes pamatiedzīvotāju 
rakstura un mentalitātes. 

36 Schlippenbach U. von. Malerische Wanderungen durch Kurland. Riga; Leipzig: Hartmann, 1809, S. 337.
37 Campe P. Lexicon Liv- und Kurländischer Bau meister, Bauhandwerker und Baugestalter von 1400–1850. 

Bd. 2: Nachtrag und Ergänzungen zu 1. Bande. Stockholm: Humanistiska fonden, Nr. 2003, 1957, S. 254.

7. att. Kazdangas pils. 1800. J. G. Ā. Berlics (atj. 1907. 
P. ŠulceNaumburgs). Jāņa Krastiņa foto

8. att. Mazzalve. Ērberģes muižas klēts. 19. gs. 
sākums. Jāņa Krastiņa foto
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Latviešu biedrību nami 19. un 20. gadsimtā

Nozīmīgs laika posms daudzu tautu, tostarp arī latviešu, konsolidācijā par nāciju 
bija 19. gadsimta otrā puse un 20. gadsimta sākums. Tas iezīmējās ar diviem nacionālās 
atmodas uzviļņojumiem. Tika dibinātas dažādas latviešu organizācijas un biedrības. 
Daudzas no tām savas darbības izvēršanai spēja uzcelt biedrību namus, kuros rīkoja 
saviesīgus pasākumus un teātra izrādes, kā arī ierīkoja telpas bibliotēkām, muzejiem 
un dažādām publiskām aktivitātēm. Biedrību nami kļuva par latviskās domas attīstības 
un intelektuālo vērtību uzkrāšanas un apmaiņas centriem.

Provinces pilsētās un laukos biedrību namu būvniecība īpaši plaši izvērsās 20. gad
simta sākumā. Iespaidīgākie latviešu biedrību nami tapa vairākās Kurzemes pilsētās – 
Jelgavā, Tukumā, Kandavā, Talsos, Kuldīgā, Ventspilī u.c. Jelgavas Latviešu biedrības 
(dibināta 1880.  gadā) nams bija celts ap 1889.  gadu. 1909. gadā tā vietā tika uzcelta 
jauna ēka (9. att.),38 iespējams, pēc arhitekta Paula Eplē projekta. Šī, savam laikam ne
parasti izteiksmīgās jūgendstila formās veidotā un salīdzinoši iespaidīgo izmēru ēka, 
kas aizgāja bojā Otrā pasaules kara laikā, bija viena no pilsētas arhitektoniskajām 
rotām. 

Tukuma Viesīgās biedrības nams celts 1902. gadā un joprojām ir viena no pama
nāmākajām un arhitektoniski greznākajām ēkām pilsētā, kaut arī tās arhitektūra neiz
ceļas ar individuālu savdabību. Ēkas fasādes veidotas piesātinātās un vienmērīgā ritmā 
kārtotās neorenesanses formās, kas bija vispārizplatītas eklektisma stilā. Nama nosau
kumā vārds “viesīgā”, tāpat kā daudzu citu latviešu namu gadījumos, parādījās tāpēc, 
ka Tukuma latviešu biedrības statūtus Krievijas cara valdība apstiprināja tikai ar notei
kumu, ka tās nosaukumā nedrīkst būt vārds “latviešu”.39 1905. gadā Tukuma cīņu laikā 
namā mitinājušies revolucionāri, tāpēc to draudējusi nodedzināt soda ekspedīcija. 
Namu izdevies paglābt tikai apstākļu laimīgas sagadīšanās dēļ.

Kandavas latviešu biedrību savukārt sauca par “sadraudzīgo”. Tā savu namu uzcēla 
1907.–1909.  gadā, un arī šī celtne, tāpat kā Tukumā un citās apdzīvotajās vietās, ir 
mākslinieciskās izteiksmes ziņā viena no pamanāmākajām gleznainajā mazpilsētiņā. 
Neogotiskie un neorenesanses motīvi ēkas fasādē kārtoti skaidri uztveramā jūgendstila 
formveides izjūtā. Arī Latvijas lauku vidi dažviet rotā latviešu biedrību nami, kas vei
doti vairāk pilsētvidei raksturīgā pompozā arhitektūras izteiksmē. Tādi, piemēram, ir 
Zaļenieku (1893) un Bukaišu (1901) biedrību nami. 

Latviešu “sadraudzīgo” biedrību nami Talsos (1910–1912, arhitekts Mārtiņš 
Nukša, 10. att.) un Kuldīgā (1909, arhitekts Aleksandrs Vanags) veidoti atturīgās, vis
pārināti lietišķās jūgendstila formās. Tiesa, ēka Kuldīgā (tagad Kuldīgas Kultūras 
centrs) padomju laika pārbūvju gaitā ir zaudējusi krietnu daļu no fasāžu arhitektonis
kās apdares. Toties tā paša arhitekta radītais Saviesīgās biedrības nams Rūjienā (1914)40 
ir visā pilnībā saglabājis savu autentisko arhitektūru. Tā atspoguļo jūgendstila vēlajā 

38 LNB Digitālā bibliotēka: Skatu, mākslas, portretu un apsveikumu atklātnes. Pieejams: http://data.lnb.lv/digi
tala_biblioteka/atklatnes/Index.htm (skatīts 08.09.2016.).

39 Bijušais Tukuma Viesīgās biedrības nams: Tukuma tūrisms. Pieejams: http://www.turisms.tukums.lv/index/
vietas/apskates/tukums_825/bijusais (skatīts 08.09.2016.).

40 Kampe P. Aleksandera Vanaga dzīve un darbs. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, Nr. 5/6, 1929, 19. lpp.
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fāzē izplatīto pievēršanos monumentālajai kla
sisko arhitektūras formu izteiksmei (classical 
vocabulary) jeb neoklasicismam. Līdzīga arhi
tektūra ir arī Cēsu Viesīgās biedrības namam 
(1914, arhitekts Augusts  Malvess).41 2010.–
2013.  gadā ēka atjaunota un paplašināta, pār
veidojot par Vidzemes koncertzāli (arhitekts 
Juris Poga). Savukārt Ventspils biedrības nama 
fasāžu (1909, iespējams, pēc vietējā būvuzņē
mēja  Ernesta Baula projekta) it kā robustajā, it 
kā naivajā, taču efektīgi piesātinātajā arhitekto
niskajā valodā saausti gan jūgendstila vispārējās 
dekoratīvās izteiksmes, gan nacionālā roman
tisma motīvi. 2010. gadā ēka restaurēta un pa
plašināta, iekārtojot tajā Ventspils Jaunrades 
namu, līdz ar to mūsdienās turpinot kādreizējo 
latviešu biedrību aizsākto tautas izglītošanas un 
pašapziņas celšanas uzdevumu.

Vairāki pazīstami latviešu biedrību nami 
Vidzemē tapuši pēc arhitekta Augusta Malvesa 
projektiem. Tie bez jau pieminētā Viesīgās bied
rības nama Cēsīs ir Annas Lauksaimniecības 
biedrības nams Alūksnē (1912), Zemkopības 
biedrības nams Smiltenē (1909, nav saglabājies) 
un Lauksaimniecības biedrības nams Raunā 
(1907, 11. att.). Visas šīs celtnes ir tipiski nacio
nālā romantisma stilistikas piemēri. Šī stilistika 
vispār bija raksturīga arhitekta radošajam rok
rakstam viņa daiļrades agrākajā posmā.

Visvairāk dažādu nacionālo biedrību izvei
dojās Rīgā. Daudzas uzcēla arī arhitektoniski 
nozīmīgus biedrību namus. 1872.  gadā Rīgas 
ziemeļos esošajā strādnieku rajonā Sarkan
daugavā nodibinājās strādnieku savstarpējās 
palīdzības biedrība “Pavasara biedrība”, kas 
1888.  gadā pēc arhitekta Konstantīna Pēkšēna 
projekta uzcēla namu Tilta ielā  32.42 Biedrības 
īstenoto kultūras un izglītības darbu 19.  gad
simta deviņdesmitajos gados caurvija latviskās 
atmodas otrā posma ideju propagandēšana. 

41 LVVA, 6343. f., 6. apr., 17. l.
42 Šeit un turpmāk Rīgas ēku datējumi un arhitekti minēti pēc Rīgas pilsētas Būvvaldes arhīva datiem. LVVA, 

2761. f., 3. apr.

9. att. Jelgavas Latviešu biedrības nams. 1909. 20. gs. 
sākuma pastkarte (ēka nav saglabājusies)

10. att. Talsu Sadraudzīgās biedrības nams. 
1910–1912. M. Nukša. Jāņa Krastiņa foto 

11. att. Raunas Lauksaimniecības biedrības nams. 
1907. A. Malvess. Jāņa Krastiņa foto
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1878.  gadā tika nodibināta Latviešu Amatnieku pa
līdzības biedrība. Pie sava nama tā tika gan krietni vēlāk: 
1901. gadā pēc arhitekta Edmunda fon Trompovska  pro
jekta uzcēla biedrības ēku pašā pilsētas centrā, Lāčplēša 
ielā 25, kur tagad atrodas Rīgas Jaunais teātris. Tāpat kā 
“Pavasara biedrības” nams, arī šī ēka ir raksturīgs ek
lektisma stila piemērs. Ēkas fasādē vienmērīgā ritmā un 
piesātinājumā kārtotas dažādas arhitektoniskās apdares 
detaļas. Ar šo namu nešķirami saistīts vesels laikmets 
latviešu nācijas vēsturē: “Amatnieku palīdzības biedrībā 
no laika gala grupējušies Rīgas latviešu mazpilsoņu de
mokrātiskie elementi; 1905. g. masu kustības centrs bija 
Amatnieku palīdzības biedrības nams.”43 Biedrība nodi
bināja arī savu krājaizdevu kasi, kuru plašāk pazina vien
kārši kā Amatnieku kasi. 1911.  gadā pēc arhitekta Jāņa 
Alkšņa projekta uzcēla lepnu šīs kases namu Krišjāņa 
Barona ielā 3 (12. att.). Nams veidots neoklasicisma sti
listikā, kas tolaik bija visizplatītākā tieši banku ēku arhi
tektūrā. Šajā ēkā 1918. gada 17. novembrī deviņas politis

kās partijas parakstīja protokolu par Latvijas valsts un Tautas padomes nodibināšanu. 
Latviešu organizācijas bija visos pilsētas rajonos, arī Daugavas kreisajā krastā jeb 

Pārdaugavā. 1880. gada 3. jūnijā, piemēram, tur tika nodibināta Torņakalna Latviešu 
palīdzības biedrība. 1903. gadā pēc J. Alkšņa projekta tā uzcēla namu Mazajā Altona
vas (tagad Altonavas) ielā 6. Nama zālē notika teātra izrādes, sarīkojumi un dažādi 
priekšlasījumi. Pats nams ir raksturīgs tā dēvētā ķieģeļu stila piemērs, kas bija viens no 
eklektisma formālajiem paveidiem. Tam ir neapmestu ķieģeļu fasādes ar figurālā mūrī 
veidotām arhitektoniskās apdares detaļām, kas lielākoties ir bagāti artikulētas, sulīgas 
dzegas.

Pati senākā latviešu organizācija ir Rīgas Latviešu biedrība, kuru, neskatoties uz 
valdošo aprindu pretestību, izdevās nodibināt 1868. gadā. Jau nākamajā gadā pēc bied
rības viena no dibinātājiem un vēlākā priekšnieka (1872–1875), arhitekta Jāņa Frīdriha 
Baumaņa projekta uzcēla biedrības senāko ēku, kas atradās visai prominentā vietā – 
pēc Rīgas cietokšņa vaļņu nojaukšanas ap vecpilsētu izveidotajā bulvāru lokā, tagadējā 
Merķeļa ielā 13. 

Pirmais Rīgas Latviešu biedrības nams bija samērā vienkārša ķieģeļu būve ar plašu 
skatītāju zāli vairāk nekā 1000 vietām, skatuvi un vairākām palīgtelpām. 19. gadsimta 
nogalē nama arhitektoniskajā apdarē un telpiskajā izveidojumā pēc arhitekta Konstan
tīna Pēkšēna projektiem tika izdarīti vairāki pārveidojumi un uzlabojumi. 1908. gada 
jūnijā J. F. Baumaņa un K. Pēkšēna radīto celtni piemeklēja smaga ugunsnelaime. Tūlīt 
pat Latviešu biedrība ķērās pie nama atjaunošanas, to iecerot arī ievērojami paplašināt. 
Projektu izstrādāja tolaik jaunie arhitekti Eižens Laube un Ernests  Polis, jaunbūvē  

43 Amatnieku palīdzības biedrība, Rīgas latviešu. Latviešu konversācijas vārdnīca. 1. sēj. Rīga: A. Gulbis, 1928, 
382. sl. 

12. att. Amatnieku kases nams Rīgā, 
Krišjāņa Barona ielā 3. 1911. J. Alksnis. 
Jāņa Krastiņa foto 
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 paredzot integrēt arī daļu no nodegušās ēkas sienām. Projektu apstiprināja Vidzemes 
guberņas valdes būvnodaļā 1908. gada 18. oktobrī. Nama fasāde bija iecerēta tipiskās 
nacionālā romantisma formās (13. att.).44 Šī stilistika, ar kuru latviešu arhitekti lūkoja 
radīt savu nacionālo būvmākslu, bija tolaik visai populārs jūgendstila novirziens. 
Tāpēc tās izvēle, turklāt ņemot vērā konkrētās ēkas funkciju, šķita visai loģiska. 
Tomēr, kā katrai jaunai parādībai, arī tai bija savi pretinieki, un tādi atradās arī Lat
viešu biedrībā. Abi arhitekti izstrādāja jaunu projektu,45 kuru apstiprināja 1909. gada 
12. aprīlī.

Namu pēc šī projekta uzcēla neparasti īsā laikā, un jau 1909. gada 18. decembrī tas 
tika iesvētīts. Nama fasāde atspoguļoja tolaik pilnīgi jaunu mākslinieciski stilistisko 
 ievirzi – neoklasicismu, kas izplatījās visas Eiropas būvmākslā ap 1910. gadu un bija 
sava veida reakcija pret jūgendstila celtnēs dažkārt sastopamo pārmērīgo dekoratī
vismu. Klasisko formu valoda ēku mākslinieciskajam veidolam piešķīra cienīgumu, 
reprezentablumu un monumentālu izteiksmi.

Rīgas Latviešu biedrības nama fasāde diezgan precīzi atbilst projekta zīmējumam, 
kurā nav parādīta, iespējams, ar apzinātu nolūku, tikai viena īstenotā detaļa – balkona 
margu raksts. Balkona vidējo daļu tieši virs ieejas portika norobežo ciešs parapets, bet 
abās pusēs tam ir ažūras margas ar krustveida zīmējumu, kas nepārprotami atgādina 
britu karogu. Tā nav nejaušība, jo Rīgas Latviešu biedrības politiskā orientācija Angli
jas virzienā bija diezgan labi jūtama. Tā uzsvērta arī biedrības idejisko nostādņu gal
venā veidotāja, advokāta, politiskā darbinieka un žurnālista Frīdriha Veinberga darbos. 
Jau 1884. gadā viņš rakstīja: “Kad lūkojam, kurā zemē sadzīves attīstība gājusi vislabāk 
un kārtīgāk uz priekšu un kur visa valsts būšana stāv uz visstiprākajiem, nesatricinā
mākajiem pamatiem, tad atrodam tādu zemi – Angliju.”46 Arī vēlāk Veinbergs uzsvēra, 

44 LVVA, 2761. f., 3. apr., 566. l., 6a. lp.
45 Turpat, 69., 73., 74. lp.
46 Veinbergs F. Politiskas domas iz Latvijas. Leipciga: Breitkopf und Härtel, 1884, 63. lpp.

13. att. Rīgas Latviešu biedrības nama projekta fasādes zīmējumi (no kreisās: 1908, E. Laube; 1909, E. Laube un 
E. Polis; LVVA, 2761. f., 3. apr., 566. l.). Īstenotā ēka Merķeļa ielā 13. 1909. E. Laube, E. Polis. 
Jāņa Krastiņa foto
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ka tieši Anglija ir zeme, no kuras, veidojot savu 
valsti, jāmācās parlamentārisms.47

Īpašu noskaņu ēkai piešķir gleznieciskie 
panno fasādes vainagojumā. To autors un izpil
dītājs ir latviešu glezniecības dižmeistars Janis 
Rozentāls. Centrālajā kompozīcijā attēloti ale
goriski tēli no senu teiksmu pasaules – Pēr
kons, Potrimps un Pīkols (14. att.). Tie simbo
lizē spēku. Panno “Saules sveiciens” uz kreisās 
un “Pie avota” uz labās puses rizalīta simbolizē 
skaistumu un gudrību – kultūras mērķus. Riza
lītu sānos attēloti līdzekļi šo mērķu sasniegša
nai. Tās ir kompozīcijas “Māksla”, “Zinātne”, 
“Zemkopība” un “Rūpniecība”.

1934. gadā nojauca blakus esošo veco, pri
vātskolas vajadzībām pielāgoto dzīvojamo ēku 
Merķeļa un Arhitektu ielas stūrī, tās vietā pēc 
E.  Laubes projekta uzcēla Latviešu biedrības 
nama paplašinājumu, ko iesvētīja 1938.  gadā. 
1995.  gadā restaurētas paplašinājuma daļā 
izvie totās restorāna telpas, bet 1999.–2000. gadā 
veikti plašāki visas ēkas remonta un restaurāci
jas darbi. Tad arī tika likvidēti padomju laika 
telpu apdares uzslāņojumi, galvenokārt bez
gaumīgi spīdīgās zeltījuma imitācijas. Restau
rācija tika veikta atbilstoši ēkas arhitekta 
E.   Laubes sludinātajam principam, ka grezna
jam un spožajam jābūt ar patiesu vērtību, tāpēc 
publiskajās ēkās zelta krāsā drīkst būt vienīgi 
misiņš un zelts. Neīsts spožums nav savieno

jams ar latvisko mentalitāti un dzīvesveidu. Vairākas iekštelpas restaurētas 2014. gadā.
Vēl viena ēka, kurai ir izcila nozīme latviešu kultūras vēsturē, atrodas Vecmīlgrāvī, 

Ziemeļblāzmas ielā 36. Tas ir ievērojamā sabiedriskā darbinieka, rūpnieka un filan
tropa Augusta Dombrovska lolojums – bezalkohola biedrības “Ziemeļblāzma” nams. 
Pirmo ēku uzcēla 1903.–1904.  gadā. Tajā sāka darboties bibliotēka un teātris, taču 
1905. gada 16. janvārī, baidoties no strādnieku nemieriem, policija teātra izrādes aiz
liedza. 1906. gada 21. janvārī viena no Krievijas cara valdības sūtītajām soda ekspedī
cijas nodaļām namu nodedzināja. Pats A. Dombrovskis tikai brīnumainā veidā izglābās 
no nošaušanas, taču tas nesalauza viņa garu un gribu.

1907.  gadā tika atjaunota “Ziemeļblāzmas” biedrības darbība, netālu no bijušā 
biedrības nama, Ziemeļblāzmas ielā 38, uzcelts “Burtnieku” nams, kas bija domāts gan 
radošās inteliģences piesaistīšanai, gan biedrībai, gan Vecmīlgrāvim kopumā, un uz

47 Veinbergs F. Latvijas pirmā Saeima: viņas ievēlēšana un tuvākais uzdevums. Rīga, 1922, 5. lpp.

14. att. Rīgas Latviešu biedrības nama fasādes panno 
(no augšas: centrālais panno, “Saules sveiciens” un 
“Pie avota”). J. Rozentāls. Jāņa Krastiņa foto
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sākta biedrības pagaidu nama būvniecība. Kā oficiālo projekta autoru A. Dombrovskis 
uzaicināja tēlnieku Gustavu Šķilteru, taču pieņemts uzskatīt, ka šīs ēkas tapušas pēc 
paša A.  Dombrovska metiem. To zināmā mērā apstiprina komponista  Jāzepa Vītola 
atmiņas. Viņš aprakstījis kādu augusta pievakari, kad Vecmīlgrāvī viņa un G. Šķiltera 
sabiedrībā A. Dombrovskis, iespraudis zemē mietiņus, esot norādījis, ka tur jau rīt sāks 
celt biedrības pagaidu ēku. Savās atmiņās J. Vītols piebilst: “Arhitekta viņam nevaja
dzēja; viņš pats bija sava meta zīmētājs, materiālu šķirotājs, mūrnieka un galdnieka 
virsvadis.”48 Ēku, ko dēvēja par paviljonu, uzcēla trīs mēnešos. 1907. gada rudenī tajā 
jau darbojās bibliotēka un notika gan teātra izrādes, gan kora koncerti. “Burtnieku” 
namā savukārt uzturējās un savus gara diždarbus radīja vesela latviešu radošās inteli
ģences plejāde. “Ziemeļblāzma” kļuva par nacionālu kultūras centru.

Nobrieda nepieciešamība pēc jaunas ēkas, un, pateicoties A. Dombrovska rūpnie
cības uzņēmumu saimnieciskajai veiksmei, viņš arī varēja īstenot tās tapšanu. Jauno ēku 
sāka celt 1910. gada 10. martā un atklāja 1913. gada 1. septembrī. Tā bija grandioza dzelz
sbetona būve. J. Vītols norādīja: “Šo Balto māju Dombrovskis cēla tikai un vienīgi no 
akmeņa un dzelzs: lai nekāda sodu ekspedīcija to turpmāk vairs nodedzināt nespētu.”49

Nereti par Balto pili dēvētā ēka ir īsts jūgendstila arhitektūras meistardarbs ar uz
svērti vertikālu fasāžu māksliniecisko kompozīciju. Šī stilistika, tā saucamais statenis
kais jūgendstils, bija visai izplatīta Rīgas īres namu arhitektūrā, taču “Ziemeļblāzmas” 
ēka fascinē ar īpaši elegantu būvmasu kārtojumu un gleznaini dinamisku fasāžu ailo
jumu. Plaši izplatīta ir versija, ka nama skices sagatavojis pats A. Dombrovskis, piepalī
dzot kādiem inženieriem,50 taču ir skaidri redzams, ka viena no fasādes skicēm, kas sa
glabājusies Rīgas pilsētas būvvaldes arhīvā, ir zīmēta ar pieredzējuša arhitekta roku 
(15. att.). Skice gan nav parakstīta, tāpēc arī nama autors nav dokumentāri pierādāms. 
Tomēr diezgan uzkrītoša ir ēkas vizuālā līdzība ar teātra “Endla” ēku Pērnavā, Igaunijā. 
Tā celta 1908.–1911. gadā, bet pēc Otrā pasaules kara iznīcināta. Viens no ēkas pro
jekta autoriem bija igauņu inženierisarhitekts Georgs Hellats.51 Pēc viņa projekta celta 

48 Vītols J. Manas dzīves atmiņas. Rīga: Liesma, 1988, 174. lpp.
49 Turpat.
50 Burtnieku nams. Pieejams: http://www.citariga.lv/?page=10&id=13&part=4 (skatīts 8.09.2016.).
51 HallasMurula K. Juugendstiilis Endla teatri hoone – Pärnu kadunud rahvussümbol. Pärnu Postimees, 

9 Nov., 2006. 

15. att. Bezalkohola biedrības “Ziemeļblāzma” nams Rīgā, Ziemeļblāzmas ielā 36. 1910–1913. Kopskats un nama 
projekta fasādes zīmējums
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arī ēka Rīgā, Mednieku ielā 6a (1910). Tātad, ņemot vērā viņa tiešos kontaktus ar Rīgu, 
iespējams, ka arī “Ziemeļblāzmas” nams ir šī arhitekta veikums. 

No 2011.  gada līdz 2013.  gadam pēc arhitekta Jura Skalberga projekta “Ziemeļ
blāzmas” nams un parks atjaunots un pārveidots atbilstoši mūsdienu prasībām, pil
nīgi  saglabājot celtnes autentisko kultūrvēsturisko tēlu un iegūstot jaunu, augstāku 
 funkcionālo un telpu apdares kvalitāti. Pēc padomju okupācijas gadu laikā piedzīvotā 
panīkuma “Ziemeļblāzma” atkal atguvusi plaša mēroga kultūras centra nozīmi. 

Latviešu arhitekti un celtnieki

Lielākā daļa būvamatnieku Latvijā visos laikos ir bijuši latvieši. Viņu uzvārdi do
minē arī namdaru un mūrnieku, kuri 17.  gadsimtā strādāja Kurzemes hercogu die
nestā, sarakstos. Rīgā un Jelgavā tikai 18. gadsimtā izveidojās vācu mūrnieku un nam
daru cunftes, mēģinot līdzsvarot latviešu amatnieku īpatsvaru. Arhitekta statuss 
mūsdienu izpratnē, vismaz juridiskā ziņā, līdz pat 19. gadsimta vidum nebija precīzi 
noteikts. Zināmā mērā arhitekta funkcijas pildīja arī daudzi nereti par būvmeistariem 
dēvēti celtniecības speciālisti. 

19.  gadsimta pirmajā pusē Vidzemē plašu būvpraksi izvērsa Mārcis Podiņš 
Sārums, kuru pamatoti uzskata par pirmo latviešu būvmeistaru. Viņš darbojies daudzu 
baznīcu celtniecībā (Drustu, Dzērbenes, Smiltenes u.c.) un pēc vēsturē fiksētām ziņām 
pierādījis, ka bijis “godīgs maistars”, kas “savu amatu labi prot”.52 Latviešu darbība būv
niecībā un tautas celtniecības mantojums bija arhitektūras vēstures pētījumu galvenās 
tēmas 20. gadsimta trīsdesmitajos gados. Tā laika atzītākie pētnieki secinājuši, ka 
“visas mūsu zemes mērogā ap šo laiku [19. gs. vidu. – J. K.] latviešu spēki celtniecības 
laukā bija sasnieguši jau kuplu briedumu”.53

Gadsimta otrajā pusē viens no pazīstamākajiem uzvārdiem Latvijas būvmākslā ir 
Jānis Frīdrihs Baumanis – pirmais latviešu arhitekts ar akadēmisku profesionālo izglī
tību. Rīgas bulvāru apbūvē vairāk nekā trešdaļa ēku radītas pēc viņa projektiem. 
J. F. Baumanis bija arī viens no 1879. gadā izveidotās Rīgas Arhitektu biedrības (Rigaer 
Architekten-Verein) dibinātājiem. Šī pilnīgi vāciski orientētā organizācija gan drīz izira. 
Desmit gadus vēlāk tā tika nodibināta no jauna, un dibinātāju vidū starp vācu kolēģiem 
atkal bija latvietis – Konstantīns Pēkšēns. Viņš ir visražīgākais arhitekts, kāds jebkad 
darbojies Latvijā, – pēc viņa projektiem Rīgā uzcelts vairāk nekā 250 daudzstāvu mūra 
namu. K. Pēkšēns akadēmisko izglītību bija ieguvis Rīgas Politehnikumā. Pirmais Poli
tehnikuma arhitektūras nodaļas absolvents bija vēl viens latviešu arhitekts  – Oskars 
Bārs. Arī viņš bija ļoti ražīgs – vismaz 90 ēku Rīgā tapušas pēc viņa pro jektiem.

Sevišķs latviešu profesionālās būvmākslas uzplaukums iezīmējās 20. gadsimta sā
kumā līdz ar iepriekš nepieredzētu saimniecisko rosību un ekonomisko uzplaukumu. 
Vācbaltiešu arhitekts Bernhards Bīlenšteins atzīmējis, ka šajā laikā “daudzas firmas at
vēra savas filiāles Rīgā. Tas veicināja spēcīgu būvniecības uzplaukumu.”54 Aktīvi sāka 

52 Kundziņš P. Latviešu celtniecība, 458. lpp.
53 Turpat.
54 Bielenstein B. Erinnerungen. Baltische Hefte, Bd. 13, 1967, S. 180–181.
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darboties jauna arhitektu paaudze. Ievērojamais arhitekts E. Laube bija arī pirmais lat
vietis starp Rīgas Politehniskā institūta, kurā mācības galvenokārt notika vācu valodā, 
pedagogiem. Šajā laikā pēc E.  Laubes projektiem Rīgā uzcelti 83 daudzstāvu mūra 
nami, pēc A. Vanaga – 71, E. Poļa – ap 40, A. Malvesa – ap 20, M. Nukšas  – tikpat un 
J. Gaiļa – ap 15. Neparasti ražīgs bija arī arhitekts autodidakts J. Alksnis. Pēc viņa pro
jektiem Rīgā tapušas ap 200 izcilu jūgendstila ēku. Pagaidām vēl nav apzināts vēl viena 
ražīga ēku projektētāja – Indriķa Devendrusa – veikums, taču tas viss kopā ar J. F. Bau
maņa vēl 19. gadsimtā celtajiem namiem veido ap 40% no Rīgas centra kapitālās apbū
ves. Gandrīz  60% no 20.  gadsimta sākuma lielo īres namu īpašniekiem, par kuru 
līdzek ļiem tos cēla, bija latvieši, bet būvdarbus veica Pētera Radziņa, Ludviga Neiburga, 
Miķeļa Vaitnieka, Krišjāņa Ķergalvja u.c. latviešu būvuzņēmumi. Mūsdienu Rīgas cen
tru vārda tiešajā nozīmē uzcēluši latvieši.

Pēc Pirmā pasaules kara vairāki gadi pagāja, dziedējot kara brūces. Rosīgāka būv
niecība atjaunojās divdesmito gadu otrajā pusē, un Latvijas arhitektūra uzreiz iekļāvās 
Eiropas jaunāko stilistisko tendenču gultnē. Arhitekta arodā darbojās dažādi speciā
listi, bet vairums bija Rīgas Politehniskā institūta absolventi. Tajā iedibinātās Rīgas ar
hitektūras skolas tradīcijas, tikai nu jau latviskā ievirzē, turpinājās Latvijas Universitātē. 
Tās audzēkņi veidoja arhitektu jaunāko paaudzi. 1924. gadā, kad vēl joprojām pastā
vēja zināmas pretrunas starp latviešu arhitektu aprindām un tīri vācisko Rīgas Arhi
tektu biedrību, tika nodibināta Latvijas Arhitektu biedrība. Tomēr daudzi ievērojamā
kie vietējie vācu arhitekti – V.  Bokslafs, H.  Pīrangs u.c. – aktīvi līdzdarbojās arī šīs 
organizācijas pasākumos. Divdesmito gadu beigās, kad Rīgas pilsēta par saviem līdzek
ļiem cēla komunālās dzīvojamās ēkas (Ausekļa ielā 3, Jāņa Asara ielā 15 un Lomono
sova ielā 2 un 22), H. Pīrangs, kura teorētiskajos darbos55 gan atbalsojās kultūrtrēģeris
kās koloniālās mākslas teorijas idejas, kopā ar latviešu arhitektiem Pāvilu Dreijmani, 
Ernestu Štālbergu  un Osvaldu Tīlmani bija viens no šo ēku projektu  autoriem. 

Starpkaru perioda galvenā novitāte arhitektūrā bija modernā kustība jeb funkcio
nālisms. Šī stila pionieris Latvijā bija būvinženieris Teodors Hermanovskis. Arī laika
biedru skatījumā viņš bija izpelnījies ievērību, “ievezdams pie mums jaunu virzienu”.56 
Agrākais viņa darbs ir īres nams ar veikaliem Rīgā, Marijas ielā 8 (1926), kam sekoja 
vesela virkne tipisku funkcionālisma celtņu ar vairāk vai mazāk uzsvērtu kubisku būv
apjomu kārtojumu, horizontāliem lentveida logiem un nereti vienlaidus iestiklotām, 
vertikālām kāpņu telpu ailām, tostarp ģimenes mājas Pārdaugavā pie Māras dīķa Rīgā. 
T. Hermanovska darbi ir arī 58 ēkas “Teikas” dzīvojamo māju rajonā, kuru sāka apbū
vēt 1930. gadā. Izcilus funkcionālisma darbus radīja arī Pauls Kundziņš, Dāvids Zariņš, 
Ansis Kalniņš, Aleksandrs Klinklāvs, Kārlis Bikše un citi  latviešu arhitekti. 

20. gadsimts visā tā garumā iezīmējās ne tikai ar vairākkārtīgu arhitektūras stilu 
nomaiņu, bet arī ar strauju arhitektūras teorētiskās domas attīstību. Viens no galvena
jiem jautājumiem, kas nodarbināja arhitektu prātus, bija Latvijas arhitektūras  tāpatība.  

55 Pirang H. Das baltische Herrenhaus. Teil I: Die älteste Zeit bis um 1750. Riga, 1926; Teil II: Die Blütezeit um 
1800. Riga, 1928; Teil III: Die neuere Zeit seit 1850. Riga, 1930.

56 Latvju darbinieku galerija. Rīga: Grāmatu draugs, 1929, 50. lpp. 
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Nacionālais stils arhitektūrā

20.  gadsimta sākumā visu lielāko Latvijas 
rietumu un vidusdaļas pilsētu arhitektūrā 
 ienāca jūgendstils. Rīgā ap 1905. gadu tas kļuva 
par vienīgo stilu aktīvajā arhitektūras praksē. 
Tas īpaši izceļ Rīgu uz tā laika visur Eiropā jo
projām valdošā stilu  daudzveidības fona. Rīgas 
jūgendstils visvairāk uzsūca Vācijas un Austrijas 
ietekmes. Stila pionieri Rīgā bija vietējie vācbal
tiešu arhitekti Alfrēds Ašenkampfs, Heinrihs 
Šēls, Frīdrihs Šefels un Vilhelms  Neimanis. 

Publiskajā informatīvā telpā ir plaši izpla
tīta informācija, ka viens no visražīgākajiem jū

gendstila arhitektiem bija Mihails Eizen šteins.57 Viņu dēvē arī par vienu no slavenāka
jiem arhitektiem.58 Patiesībā viņš bija būvinženieris, kurš darbojās arī kā ēku projektētājs, 
un pēc viņa projektiem Rīgā uzceltas pavisam 18 daudzstāvu mūra ēkas. Salīdzinot ar 
daudzu citu Rīgas arhitektu veikumu, tas nav daudz. Visi viņa darbi ir eklektisma vai 
eklektiski dekoratīva jūgendstila paraugi. Ēkas Strēlnieku ielā 4a, Alberta ielā 2, 2a, 4, 6 
un 8 (16. att.), Elizabetes ielā 10a, 10b un 33, kā arī Brīvības ielā 99, kas celtas pēc viņa 
projektiem 1901.–1906. gadā, pievērš uzmanību ar krāšņām dekorācijām līdzīgajām fa
sādēm, kurās kopā ar iepriekšējo stilu formām eklektiski raibā jūklī sablīvētas maskas, 
augu ornamenti, vijīgu līniju mudžekļi, apļi un citu ģeometrisku formu salikumi, kā arī 
atsevišķi skulpturāli rotājumi. Tas viss itin nemaz nav raksturīgs kopumā krāšņajai un 
daudzveidīgajai, taču pietiekami solīdajai un nopietnajai Rīgas jūgendstila arhitektūrai.

Populārā publicistikā arī bieži norādīts, ka Rīgā it kā esot kāds īpašs “jūgendstila 
rajons”59 un “Rīgas jūgendstila rajona galvenā iela esot Elizabetes iela”.60 Tiek arī  ieteikts 
pastaigāties pa slaveno un apburošo Alberta ielu.61 Patiesībā Elizabetes ielā visā tās ga
rumā ir tikai 17 šī stila paraugu, kamēr turpat blakus, sešas reizes īsākajā Vīlandes ielā 
ir veselas 10 šādas ēkas. Savukārt Alberta ielā viena no ievērojamākajām celtnēm ir 
K. Pēkšēna nams Alberta ielā 12 (1903), kurā tagad atrodas Rīgas Jūgendstila muzejs. 
Iepretim tam paceļas nams Alberta ielā 11 (1908, arhitekts E. Laube) – viena no nacio
nālā romantisma arhitektūras ikonām.  

Nacionālais romantisms bija viens no jūgendstila formālās valodas paveidiem, kas 
krāšņi uzplauka latviešu būvmākslas nacionālās identitātes meklējumu gaitā. Nacio
nālā romantisma mākslinieciskās izteiksmes saknes galvenokārt meklējamas tautas 
koka celtniecības formveides paņēmienos. 

57 Art Nouveau in Riga. Pieejams: http://www.inyourpocket.com/riga/ArtNouveauinRiga_71844f (skatīts 
08.09.2016.).

58 Art Nouveau District. Pieejams: http://www.locallife.com/riga/articles/artnouveau (skatīts 08.09.2016.).
59 Art Nouveau District. Art Nouveau Buildings Typ by toonsarah. Pieejams: http://members.virtualtourist.

com/m/p/m/23b526/ (skatīts 08.09.2016.).
60 Turpat. 
61 Walking Tour of Riga’s Beautiful Art Nouveau Architecture. Pieejams: https://www.getyourguide.com/riga

l213/walkingtourartnouveauinrigat22095/ (skatīts 08.09.2016.).

16. att. Alberta iela. 20. gs. sākuma pastkarte
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Ja iepriekšējā, vēsturisko stilu formu valodā balstītā stila eklektisma celtnes, it īpaši 
neorenesanses stilistikā veidotie īres nami, it visur ir līdzīgas cita citai kā divas ūdens 
piles, tad jūgendstilam katrā zemē un pat katrā pilsētā ir atšķirīga izteiksme. Viena no 
izteiktākajām šī stila savdabībām – centieni arhitektūras mākslas darbos īstenot nacio
nālās kultūras īpatnības – sevišķi uzplauka Eiropas lielo impēriju nacionālajās noma
lēs, kuras ekonomiskās un kultūras attīstības ziņā nereti bija augstākā līmenī nekā šo 
impēriju politiskie centri. Tāda bija Katalonija Spānijā, Slovēnija un Čehija Austroun
gārijā, kā arī Somija un Latvija Krievijā. Tiesa, nacionālo ideju apliecināšana arhitek
tūrā bija laikmeta vispārēja iezīme. Vācijā populārs bija “dzimtenes stils” (Heimatstil), 
bet Krievijā – “jaunkrievu stils” (неорусский стиль), taču lielajām nācijām šīs ievirzes 
galvenokārt nozīmēja savu kultūras tradīciju pašapliecinājumu, kas robežojās ar 
 zināmu pārākuma apziņas demonstrāciju. Mazajām tautām, turpretim, nacionālais ro
mantisms bija viena no nacionālās atmodas ideju likumsakarīgām izpausmēm un arī 
līdzekl is, kā to, ko nacionālo spaidu apstākļos nevarēja paust atklāti, ar citiem paņē
mieniem novadīt līdz sabiedriskajai apziņai. Acīmredzot nav nejaušība, ka Latvijā na
cionālais romantisms uzplauka pēc 1905. gada notikumiem.

Augsni nacionālajam romantismam sagatavoja 19. gadsimta nogalē sāktie sistemā
tiskie tautas celtniecības pētījumi. Šo pētījumu rezultāti pirmoreiz tika apkopoti lat
viešu etnogrāfiskajā izstādē 1896.  gadā.62 Izstādes rīkotāju vidū bija arī ievērojamais 
vācbaltiešu mācītājs un valodas, vēstures un ģeogrāfijas pētnieks Augusts Bīlenšteins. 
Daudzi viņa pētījumi63 savu nozīmi nav zaudējuši vēl šodien. Pilnīga taisnība savulaik 
bija kādam vācu publicistam, kurš atzīmēja, ka “kurzemnieks Bīlenšteins latviešu va
lodu, kultūras vēsturi un arheoloģiju ir izpētījis tik pamatīgā un priekšzīmīgā veidā, ka 
pat lielākie vāciešu ienaidnieki latviešu vidū par šo vīru runā, tikai uzsverot pietāti un 
ar vislielāko cieņu”.64

Jau 1904. gadā literatūras un mākslas kritiķis Jānis Asars rakstīja, ka mākslai jāat
tīstās atbilstoši laika garam un dzīves apstākļiem, un, cik “svabadi tad mūsu māksla 
varēs attīstīties, piemērodamās latviešu dzīves prasībām, tās apmierināt, tik tā būs īsta 
māksla, un cik tā šai ziņā būs īsta māksla, tik tā ar savu dabīgu nepieciešamību būs 
latviska”.65 Galvenais nacionālā romantisma ideologs un veicinātājs bija E.  Laube. 
1908. gadā viņš publicēja rakstu, kas bija savdabīgs nacionālā stila manifests.66 Tajā tika 
piedāvāts arī modelis, kā to iegūt: “Mums, latviešiem, ir dota iespēja nogremdēties 
mūsu senču garā, un, jo vairāk mēs to darīsim, jo vairāk vecais gars atjaunosies iekš 
mums un atjaunotā, spēcīgākā veidā pārņems katru no mums un visu mūsu dzīvi, 
mūsu darbus. Tad arī mūsu būves izrādīs raksturu, kas būs pilnīgi patstāvīgs, latvisks.” 
Tajā pašā laikā E. Laube brīdina: “Būtu tomēr nepareizi, ja mēs noslēgtos pret visiem 
svešiem un vēsturiskiem iespaidiem, pret visu ārzemniecisko.”67

62 Plutte V. Katalogs latviešu etnogrāfiskai izstādei pa X arheoloģiskā kongresa laiku Rīgā, 1896. g. Rīga, 1896.
63 Bielenstein A. Die Holzbauten und Holzgeräte der Letten: Ein Beitrag zur Ethnographie, Culturgeschichte und 

Archaeologie der Völker Russlands im Westgebiet. St. Petersburg: Типография Российской академии Наук, 
1907–1918.

64 Die deutschen Ostseeprovinzen Rußlands: Ge schichtlich, kulturell und wirtschaftlich dar gestellt von Kennern 
der Baltischen Provin zen. Berlin: Druck von Elsner, 1918, S. 134–135.

65 Asars J. Mākslas amatniecība. Asara Jāņa Kopoti raksti. 1. sēj., 3. burtn. Rīga: A. Raņķis, 1910, 39. lpp.
66 Laube E. Par būvniecības stilu. Zalktis, Nr. 4, 1908, 145.–148. lpp.
67 Turpat, 147. lpp.
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Kaut arī pirmās nacionālā romantisma celtnes 
Rīgā parādījās tikai 1905.  gadā, jau ap 1911.  gadu šī 
ievirze izzuda no arhitektu daiļrades arsenāla. Tomēr 
bagātajā Rīgas jūgendstila ēku klāstā tās veido gandrīz 
ceturto daļu. Skaistākie nacionālā romantisma darbi ir 
virkne pēc E. Laubes, A. Vanaga, K. Pēkšēna u.c. lat
viešu arhitektu projektiem tapušu celtņu, taču šajā sti
listikā vairākas ēkas Rīgā uzcēla arī pēc vācbaltiešu ar
hitektu projektiem. Bez jau pieminētās Krusta 
baznīcas tādas ir, piemēram, dzīvojamās ēkas No
metņu ielā  47 (1909, arhitekts Vilhelms  Bokslafs, 
17.  att.), Tērbatas ielā 6/8 (1908, arhitekti Bernhards 
Bīlenšteins un Heinrihs Ēmke), Skolas ielā 12a (1908, 
inženieris Eduards Bušs, 18. att.), Skolas ielā 10 (1910, 
arhitekts Vilhelms Reslers) un Ģertrūdes ielā 38 
(1907) un 63 (1910). Abu pēdējo ēku projektus pa
rakstījis arhitekts Aleksandrs Šmēlings, bet nesenos 
pētījumos noskaidrots, ka ēku patiesībā projektējis 
latviešu arhitekts Pauls Kampe, kurš kādu brīdi ir dar
bojies arī A. Šmēlinga birojā.

Rīgas jūgendstils, kurā organiski sakusa gan vācis
kās, gan specifiski latviskās kultūras elementi, kopumā 
ir spilgta un unikāla parādība, kas veido nozīmīgu pie
nesumu visas pasaules arhitektoniskajā kultūrā. Ārpus 
Rīgas jūgendstila arhitektūra viskuplāk redzama Lie
pājā. Tur ir vismaz 70 vērienīga mēroga jūgendstila 
celtņu, kas nodrošina tikai šai pilsētai raksturīgo seju. 
Vietējā savdabība ir kopumā tipiska jūgendstila iezīme, 
kaut gan bieži vien šī stila man tojums tapis visai kos
mopolītiskā gaisotnē. Tāda 20. gs. sākumā bija arī Lie
pājā. Tur darbojās vietējais vācu izcelsmes arhitekts 
Makss Teodors Berči, no Anglijas ieceļojušais Rīgas 
Politehniskā institūta absolvents, būvinženieris Čārlzs 
Karrs, Sanktpēterburgas Mākslas akadēmijā izglītību 
ieguvušais arhitekts Ludvigs Melvils, kura senči Liepājā 
bija ieceļojuši no Skotijas jau 18. gs., latviešu arhitekts 
Pauls Kampe, kurš bija studējis Rīgā un Darmštatē 

(Vācijā), iespējams, arī citi arhitekti, kuru pienesums unikālajam Liepājas jūgendstila 
pilsētvides tēlam vēl nav apzināts. Melvila celtnes izceļas ar nedaudz eklektiskā garā 
veidotām, dekoratīvi piesātinātām un smalki detalizētām fasādēm (19. att.). Berči lielā
koties strādāja solīdi atturīgā formu valodā. Karra celtnes izceļas ar efektīgu apjomu ar
tikulāciju un stateniskā jūgendstila māksliniecisko izteiksmi. Kampes darbi atpazīstami 
ar fasāžu eleganto kompozīciju, neuzkrītošām, bet izsmalcinātām arhitektoniskajām 
detaļām un bieži vien nacionālajam romantismam tuvu arhitektūras valodu.

17. att. Īres nams Rīgā, Nometņu ielā 47. 
1909. V. Bokslafs. Jāņa Krastiņa foto

18. att. Īres nams Rīgā, Skolas ielā 12a. 1908. 
E. Bušs. Jāņa Krastiņa foto
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Citās Latvijas pilsētās jūgendstils nav atstājis tik dziļas pēdas kā rūpniecības cen
tros Rīgā un Liepājā. Nedaudz vairāk kā desmit jūgendstila ēku ir Ventspilī, pa kādam 
pusducim – Cēsīs un Jelgavā, piecas – Kuldīgā un divas – Daugavpilī. Unikāls jūgend
stila paraugs lauku vidē ir Lūznavas muižas kungu nams (1905–1911). Nacionālā ro
mantisma ievirzes raksturīgākie piemēri pilsētu apbūvē ir īres nams Cēsīs, Raunas 
ielā 10 (1910, arhitekts A. Malvess), dzīvojamā ēka Smiltenē, Dārza ielā 13 (ap 1910, 
arhitekts nav zināms) un īres nami Liepājā, Graudu ielā 34 un Lielajā ielā 4 (ap 1910, 
abām arhitekts P. Kampe, 20. att.).

 Nacionālais romantisms, tāpat kā jūgendstils kopumā, drīz vien piedzīvoja vispā
rēju noliegumu. Starpkaru periodā tomēr turpinājās intensīva domu apmaiņa par nacio
nālā stila jautājumiem. Gan nelielus rakstus, gan plašus apcerējumus šai tēmai veltījuši 
vairāki arhitekti, mākslas zinātnieki un literāti – Eižens Laube, Pauls Kundziņš, Pāvils 
Dreijmanis, Jānis  Rutmanis, Georgs Dauge, Pēteris Ārends, Pēteris Bērzkalns, Valde
mārs Dambergs u.c.68 Vairums autoru diezgan ironiski vērtēja 20. gadsimta  sākuma na
cionālā romantisma celtnes, saskatot tajās galvenokārt tikai virspusēju  rotaļāšanos ar 

68 Ārends P. Latvijas celtniecības sasniegumi 20 gados. Senatne un Māksla, Nr. 1, 1939, 135.–157.  lpp.; Bērz
kalns  P. Nacionālais stils celtniecībā. Daugava, Nr.  9, 1938, 845.–860.  lpp.; Dambergs V. Nacionālais stils 
un tautas stils. Brīvā Zeme, Nr. 257, 1932, 12. nov., 8. lpp.; Dauge G. Par nacionālu arhitektūru. Burtnieks, 
Nr. 10, 1935, 773.–782. lpp.; Dreijmanis P. Kā jāveidojas Rīgas celtniecībai. Brīvā Zeme, Nr. 20, 1936, 25. janv., 
8.  lpp.; Dreijmanis P. Monumentāls celtņu loks ap Iekšrīgu. Rīts, Nr. 26, 1936, 26.  janv., 13. lpp.; Laube E. 
Latvijas arhitektūras radīšana. Latvijas Vēstnesis, Nr. 218, 1922, 28. sept., 1. lpp. [Informācija par E. Laubes 
akadēmisko runu Latvijas Universitātes svētkos]; Kundziņš P. Lauku tautas nami. Ārpusskolas Izglītība, Nr. 1, 
1925, 10.–13. lpp.; Nr. 1, 1926, 16.–19. lpp.; Kundziņš P. Piezīmes par latvju arhitektūru. Students, Nr. 218, 
1935, 1.  febr., 4. lpp.; Laube E. Nacionālā celtniecības stila izveidošana Latvijā. Pēdējā Brīdī, Nr. 11, 1936, 
15. janv., 1. lpp.; Laube E. Latviskais arhitektūras stils tagadnē. Dzīvei pretim. Kārtojis Līgotņu Jēkabs. Rīga: 
Izglītības min. mācību līdz. nod., 1936, 224.–232. lpp.; Laube E. Latviskās arhitektūras formas. Latvijas Arhi-
tektūra, Nr. 2, 1938, 72. lpp.; Laube E. Latviskais skaistums. Latvijas Kareivis, Nr. 267, 1938, 24. nov., 2. lpp.; 
Laube E. Arhitektūras gars atjaunotā Latvijā. Latvijas Arhitektūra, Nr. 4/5, 1939, 111.–113. lpp.; Laube E. Kas 
ir latviskais skaistums. Senatne un Māksla, Nr. 3, 1939, 45.–49. lpp.; Rušiņš T. Ceļš uz latviešu nacionālo stilu 
būvniecībā. Rīga: Literatūra, 1937, 62. lpp.; Rutmanis J. Celtniecības izstāde. Latvijas Arhitektūra, Nr. 6, 1939, 
165.–175. lpp. 

19. att. Skola Liepājā, Ausekļa ielā 9. 1907–1912. 
L. Melvils. Jāņa Krastiņa foto

20. att. Īres nams ar veikaliem Liepājā, Lielajā ielā 4. 
1911. P. Kampe. Jāņa Krastiņa foto  
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 etnogrāfiskiem ornamentiem vai tautas celtniecības formu atdarināšanu, ko P. Bērzkalns 
nosauca par netikumu.69 Tomēr uz visu 20. gadsimtā īstenojušos nacionālās identitātes 
meklējumu fona tieši nacionālais romantisms ir joprojām nepārspēts sasniegums. Arhi
tektūras vizuālajā uztverē galvenais ir forma, tāpēc katrā stilā vai stilistiskā ievirzē ir 
 zināma tiesa formālas virspusības. Savukārt interpretācija nav atdarināšana. 20. un 
30. gados to oriģinālo formu valodu, kas uzplauka gadsimta sākumā, gluži dabiski, uz
tvēra jau kā aizgājušu, taču mākslinieciskā izteiksmes spēka ziņā nekas līdzvērtīgs nera
dās. Viens no nozīmīgākajiem tā laika pienesumiem Latvijas kultūrainavā ir vairāki 
simti skolu ēku jaunbūvju. 

Latvija var lepoties ar daudziem 20. un 30. gados uzceltiem tautas namiem. To ar
hitektūra lielākoties atbilst tā laika būvmākslas vispārējām mākslinieciski stilistiskajām 
iezīmēm. Toties daudzi latviešu Brīvības cīņām veltītie pieminekļi un memoriālie an
sambļi izceļas ar episku veidolu un izteiksmi, kurai tieši analogi citās zemēs nav atro
dami. Starp šiem pieminekļiem augstākais sasniegums ir Rīgas Brāļu kapi (1924–1936, 
tēlnieks Kārlis Zāle, arhitekts Pēteris Feders, ainavu arhitekts Andrejs Zeidaks) un Brī
vības piemineklis Rīgā (1931–1935, tēlnieks Kārlis Zāle, arhitekts Ernests Štālbergs). 
Gan Brāļu kapu, gan Brīvības pieminekļa arhitektoniskajā izteiksmē atspoguļojas arī 
eiropeiskās modernās kustības (funkcionālisma) mākslinieciskā valoda. Katra patiesi 
nacionāla māksla ir visas pasaules mākslas vērtība.   

Latvijas arhitektūrā daudzu gadsimtu gaitā nereti vienlaicīgi iemiesojušās gan 
Eiro pas mākslas stilu kvalitātes, gan spilgti pagāniskās kultūras arhetipi. Šo parādību 
pretstatā un vienībā atspoguļojas latviešu un vācu kultūru mijiedarbe. 18.  gadsimtā 
latvieši nokļuva zem dubulta jūga: Latvijas teritorija pakāpeniski tika iekļauta Krievijas 
impērijā. Krievijas varas iestādes pakāpeniski izvērsa rusifikācijas politiku. Tomēr lat
viešu mūsdienu nacionālajā kultūrā slāviskie elementi, ja tādus vispār var saskatīt, nav 
būtiski. Eiropeiskajā kultūrā un mentalitātē sakņotās garīgās un materiālās kultūras 
izpaus mes ir vieni no stingrākajiem latviešu dzīvesveida pamatakmeņiem.

Latvijas kultūrvides tēlu nosaka tautas koka celtniecības darinājumi (vernacular 
architecture), kulta celtnes, muižu ansambļi, kultūras un izglītības iestādes, kā arī pil
sētu apbūve. Starp kulta celtnēm īpaša vieta ir tradicionālajam Kurzemes baznīcu 
arhe tipam, viduslaiku baznīcām Rīgā, Cēsīs un Valmierā, kā arī Latgales baroka baznī
cām. Muižu un piļu arhitektūrā augstākie sasniegumi ir Jelgavas un Rundāles pilis, kā 
arī virkne klasicisma laikmeta kungu namu.

19. gadsimta nogalē un 20. gadsimta sākumā tapa daudz latviešu biedrību namu. 
Tie bija skaidra liecība latviešu nacionālās pašapziņas attīstībai. Vairākas no šīm celt
nēm saistās arī ar nozīmīgiem notikumiem ceļā uz Latvijas valstisko neatkarību. Šo 
ēku arhitektūra tikai atsevišķos gadījumos atspoguļoja nacionālā romantisma formu 
valodu, kuru var uzskatīt par specifiski latviskas arhitektūras izpausmi. Latviešu namu 
arhitektūra aptver visplašāko stilistisko spektru, kas sakņojas Eiropas vispārējā būv
mākslas daudzveidībā. Tas pats attiecas arī uz pirmajā Latvijas Republikas neatkarības 
laikā kuplā skaitā uzceltajiem tautas namiem, kuru arhitektūrā pārstāvēta gan klasiskā 
formu valoda, kas trīsdesmito gadu otrajā pusē pārauga neoeklektisma stilistikā, gan 

69 Bērzkalns P. Nacionālais stils celtniecībā, 857. lpp. 
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Art Deco, gan funkcionālisms jeb modernā kustība. Viena no Latvijas vides tēla spilg
tākajām sastāvdaļām ir daudzās šajā laikā tapušās skolas gan laukos, gan pilsētās. 

Pasaules kultūras mantojuma vietas – Rīgas daudzslāņaino vērtību klāstā unikāla 
ir 20. gs. sākuma apbūve. Vairums 20. gadsimta sākumā Rīgā uzcelto īres namu pie
derēja latviešu namsaimniekiem. Šīs ēkas lielākoties cēla latviešu būvuzņēmēji pēc 
 latviešu arhitektu projektiem. To arhitektūrā atspoguļojas gan mēģinājumi specifiski 
nacionālās idejas iemiesot ēku mākslinieciskajā tēlā, gan citviet Eiropā populāras stilis
tiskās izteik smes interpretācijas. Rīgas vēsturiskais centrs personificē latviešu devumu 
pasaules kultūras vērtību uzkrājumā. 

Par autoru

Jānis Krastiņš (dz. 1943) – arhitekts, Dr. habil. arch. (1991), Rīgas Tehniskās 
universitātes Arhitektūras vēstures un teorijas katedras vadītājs, LZA akadēmiķis 
(1994), Latvijas Arhitektu savienības biedrs (1970), Latvijas Reģionālās 
arhitektūras akadēmijas loceklis (1993). Profesionālās atzinības: Kamillo 
Zites fonda (Austrija) prēmija pilsētbūvniecībā (1985), Jāņa Baumaņa prēmija 
arhitektūrā (1989), Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielā medaļa (1998), Baltijas 
Asamblejas balva (1998), Rīgas balva (2002), Itālijas Republikas Nopelnu or
denis (Ordine al Merito della Republica Italiana, 2004), Atzinības krusts (2012), 
Kultūras mantojuma Lielā balva (2013) u.c. Vadījis virkni zinātniski pētniecisko 
projektu un veicis daudzu kultūrvēsturisko celtņu izpēti un novērtējumu. 
Vairāk nekā 690 publikāciju, tostarp 27 grāmatas par dažādiem arhitektūras 
jautājumiem.
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Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Agita Misāne

RELIĢIJAS LATVIJĀ

Rakstā sniegts vēsturisks skatījums uz reliģiskajām institūcijām un iedzīvotāju reliģiozitāti Latvijā 
no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. Autores aplūko atsevišķus vēstures mezglu punktus, 
izplatītāko reliģiju attīstību, nozīmīgākos faktus un personības, piedāvājot arī Latvijas reliģisko 
procesu vērtējumu. 

Atslēgvārdi: reliģiskās institūcijas, kristianizācija, reliģiozitāte, reliģiskā identitāte, garīgā rakstnie
cība, Livonija, reformācija, sekularizācija, reliģiskā dažādība, Latvijas Republika.

Latvijas reliģiskajai dzīvei vienmēr bijusi raksturīga dažādu reliģisko pieredžu un 
iespaidu līdzāspastāvēšana.1 Tas padara tās vēsturi īpaši interesantu, bet sarežģī pēt
nieku uzdevumu mēģināt to atspoguļot visā pilnībā. Jāievēro, ka līdz reformācijas lai
kam Latvijas vēsturē reliģiju un kultūru nav iespējams nodalīt kā atsevišķi aplūkojamus 
un analizējamus fenomenus. Tāpat arī “reliģiskā identitāte” nav identificējama tikai ar 
reliģiozitāti un reliģiju praktizēšanu. Pat cilvēks, kurš aktīvi nepraktizē nevienu reliģiju, 
nevar izvairīties no piederības konkrētas reliģijas kultūras telpai. Latvijas reliģisko dzīvi 
ietekmējuši vairāki būtiski apstākļi. Pirmkārt, Latvijas iedzīvotājiem vēsturiski lielāko
ties nav bijis iespējams savu reliģisko dzīvi noteikt pašiem. Tas attiecas gan uz likum
došanu, kas regulē reliģisko dzīvi, un institūciju veidošanu, gan uz citām publisko reli
ģisko prakšu formām, kas tika pielāgotas atbilstoši vietējās sabiedrības vajadzībām un 
interesēm. Otrkārt, vairāku reliģiju parādīšanos Latvijas teritorijā noteica iedzīvotāju 
un ideju mobilitāte. Piemēram, šādā ceļā Latvijā parādījās jūdaisms, vecticība un  islāms 
un turpina ienākt jaunas reliģijas. Tāpat reliģisko situāciju ietekmējuši vairāki emigrā
cijas viļņi, piemēram, baptistu izceļošana uz Brazīliju 20. gadsimta sākumā vai Latvijas 
iedzīvotāju došanās bēgļu gaitās pēc Otrā pasaules kara un ekonomiskā emigrācija 
mūsdienās. Treškārt, reliģisko dzīvi vienmēr iespaido intelektuālie faktori, un Latvija 
šajā ziņā nav izņēmums. Piemēram, apgaismības idejas 18. gadsimtā un vēlāk ir īpaši 
ietekmējušas protestantisma attīstību gan teoloģijā, gan baznīcu sociālajās aktivitātēs 

1 Šajā nodaļā daļēji izmantots autoru teksts no akadēmisko rakstu “Latvieši un Latvija” 4. sējuma raksta 
“Reliģijas un garīgās kustības Latvijā” (Rīga, 2013, 39.–64. lpp.).
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un izglītības politikā. Modernitātei piemītošā ticība lineārā progresa idejai 20.  gad
simta sākumā izpaudās gan teoloģijā, gan sabiedrības pārliecībā par iespēju piederēt 
tikai pie vienas nācijas, kultūras vai reliģijas. Postmodernitātes iezīmes savukārt atro
damas galēji subjektīvajās pasludinājuma formās neopentakostu draudzēs, Jaunā laik
meta kustībā (“New Age”) un kopējā sabiedrības patērnieciskajā attieksmē pret 
 reliģiju. 

Sākotne

Skopās rakstīto avotu ziņas, kuras turklāt atstājuši neobjektīvi vērtētāji, un arheo
loģiskie izrakumi sniedz tikai atsevišķas norādes par senlatviešu reliģijas raksturu. 
Mazāk ir iespējams spriest par senlatviešu pirmskristīgās reliģijas aspektiem ārpus 
mito loģiskās jeb naratīvās dimensijas. Latviešu mitoloģija patlaban, pateicoties gal
veno kārt Haralda Biezā darbam,2 ir salīdzinoši labi izpētīta. Galvenais pētniecības avots 
H. Biezā un citu mitoloģijas pētnieku darbos3 ir latviešu tautasdziesmas jeb dainas, kas 
satur bagātīgas mitoloģiskas norādes, taču latviešu folkloras lielākais kopums ir pie
rakstīts 19. gadsimtā, un tās datēšana ir problemātiska. Reliģiskā un mitoloģiskā ziņā 
latviešu folklora ir sinkrētiska, tās lielākā daļa ir tapusi kristietības klātbūtnē un, vis
ticamāk, arī ietekmē. Strukturēta mitoloģiskā aina vienmēr ir interpretācijas un re
konstrukcijas rezultāts. Haralds Biezais nodalīja divas principiālas dievību un mito
loģisko būtņu grupas – debesu dievības (Dievs, Saule, Pērkons, Auseklis u.c.) un 
lab klājības un bagātības dievības (Laima, Jumis), savukārt Sigma Ankrava izšķir de
besu un htoniskās dievības.4 

Visticamāk, līdzīgi kā citur senajā Eiropā, latviešu senči piekopa agrāru reliģiju, jo 
viņiem būtiski bija nodrošināt dabas un astrālo procesu stabilu cikliskumu un lauku 
un mājlopu auglību, kā arī aizsargāt tos pret dabas un sociāliem kaitējumiem. Mitolo
ģiskā ainava atspoguļo šo pašu tendenci. Reliģiskās prakses noderēja arī otram būtis
kam nolūkam – nodrošināt cilvēkam labu (t.i., iespējami ilgu, veselīgu, mierīgu, pārti
kušu) dzīvi savā dzimtā, labā ģimenē, labu nāvi un pēcnāves dzīvi. 

2 Biezais H. Die Hauptgöttinnen der alten Letten. Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1955; Biezais H. Die Gottes-
gestalt der lettischen Volksreligion. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1961; Biezais H. Lichtgott der alten Letten. 
Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1976; Biezais H. Die himmlische Götterfamilie der alten Letten. Uppsala: 
Almqvist & Wiksell, 1972.

3 Neuland L. Jumis, die Fruchtbarkeitsgottheit der alten Letten. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 
1977; Johansons A. Der Schirmherr des Hofes im Volksglauben der Letten: Studien über Orts-, Hof- und Haus-
geister. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1964.

4 Ankrava S. Baltic Religion. The Handbook of Religions in Ancient Europe. Ed. by L. B. Christensen, 
O. Hammer, D. A. Warburton. Durham: Acumen Publ. Ltd., 2013, pp. 359–372.
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Senlatvijas kristianizācija un 
Latvijas teritorijas iekļaušanās 
kristīgās civilizācijas telpā

Baltijas zemes bija pēdējās teritori
jas Eiropā, kuras aizsniedza kristīgā 
vēsts. Pēc Brēmenes Ādama hronikas 
ziņām, pirmā senlatviešu iepazīšanās 
ar Kristus vēsti notikusi aptuveni 
9.  gadsimtā, pateicoties Lundas arhi
bīskapijas koordinētai dāņu  misionāru 
darbībai Kurzemē.5 Nākamā dāņu mi
sija Kurzemē darbojusies 1161. gadā. 
Gan arheoloģiskas liecības (krustiņi, 
svēto attēli, enkoplioni kapos, mirušo 
apbedīšana sakrustotām rokām), gan 
sen slāvu “Pagājušo laiku hronikas” 
ziņas un valodas aizguvumi liecina, ka 

neliels turīgāko iedzīvotāju slānis gar Daugavas ūdensceļu 10. gadsimtā pieņēma kris
tietību tās pareizticīgajā variantā. 

12. gadsimta pirmajā pusē pareizticīgās baznīcas esot bijušas Jersikā un Koknesē.6 
Pareizticības ietekmē no senkrievu valodas radušies vairāki latviešu vārdi, kas apzīmē 
kristīgus jēdzienus, piemēram, baznīca (божница), krusts (крест), kristīt (крестить), 
gavēnis (говеть), grēks (грех), svēts (свят, святый) u.c. 

Ievērojami aktīvāk kristianizācijas procesi norisa kopš 12. gadsimta pēdējām des
mitgadēm – pirmo Livonijas bīskapu Meinarda, Bertolda un Alberta darbības laikā 
(pirmā kristiešu mūra baznīca uzbūvēta 1185. gadā Ikšķilē, Daugavas krastā, Ikšķiles 
bīskapija izveidota 1186. gadā).

13. gadsimta sākumā parādījās pirmie klosteri. 1205. gadā cisterciešu ordeņa mūki 
no Marienfeldes uzcēla klosteri Svētā Nikolaja kāpā Daugavas labajā krastā (Daugav
grīvā), un abata Teoderiha vadībā tika izveidots jauns cisterciešu konvents. No 
1255. gada līdz reformācijai Rīgā darbojās arī cisterciešu Sv. Marijas Magdalēnas sie
viešu klosteris.

Kristianizācijas garīgie aspekti ir izpelnījušies daudz mazāku autoru uzmanību gan 
vēstures avotos (Indriķa un Atskaņu hronikā), gan vēstures literatūrā, daudz detali
zētāk aprakstītas politiskās un militārās norises. Visa tagadējās Latvijas teritorija tika 

5 Vairāk sk.: Anderson E. Early Danish Missionaries in the Baltic Countries. Gli Inizi Del Cristianesimo in 
Livonia-Lettonia: atti del Colloquio internazionale di Storia Ecclesiastica in Occasione dell’VIII Centenario 
della Chiesa in Livonia (1186–1986). Roma, 24–25 giugno 1986. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vati
cana, 1989, pp. 245–275.

6 Nielsen T. K. Sterile Monsters: Russians and the Orthodox Church in the Chronicle of Henry of Livonia. The 
Clash of Cultures on the Medieval Baltic Frontier. Ed. by A. V. Murray. Farnham: Ashgate, 2009, p. 274. 

1. att. Ikšķiles pils un baznīca 12. gs. beigās, Gunāra Jansona 
rekonstrukcija (no LNVM krājuma)
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pakļauta un formāli kristianizēta līdz 1290. gadam.7 Atšķirībā no Skandināvijas8 vietē
jie politiskie līderi nenovērtēja kristietības politisko, ekonomisko un kultūras poten
ciālu un nekļuva par aktīviem kristianizācijas aģentiem, gluži otrādi – aktīvi darbojās 
pret to.9 Kristianizācijas procesu sarežģīja arī tas, ka kristiešu garīdzniecība gan tiešā, 
gan pārnestā nozīmē neprata uzrunāt vietējos iedzīvotājus. Jau 1215. gadā 4. Laterāna 
koncilā tika pieņemti lēmumi, kuri noteica, ka priesteriem ir jāprot tās valodas, kurās 
runāja viņu apkalpotajās draudzēs, un ka evaņģēlijs ir jāsludina vietējiem cilvēkiem sa
protamā veidā, tomēr šie lēmumi faktiski nedarbojās.

Livonijas periods

14. un 15. gadsimtu Livonijā var raksturot kā laiku, kurā risinājās nepārtrauktas 
cīņas starp Livonijas ordeni, kas bija Vācu jeb Teitoņu ordeņa atzars,10 Rīgas arhi
bīskapu un Rīgas pilsētu. Vietējo iedzīvotāju garīgā aprūpe notika tikai tur, kur to veica 
dominikāņu un franciskāņu mūki. Franciskāņi aktīvi iesaistījās rīdzinieku cīņā pret 
Livonijas ordeņa militāro un politisko varenību, un viņu Rīgas klosteris pakāpeniski 
izvirzījās par galveno klosteri visā Livonijā.

1. tabula
Pirmie mūku ordeņi Livonijā

Ordenis Ienākšanas laiks 
Livonijā Centri Pazīstamākās personas

Cistercieši (Ordo 
Cisterciensis, OCist.)

1205 Rīga (Daugavgrīva) Teoderihs no Turaidas 
(1150–1219) – Daugavgrīvas 
klostera abats, Igaunijas 
bīskaps (1211–1219)

Dominikāņi (Ordo 
Praedicatorum)

1234 Rīga Vēlākais SāmsalasVīkas 
bīskaps Heinrihs  
(1234–1260 (?))

Franciskāņi (Ordo 
Fratrum Minorum)

1258 Rīga Rīgas arhibīskaps Frīdrihs 
(1304–1341)

Jēzus brālība jeb 
jezuīti (Societas Jesu)

1582 Rīga, Cēsis, 
Daugavpils, Jelgava, 
Skaistkalne, Ilūkste

Peters Skarga (Piotr Powęski, 
1536–1612), Johans Vincerijs 

7 Selart A. Livonia, Rus’ and the Baltic Crusades in the Thirteenth Century. Transl. by F. Robb. Boston: Brill, 
2015; Crusading and Chronicle Writing on the Medieval Baltic Frontier:  a companion to the Chronicle of 
Henry of Livonia. Ed. by M. Tamm, L. Kaljundi, C. Selch Jensen. Farnham, Surrey, England; Bur ling ton, 
VT: Ashgate, 2011. 

8 Winroth A. The Conversion of Scandinavia. Vikings, Merchants and Missionares in the Remaking of Northern 
Europe. New Haven, London: Yale University Press, 2012.

9 Vienīgais ievērojamais izņēmums bija Turaidas lībiešu virsaitis Kaupo, kas latviešu literatūrā un līdz ar to 
arī publiskā diskursā iemantojis nodevēja slavu. Sk.: Henning D. From Kangars to Rubiks. The Long Line 
of  Traitors in the Historical Political Culture of Latvia. Journal of Baltic Studies, XXXVII, No. 2, 2006, 
pp. 179–193.

10 Fratres de Domo Sanctae Mariae Theutonicorum Jerusalemitana per Livoniam.
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15. gadsimtā Rīgā ieradās jaunais arhibīskaps Johans VI Ambundi (valdīja no 
1418. līdz 1424. gadam), un 1422. gadā Valkas landtāgs pieņēma likumu par Konstan
ces koncila (1414–1418) reformu lēmumu ieviešanu Livonijā. Saskaņā ar šiem lēmu
miem tika noteikts, ka sprediķi ir jānotur tautas valodā; visiem vietējiem iedzīvotājiem 
ik svētdienu ir jāapmeklē baznīca; draudžu prāvestu uzdevums ir visiem iemācīt lūgša
nas, Ticības apliecību, baušļus, kā arī to, kā jāizturas grēksūdzē un Svētajā Komūnijā. 
1428. gadā Rīgas provinces sinode izstrādāja īpašus statūtus, kuru mērķis bija pacelt 
draudžu reliģisko un morālo garu. Vairāki statūtu punkti norādīja, ka priesteriem obli
gāti jāpārvalda vietējā valoda. Tāpat, mēģinot ierobežot tautas turēšanos pie pirms
kristīgām tradīcijām, statūtu 47. punkts noteica: katru gadu noteiktās svētdienās no 
katoļu draudzēm ekskomunicējami visi, kas pieķerti nodarbojamies ar “māņticīgām 
izrīcībām”. Sinode aizliedza arī Livonijas zemnieku vidū izplatīto Dieva tiesu – pār
baudi ar dzelzi un ūdeni.

Reformācija. Reliģiskās dažādības nostiprināšanās

Livonija bija viena no pirmajām teritorijām ārpus Vācijas, kuru jau aptuveni 
1521.  gadā aizsniedza reformācijas idejas.11 Sākotnēji tās izplatījās tikai Rīgā, kur to 
aktīvākais sludinātājs bija kapelāns Andreass Knopkens, kā arī Silvestrs Tegetmeiers 
un Johans Lomillers, kurš Rīgas rātes uzdevumā sarakstījās ar Mārtiņu Luteru.12 
Knopkens kļuva par pirmo luterāņu mācītāju Rīgā un 1522. gadā Pētera baznīcā vadīja 
teoloģisku disputu par 24 tēzēm, kas skāra būtiskus baznīcas dzīves prakses un paslu
dināšanas jautājumus. 1524. gadā Rīgā notika svētbilžu grautiņi un Nikolaja Ramma 
vadībā tika nodibināta pirmā latviešu luterāņu draudze Jēkaba baznīcā. 1524. gada ne
mieru laikā Rīgu bija spiesti pamest dominikāņi un franciskāņi. Vienīgā vieta, kurā vēl 
saglabājās kaut kas katolisks, bija cisterciešu Marijas Magdalēnas baznīca un klosteris. 
Ticības brīvība Rīgā tika pasludināta 1525. gadā. Valmieras landtāgs 1554. gadā paslu
dināja ticības brīvību visā Livonijas teritorijā.

Reformācijas iespaidā pastiprinājās arī kontrreformācijas tendences. Jēkaba baz
nīcas paspārnē skolu izveidoja jezuīti, to vadīja Viļņas kolēģijas rektors Peters Skarga 
un Johans Vincerijs, kurš pilnībā pārvaldīja latviešu valodu un darbojās vienīgi lat
viešu vidū. Kalendāra nemieru laikā, 1587. gada rudenī, rīdzinieki jezuītus padzina, 
un tie patvērās Jelgavā. Rīgā jezuīti atgriezās tikai 1591. gada pavasarī. 17. gadsimta 
sākumā jezuīti paplašināja savu misijas lauku un turpināja veidot skolas arī Vidzemē 

11 Lange T. Zwischen Reformation und Untergang Alt-Livlands: der Rigaer Erzbischof Wilhelm von Brandenburg 
im Beziehungsgeflecht der livländischen Konföderation und ihrer Nachbarländer. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 
2014.

12 Vairāk sk.: Loit A. Reformation und Konfessionalisierung in den ländlichen Gebieten der baltischen Lande 
von ca. 1500 bis zum Ende der schwedischen Herrschaft. Die baltischen Lande im Zeitalter der Reformation 
und Konfessionalisierung. Livland, Estland, Ösel, Ingermanland, Kurland und Lettgallen. Stadt, Land und 
Kon fession 1500–1721. Teil 1. Hrsg. M. Asche, W. Buchholz, A. Schindling. Münster: Aschendorff Verlag, 
2010, S. 70–72.
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un  Latgalē.13 1617. gadā ticības brīvība 
tika dota katoļiem Kurzemes herco
gistē, jezuīti devās arī uz turieni un ap 
1672. gadu nodibināja skolu Jelgavā.14 

Jezuīti ir devuši nozīmīgu ieguldījumu 
katolicisma nostiprināšanā, latviešu 
zemnieku izglītošanā, un viņu relāci
jas15 ir nenovērtējams reliģiskās vēstu
res avots.

Kā reformācija, tā arī kontrrefor
mācija radīja nepieciešamību pēc garī
gās literatūras tautas valodā. Latviešu 
 literārā valoda radās reliģisku tekstu 
tulkojumos 16. gadsimtā galvenokārt 
 liturģiskām vajadzībām, savukārt ga
rīgā rakstniecība uzplauka 17. gad
simtā. Par vecāko grāmatu latviešu va
lodā, kas saglabājusies līdz mūsdienām, 
tiek uzskatīts Tērbatā dibinātā jezuītu 
tulkotāju semināra kolektīvi sagatavo
tais Sv. Pētera Kanīzija “Catechismus 
Catholicorum”, kas izdots 1585. gadā Viļņā. Vēlāk katoļu grāmatu tulkošanu latviešu 
valodā turpināja jezuītu tēvs Georgs  Elgers.16

Kristīgās baznīcas jaunajos laikos 

Līdzīgi kā kaimiņteritorijās,17 arī tagadējās Latvijas teritorijā jaunajos laikos luterāņu 
vidē valdīja trīs teoloģiski strāvojumi. Vispirms minama luteriskā ortodoksā pieeja baz
nīcas mācībai, kuras ietekmīgākie pārstāvji bija Pauls Einhorns, Hermanis Samsons, lat
viešu rakstības vecās ortogrāfijas izveidotājs Georgs Mancelis un Johans Reiters. Lute
riskā ortodoksija bija luteriskās baznīcas oficiālā teoloģija, īpaši 17. gadsimtā, un tās 
būtība bija stingra turēšanās pie luteriskajiem apliecības rakstiem – “Vienprātības grā
matas” teoloģijas. Einhorns un Samsons bija arī galvenie tā dēvētie raganu prāvu ideo
logi Latvijā. Livonijā raganu vajāšana sākās 16. gadsimta vidū: pirmā zināmā raganas 

13 Plenne (Trufanovs) V. F. Jēzus biedrības darbība izglītības veicināšanā Latvijas teritorijā (16. gs. beigās – 
19. gs. sākumā). Latvijas Arhīvi, Nr. 1, 2002, 25. lpp.

14 Turpat. 
15 Latvijas vēstures avoti jezuitu ordeņa archivos = Fontes historiae Latviae societatis Jesu. Sakārt. J. Kleijntjenss. 

2 sēj. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgādiens, 1940. 
16 Vanags P. Die Literatur der Letten im Zeichen von Reformation und Konfessionalisierung. Die baltischen 

Lande im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung, S. 271.
17 Hope N. German and Scandinavian Protestantism 1700–1918. Oxford: Oxford University Press, 1999.

2. att. Mārtiņa Lutera vēstule rīdziniekiem (no LU 
Akadēmiskās bibliotēkas krājuma)
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 sadedzināšana notikusi 1559. gadā Grobiņā, kur māti un meitu apsūdzēja burvestībās, jo 
viņām ziemā vilki neuzbrūkot un lopi neslimojot. Abas atzina par raganām un sadedzi
nāja uz sārta. Turpmākajos gadu desmitos raganas Livonijā tiesāja un dedzināja regulāri. 
Raganu un burvju tiesāšana bija izplatīta galvenokārt luteriskajos novados laikā no 
1559. gada līdz 1721. gadam, apogeju sasniedzot 17. gadsimta pirmajā pusē Vidzemē. 

Paralēli baznīcā plauka arī protestantiskais racionālisms, īpaši 18. gadsimta otrajā 
pusē. Racionālisti, piemēram, šī virziena spilgtākais pārstāvis Karls Gotlobs Zontāgs, 
sludināja luterismu, kas būtu saprotams un pieņemams ar prātu un vairotu gudrību un 
morāli, kā arī centās uzlabot draudžu locekļu sadzīvi. No 18. gadsimta 20. gadiem abiem 
virzieniem blakus pastāvēja piētisms, kas kļuva populārs draudžu ganu vidū, un to at
balstīja arī baznīcas vadītāji, piemēram, superintendenti Jākobs Benjamins Fišers Vid
zemē un Joahims Baumanis Kurzemē. Piētisms, ko bieži raksturo kā “sirds reliģiju”, ak
centēja reliģiskā pārdzīvojuma lomu un aicināja draudžu locekļus uz tikumisku dzīvi. 

18. gadsimta 30. gados Vidzemē aizsākās Latvijas brāļu draudzes kustība, kas vei
cināja latviešu garīgo atmodu un ievadīja arī latviešu nacionālās pašapziņas atmodu. 
Tās ietekmē veidojās jaunas latviešu saskarsmes un sociālās organizēšanās formas.18

Latvijas brāļu draudzes kustība vēsturiski un teoloģiski ir saistīta ar Bohēmijas 
brāļu draudzi jeb Hernhūtes unitāti.19 Hernhūtiešu draudzēm raksturīgā piētisma 
 ietekme skaidri parādās Vidzemē, kur par piētisma centru bija kļuvusi Valmiera. 

1736. gadā Hernhūtes unitātes vadītājs Ludvigs Nikolauss fon Cincendorfs, kuram 
bija personiski sakari ar vairākiem luterāņu mācītājiem Vidzemē, apmeklēja Rīgu, Val
mieru un Rēveli, pārliecinājās “par zemnieku vājo atziņas stāvokli un dziļo nezināšanu 
dievišķās lietās”,20 un drīz vien seši Hernhūtes vecbrāļi uzsāka savu misijas darbu Vid
zemē.21

Sākumā latviešiem evaņģēlija vēsti t.s. mājas dievkalpojumos sludināja vācu 
vecbrāļi, taču drīz vien arī paši latvieši sāka sludināt un skaidrot Bībeli. 1738. gadā Val
miermuižā tika nodibināts skolotāju seminārs, un divus gadus vēlāk tajā jau mācījās 
100 audzēkņu. 1743. gadā ķeizariene Elizabete izdeva rīkojumu “aizliegt vidzem
niekiem, lai viņi būtu, kas būdami, turēties pie hernhūtiešu mācības”,22 un aizsākās 
t.s.  klusais gājiens, kas ilga līdz pat 1770. gadam. Klusā gājiena laikā latviešu drau
dzēs,  kas darbojās jau bez Hernhūtes brāļu klātbūtnes, izveidojās sava pašpārvaldes 
sistēma un īpatna, latviešu mentalitātei tuvāka garīgā tradīcija. Vislielākā uzplaukuma 
laiks Vid zemes draudzēm sākās 1817. gadā, kad ķeizars Aleksandrs I pēc Hernhūtes 

18 Ceipe G. Latvijas Brāļu draudzes vēsture. 1918–1940. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010, 8. lpp. 
19 Vairāk sk.: Meyer D. Zinzendorf und die Herrnhuter Brüdergemeine. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 

2009; Zimmerling P. Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf und die Herrnhuter Brüdergemeinde. Geschichte, 
Spiritualität und Theologie. Holzgerlingen: Hänssler, 1999; Guntram P. Die Wirksamkeit der Herrnhuter 
Brüdergemeinde unter den Esten und Letten zur Zeit der Bauernbefreiung (Vom Augsgang des 18. bis über die 
Mitte des 19. Jhs.). Köln [u.a.]: Böhlau, 1974. 

20 Adamovičs L. Latviešu brāļu draudze dzimtbūšanas laikos. Rīga, 1932, 56. lpp.
21 Talonen J. Herrnhut and the Baltic countries from 1730 to the present:  cultural perspectives. Estnische 

Kirchengeschichte im vorigen Jahrtausend. Estonian Church History in the Past Millenium. Hrsg. R. Altnurme. 
Kiel: F. Wittig, 2001, S. 98–108; Mežezers V. The Herrnhuterian Pietism in the Baltic, and Its Outreach into 
Ame rica and Elsewhere in the World. North Quincy (Massachusetts): Christopher Publishing House, 1975. 

22 Adamovičs L. Latviešu brāļu draudze dzimtbūšanas laikos, 64. lpp.
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 apmeklē ju ma ar t.s. žēlastības manifestu piešķīra Hernhūtes brāļiem Baltijā īpašas pri
vilēģijas ieceļošanai Krievijas impērijā un legalizēja brāļu draudzes darbību Baltijā. 
1818. gadā Vidzemes draudzēs jau bija 9797 brāļi un māsas.23 1852. gadā Vācijas brāļu 
draudzes sinode nolēma, ka latviešu hernhūtiešiem jāpakļaujas Vidzemes luteriskajai 
baznīcai vai jābeidz sava darbība,24 tāpēc 1861. gadā liela daļa Vidzemes draudžu sāka 
atkal apvienošanos ar luterisko baznīcu. 

Jau 1740. gadā Vidzemē bija parādījusies pirmā ierosme izveidot draudzi Kurzemē, 
taču toreizējā Kurzemes virskonsistorijas superintendenta Aleksandra Grēvena autori
tātes dēļ šis mēģinājums bija neveiksmīgs, un brāļu draudzes veidošanās Kurzemē 
sākās ap 1863. gadu. 1872. gadā tika iesvētīta saiešanu zāle Liepājā. 1880. gadā Liepājā 
tika uzcelts saiešanu nams, kur darbojās arī svētdienas skola. 1879. gadā izceļotāji no 
Smiltenes novada nodibināja brāļu draudzi Lauros, Pleskavas guberņā, tagadējā Krie
vijas teritorijā.

Tādējādi luterāņu draudžu locekļiem bija iespējas piedzīvot visai dažādus teoloģis
kos iespaidus, taču gan baznīcu vizitāciju protokoli, gan pašu garīdznieku sprediķi at
klāj, ka kristīgās kultūras slānis tautā joprojām palika plāns, bet tautas reliģiozitāte, 
īpaši ārpus hernhūtiešu novadiem, – joprojām sinkrētiska, kombinējot aizguvumus no 
baznīcas mācības un latviešu tradicionālās kultūras.

Tikmēr būtiskas izmaiņas notika Romas katoļu baznīcā, tās ietekmēja arī notikumi 
Polijā.25 Pēc poļu nemieriem 1863. gadā ar Aleksandra II rīkojumu Latvijas teritorijā 
daudzas katoļu baznīcas tika slēgtas vai atdotas pareizticīgajiem. Bija aizliegts celt jau
nas baznīcas un kapelas un mācīt katehismu bērniem. Varas iestādes stingri kontrolēja 
mācību iestāžu darbību. Tāpat bija aizliegta jebkāda katoļu garīdznieku pulcēšanās un 
biedrību dibināšana. No 1865. gada tika aizliegts iespiest grāmatas latīņu burtiem. 
Drukas aizliegumu atcēla tikai 1904. gadā, bet pēc 1905. gada revolūcijas cars Niko
lajs II parakstīja manifestu, kas atcēla arī citus ierobežojumus.

Būtiskas izmaiņas skāra arī Pareizticīgo baznīcu. Pēc neražas 1841. gadā zemnieki 
aizvien aktīvāk meklēja iespēju izceļot uz zemkopībai labvēlīgākām vietām, sākās t.s. 
Siltās zemes kustība. Latviešu vidū auga pārliecība, ka atļauja izceļot uz Krievijas iekšē
jām guberņām pirmām kārtām tiks dota tiem, kuri pieņems “cara ticību”, un latvieši 
masveidā sāka pāriet pareizticībā.26 Pēc Pareizticīgās baznīcas sinodes ziņām, pirms 
zemnieku masveida pāriešanas pareizticībā 1843. gadā Vidzemē un Kurzemē bija 
17 pareizticīgo baznīcas ar 15 583 draudžu locekļiem.27

Masveida pāriešana pareizticībā radīja satraukumu vācu muižniecībā, un tā vēr
sās pie Nikolaja I ar lūgumu to apturēt, uzsverot, ka vienīgi stipra luteriskā ticība 

23 Adamovičs L. Latviešu brāļu draudze dzimtbūšanas laikos, 75.–79. lpp.
24 Ceipe G. Latvijas Brāļu draudzes vēsture. 1918–1940, 311. lpp. 
25 Geraci R. P., Khodarkovsky M. (eds.). Of Religion and Empire: Missions, Conversion, and Tolerance in Tsarist 

Russia. Ithaca: Cornell University Press, 2001; Kloczowski J. A History of Polish Christianity. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2000. 

26 Rimestad S. The Challenges of Modernity to the Orthodox Church in Estonia and Latvia (1917–1940). 
Frankfurt am Main: P. Lang, 2012, pp. 57–65. 

27 Dišlers G. Uz citu zemi: Dāvis Balodis un latviešu pāriešana pareizticībā 19. gadsimta četrdesmitajos gados. 
Rīga: Latvijas Kristīgā akadēmija, 2015, 174. lpp. Pieejams: http://uzcituzemi.kra.lv/
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 garantē sociālo un politisko stabilitāti Balti
jas guberņās.28 Nikolajs I aizliedza Vidzemes 
guberņā pieņemt pareizticībā citticībniekus, 
taču šāda taktika izrādījās neefektīva, īpaši 
kad 1845. gada 27. februārī par savu vēlēša
nos pāriet pareizticībā paziņoja Rīgas brāļu 
draudze ar tās vadītāju Dāvidu Balodi 
priekšgalā. Tikko ziņa par to, ka brāļu drau
dzes locekļiem tika atļauts pāriet “krievu 
 ticībā”, nonāca līdz Vidzemei, zemnieki 
atkal sāka masveidā ierasties Rīgā. Sapraz
dams, ka aizliegums pāriet pareizticībā ne
mazinās spriedzi Vidzemē, Nikolajs I mai
nīja savu nostāju, un ar 1845. gada 25. aprīļa 
valdības rīkojumu tika atļauts latviešus kris
tīt, respektīvi, pāriešana varēja notikt bez 

represijām. Tikai 1845. gadā vien pareizticībai pievienojās 14 088 Baltijas guberņu 
zemnieki.29 1846. gadā Rīgā tika atvērta pareizticīgo Garīgā skola, bet 1851. gadā tās 
vietā sāka darboties Rīgas Garīgais seminārs. Cars izdeva rīkojumu pārtulkot latviešu 
un igauņu valodā lūgšanu grāmatu, īsu katehismu un Jāņa Zeltamutes liturģiju. Lat
viešu masveida pāriešana pareizticībā apstājās 1848. gadā, un pēc tam sākās pretējs 
process – pāriešana atpakaļ luteriskajā ticībā. Šos procesus iespējams saistīt ar kārtējo 
Krievijas imperatora nostājas maiņu, ko šoreiz vairāk ietekmēja ārpolitiskā situācija – 
1848. gada revolūcijas Rietumeiropā.30 Vēsturniekiem nav vienota viedokļa par to, 
kādi iemesli veicināja latviešu pāriešanu pareizticībā. Dominē divi skatījumi: saskaņā 
ar vienu latviešu zemnieku pāriešanu veicināja galvenokārt ekonomiskās intereses, 
bet saskaņā ar otru zemnieki pareizticībā saskatīja ticību, kas vislabāk atbilda viņu 
garīgajām vajadzībām. Šāds skatījums visbiežāk raksturīgs pareizticīgo vēsturnieku 
darbos.31

17. gadsimta pēdējā trešdaļā Kurzemes hercogistē un Latgalē parādījās pirmās 
vecticībnieku32 apmetnes. Netālu no Dinaburgas (Daugavpils), Liģinišķu ciemā, tika 
uzcelts pirmais vecticībnieku dievnams. 18. gadsimta beigās – 19. gadsimta sākumā 
lielākā daļa Latvijas teritorijā ieceļojušo vecticībnieku draudžu piederēja pie pomoriešu 

28 Воробьева Л. История Латвии от Российской империи к СССР. Москва: ФИВ, 2011, с. 34–35.
29 Гаврилин А. Очерки истории Рижской епархии. 19 век. Рига: Филокалия, 1999, с. 159.
30 Turpat, 174. lpp.
31 Лейсман H. A. Судьба православия в Лифляндии с 40-х до 80-х гoдoв XIX cтoлeтия. Рига, 1908; Право-

славие в Латвии: Исторические очерки: сборник статей. Под ред. А. Гаврилина. Ч. 1. Рига: Балто
славянское общество культурного развития и сотрудничества, 1993. Ч. 2. Рига: Балтославянское 
об щество культурного развития и сотрудничества, 1997; Гаврилин А. Люцинское (Лудзенское) бла-
гочиние во второй половине XIX – конце 30-х годов ХХ века. Рига: Филокалия, 2013.

32 Virziens pareizticībā, kas izveidojās pēc 1666. gada, kad daļa krievu pareizticīgo nepieņēma patriarha 
Nikona baznīcas reformas. 

3. att. Grebenščikova vecticībnieku draudzes dievnams 
Rīgā. 2013. Valērija Pazuhina foto 
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virziena.33 1760. gadā ar Fjodora Samanska svētību tika likti pamati koka dievnamam 
Rīgā. Kopš 1833. gada šo vecticībnieku draudzi sauc tirgotāja Alekseja Grebenščikova 
vārdā, viņš ir viens no ziedotājiem.34 Pie baznīcas darbojusies nespējnieku patversme, 
bērnu patversme, skola, kuru vairākkārt slēdza un atkal atvēra, bibliotēka, 20. gadsimta 
20. un 30. gados – Krievu senatnes cienītāju pulciņš. 

Krievijas impērijā bija praktiski neiespējami atrasties ārpus reliģisko organizāciju 
uzskaites, jo bez reliģiskām funkcijām tās darbojās arī kā civilstāvokļa uzskaites iestā
des, reģistrējot dzimšanu un laulības. (Pirmajā vispārējā Krievijas tautas skaitīšanā 
1897. gadā pat netika reģistrēta etniskā izcelšanās  un/vai  tautība, tikai reliģiskā 
piederība.)35 

Nekristīgās reliģiskās kopienas

Latvijas teritorijā pirmie ebreji, galvenokārt ienācēji no Vācijas, parādījās 14. gad
simtā Jelgavā. 16. gadsimta otrajā pusē, paplašinoties saimnieciskajiem sakariem, sākās 
ebreju apmetņu veidošanās Kurzemes un Zemgales hercogistē, jo Kurzemes herco
giem, kuri vēlējās nostiprināt savu neatkarību, bija nepieciešami ekonomiski aktīvi 
iedzī votāji.36 Piemēram, her cogs Ernsts Johans Bīrons par savu galve no padom nieku 
izvēlējās ebreju finansistu Leviju Lipma nu, kurš sagādāja Kurzemei kredītus no ārval
stīm, veicināja ebreju uzņē mēju un dažādu jomu amatnieku ieceļošanu no vācu ze
mēm.37 Šie meistari piedalījās arī Jelgavas pils un Rundāles pils celt niecībā, bet hercoga 
Pētera Bīrona valdīšanas laikā – Pētera akadēmijas būvē. 18. gadsimtā Jelgavā dar bojās 
vāciska ebreju skola, kurā bērnus mācīja ebreju apgaismības kustības – haskalas – ideju 
garā. 18. gadsimta beigās Kurzemē un Zemgalē pastāvīgi dzīvoja ap deviņiem tūksto
šiem, bet 19. gadsimta vidū jau 23 tūkstoši ebreju.38 

Latgalē pirmie ebreji parādījās 17. gadsimta vidū. Viņi lielākoties nodarbojās ar 
sīko tirdzniecību un amatniecību. Krāslavā un Daugavpilī izveidojās ebreju kopienas, 
kas runāja poliskā jidišā, viņu reliģiskā virsvadība bija Viļņas rabīni. 18. gadsimta 
 sākumā Daugavpilī darbojās sinagoga. 1582. gadā Rīga ieguva tiesības regulēt ebreju 
uzturēšanās atļaujas. Ap šo laiku Rīgā uzturējās, piemēram, ebreju ārsts K. Fīdlers, 

33 Schmidt H. Glaubenstoleranz und Schisma im Russländischen Imperium. Die staatliche Politik gegenüber den 
Altgläubigen in Livland, 1850–1906. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2015.

34 Vecticībnieki tika vajāti arī Latvijas teritorijā un pakļauti dažādiem ierobežojumiem. Tāpēc arī Dievmātes 
aizmigšanas dievnamu oficiālajos dokumentos sāka dēvēt par Grebenščikova vecticībnieku draudzi, bet pats 
dievnams saglabāja sākotnējo nosaukumu. 

35 Latvijas Republika tieši nepārmantoja šo kārtību, taču izteikti lielākā daļa iedzīvotāju skaitījās draudžu 
locekļi vēl no Krievijas impērijas laikiem.

36 Plašāk sk.: Dribins L. Ebreji Latvijā. 2. papild. izd. Rīga: Elpa, 2002; The Jews in Latvia. Ed. by M. Bobe. Tel 
Aviv: Association of Latvian and Estonian Jews in Israel, 1971; Šteimanis J. History of Latvian Jews. New 
York: Columbia University Press, 2002 (East European monographs, No. 595).

37 Dribins L. Latvijas ebreju kopienas vēsture. – Dribins L., Gūtmanis A., Vestermanis M. Latvijas ebreju ko-
piena: vēsture, traģēdija, atdzimšana. Pieejams: http://www.mfa.gov.lv/ministrija/publikacijas/latvijasebreju
kopienavesturetragedijaatdzimsana (skatīts 01.02.2016.).

38 Turpat.
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kas vēlāk kļuva par Krievijas cara Borisa Godunova ārstu Maskavā. Ebreju ko
piena  Rīgā sāka veidoties 18. gadsimta otrajā pusē, un pirmā sinagoga tika uzcelta 
1780. gadā.39 

Pēc 1897. gada tautas skaitīšanas datiem, Latvijā dzīvoja 142 315 ebreji jeb 7,4% no 
visiem iedzīvotājiem. Šeit darbojās dažādi jūdaisma strāvojumi: no haskalas līdz vairā
kiem hasīdisma virzieniem un mitnagediem. 18. gadsimtā parādījās pirmie lietuviešu 
ebreju jeb litvaku mitnagedu40 strāvojumam piederīgo Latvijas rabīnu reliģiskie darbi. 
Rīgā un Jelgavā izveidojās viens no galvenajiem haskalas kustības centriem Krievijas 
impērijā. Nozīmīgas Habada hasīdisma un kabalas skolas darbojās Latgalē (Ludzā, 
Krāslavā, Daugavpilī).41 

No 19. gadsimta pirmās puses ir arī pirmās ziņas par islāmticīgo parādīšanos Lat
vijā. 1898. gadā šeit dzīvoja aptuveni 2000 musulmaņu, lielākoties Pievolgas tatāri. 
Daudzi no viņiem bija karavīri, gandrīz visi piederēja pie zemnieku kārtas. Pirmā mu
sulmaņu draudze dibināta 1902. gadā Rīgā.42 Vēl pirms tam, 1890. gadā, Rīgā tika iz
veidota musulmaņu kapsēta, kas darbojas joprojām.43

18.–19. gadsimta mijā Latvijā vācu romantisma iespaidā veidojās interese arī par 
Austrumu reliģijām un garīgām kustībām. 20. gadsimta sākumā ar Austrumu reliģiski 
filozofiskajām idejām bija aizrāvušies latviešu rakstnieki Fricis Bārda un Rainis, Jānis 
Veselis, Jānis Akuraters un Rihards Rudzītis un daudzi citi rakstnieki un mākslinieki, 
kuri Rīgas salonos diskutēja par indiešu filozofiju un jogu, budismu, tajā laikā modē 
nākušajām Helēnas Blavatskas un Nikolaja Rēriha idejām. 

Pazīstamākais budisma mācības izplatītājs Latvijā 20. gadsimta pirmajā pusē bija 
Kārlis Tenisons (Vahindra), 1923. gadā viņš ieradās Rīgā, un tajā pašā gadā Dalai
lama XIII viņam piešķīra Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Sangharadžas (budisma ko
pienas vadītāja) titulu. Par viņa dzīvi pirms ierašanās Latvijā ir zināms, piemēram, 
fakts, ka 1914. gada 2. maijā, kad Nikolajs II apstiprināja Pēterburgas budistu tempļa 
kalpotāju štatu no deviņiem cilvēkiem, viņu vidū ir bijis arī Tenisons. Rīgā Tenisons 
iekārtoja vienkāršu budistu lūgšanu telpu un mēģināja popularizēt Budas mācību. Šajā 
laikā viņš aktīvi sludināja arī Panbaltijas valsts ideju. 1930. gadā Tenisons atstāja Lat
viju, lai dotos uz Tibetu. Pēc viņa nāves (1962. gadā) Tenisons tika pasludināts par 
bod hisatvu. 

20. gadsimta sākumā Latvijā parādījās arī vairākas jaunas kristīgas reliģiskas orga
nizācijas. 

39 Dribins L. Latvijas ebreju kopienas vēsture. – Dribins L., Gūtmanis A., Vestermanis M. Latvijas ebreju ko-
piena: vēsture, traģēdija, atdzimšana. Pieejams: http://www.mfa.gov.lv/ministrija/publikacijas/latvijasebreju
kopienavesturetragedijaatdzimsana (skatīts 01.02.2016.).

40 Mitnagdim – hasīdu oponenti. Virziens izveidojās 18. gadsimtā Lietuvā (Viļņā). 
41 Vairāk sk.: Feigmanis A. Rabbinical Literature in Latvia before 1940: directions and personalities. Summary of 

a doctoral thesis. Riga: University of Latvia, 2011. 
42 Plašāk sk.: Poljarevic E., Svanberg I. Latvia. Islam in the Nordic and Baltic Countries. Ed. by G. Larsson. 

London, New York: Routledge, 2009, pp. 102–115; Račius E., Ščerbinskis V. Latvia. Yearbook of Muslims in 
Europe. Ed. by J. S. Nielsen, J. Nielsen, S. Akgönül, A. Alibasi, E. Racius. Vol. 4. Leiden, Boston: Brill, 2012, 
pp. 345–352. 

43 Norris H. Islam in the Baltic. Europe’s Early Muslim Community. London, New York: I. B. Tauris Publishers, 
2009, p. 101.
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2. tabula
Reliģiskās minoritātes Latvijā

Reliģiskās minoritātes 
(vairāk par 100 locekļiem 

2014. gadā)

Ienākšanas laiks 
Latvijā

Kopienas līderi 
ienākšanas laikā

Sekotāju skaits pēc 
IR datiem (2014)*

Baptisti 1855 Fricis Jēkabsons 6533
Adventisti 1885 Johans Perks 3989
Jehovas liecinieki 1926 R. Teilors 

(Rees Taylor)
721

PDSJKB/mormoņi 1903 Miša Markovs 902
Metodisti 1911 Georgs Durdis 509
Vecticībnieki 17. gs. Diakons Feodosijs 39 514
Mozusticīgie 14. gs. 367
Islāmticīgie 1836 320
Budisti 1923 Kārlis Tenisons 

(Vahindra)
158

ISCKON 1979 145
Vasarsvētku draudze 1927 Viljams Fetlers, 

Džeimss Grēviņš
Armēņu apustuliskā 
baznīca

1993 318

Dievturi 1925 K. Bregžis, E. Brastiņš 696
Jaunapustuļi 20. gs. 90. gadi 1280
Evaņģēlisko draudžu 
locekļi

20. gs. 90. gadi 2206

Pestīšanas armija 1923 408

* Sekotāju skaits norādīts pēc Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas datiem.

Reliģiskā dzīve Latvijas Republikā (1918–1940)

To Latvijas iedzīvotāju, kas 20. gadsimta 20. un 30. gados vismaz nomināli nepie
derēja pie kādas reliģiskas kopienas, bija ļoti maz. Piemēram, saskaņā ar 1935. gada 
tautas skaitīšanas datiem vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju uzskatīja sevi par lute
rāņiem (55,15%), gandrīz ceturtā daļa bija Romas katoļi (24,45%), 8,84% – pareizticī
gie, 5,49% – vecticībnieki, 4,79% – jūdaisti. Tikai 1,18% bija “pārējie”: gan nelielo pro
testantisma denomināciju pārstāvji – baptisti, adventisti u.c., gan latviešu pirmskristīgās 
reliģijas atjaunotāji dievturi, musulmaņi, kā arī 1480 Latvijas iedzīvotāji, kas neatzina 
piederību nevienai reliģiskai organizācijai.44 

44 Skujenieks M. Latvijas statistikas atlass. Rīga: Valsts statistiskā pārvalde, 1938.
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3. tabula
Latvijas iedzīvotāju ticības piederība pēc tautas skaitīšanu datiem

Avots: Latvijas iedzīvotāju ticības piederība pēc tautas skaitīšanu datiem (http://www.csb.gov.lv/dati/latvijas
iedzivotajusadalijumspecticibas192019251930193532902.html)

Vai teju simtprocentīga piederība reliģiskām kopienām nozīmēja arī aktīvu diev
bijības praktizēšanu? Detalizēti statistikas dati par reliģisko kopienu locekļu skaitu ir 
pieejami gan tautas skaitīšanu materiālos, gan atsevišķu reliģisko organizāciju un 
valsts iestāžu arhīvos, taču tuvāku priekšstatu par Latvijas iedzīvotāju ticības saturu 
un reliģijas nozīmi viņu dzīvē ir sarežģīti iegūt, to sniedz galvenokārt liecības sekun
dāros avotos. Nevar nepamanīt, ka kristīgajā publicistikā lasāma draudžu ganu sūro
šanās par iedzīvotāju reliģisko vienaldzību un ārišķību, ticības seklumu, kā arī stingras 
ētiskās stājas trūkumu. Uz to norādīja gan Romas katoļu priesteri, gan luterāņu ga
rīdznieki, jo īpaši 30. gados, kad Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca (LELB) bija sa
sniegusi savas ietekmes apogeju un ieguvusi tā dēvētajai tautas baznīcai raksturīgas 
iezīmes.45 Mēģinot analizēt tautas reliģiskās vienaldzības cēloņus, vēlākais Romas ka
toļu bīskaps Pēteris Strods, kas 20. gados kā jauns garīdznieks kalpoja vairākās Latgales 
draudzēs, tajā, ka bija izveidojies šāds stāvoklis, vainoja nabadzību, sociālisma ideju 
iespaidu, modernizācijas tendences un pašas katoļu baznīcas garīdznieku pasivitāti 
sludināšanā un nevēlēšanos iedziļināties draudžu locekļu problēmās. Savukārt Rīgas 
Lutera draudzes mācītājs Jānis Birģelis Latvijas sabiedrību nodēvēja par “draudzi ārpus 
baznīcas”.46 Eiropas sabiedrību mūsdienās mēdz raksturot kā believing without belong-
ing, taču Latvijas sabiedrībai starpkaru posmā bija raksturīgs tieši pretējais – piederība 
bez ticības. Ir pamats domāt, ka, par spīti oficiālajai statistikai, 20. gadsimta 20. un 
30. gados Latvijas sabiedrība bija ievērojami sekularizējusies. 

Par to, ka baznīcu darbinieki apzinājās problēmas, liecina arī tā dēvētie latviskoša
nas mēģinājumi, kuros kā viens no galvenajiem mērķiem iezīmējās vēlme atgriezt baz
nīcā tās nominālos locekļus. Īpaši tas attiecas uz reformu radikālākajiem variantiem – 

45 Talonen J. Church under the Pressure of Stalinism. Rovaniemi: The Historical Society of Northern Finland, 
1997, pp. 6–9. 

46 Birģelis J. Ko baznīca gaida no draudzes locekļiem? Rīga: autora izd., 1940.

Latvijas iedzīvotāju 
sadalījums pēc ticības 1920 1925 1930 1935

Pavisam 1 596 131 1 844 805 1 900 045 1 950 502

Ev. luterāņi 914 409 1 055 167 1 057 877 1 075 641

Romas katoļi 375 227 416 769 450 210 476 963

Pareizticīgie 138 803 167 538 169 625 174 389

Vecticībnieki 73 310 89 239 96 802 107 195

Mozusticīgie 79 626 95 733 93 741 93 406

Pārējie protestanti 9 697 15 652 17 069 19 146

Pārējie un nezināmi 5 059 4 707 14 721 3 762
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neveiksmīgajiem Evaņģēliski luteriskās baznīcas reformu projektiem, ar ko klajā nāca 
mācītāji Jānis Sanders un Alfrēds Indriksons. Abi minētie projekti būtībā piedāvāja 
libe rālas reformas, akcentējot nacionālos elementus liturģijā un pasludināšanā, baznī
cas kalendāru grozījumus, daļēju atteikšanos no Vecās Derības izmantošanas u.tml., 
tādējādi cerot, ka latviskošana palīdzēs revitalizēt panīkušo baznīcas dzīvi.

Dedzīgāka ticības dzīve ritēja reliģisko minoritāšu vidē. Kopumā Latvijā darbojās 
vairāk nekā 300 reliģisku denomināciju, vairākumam no tām gan bija ļoti maz seko
tāju. Izteikti lielākā daļa minēto reliģisko kopienu bija pasaulē izplatītu reliģiju variāci
jas. Interesants notikums reliģisko minoritāšu dzīvē šajā periodā ir baptistu (apmēram 
2000 cilvēku) izceļošana uz Brazīliju 1922. un 1923. gadā. Reliģiska entuziasma vadīti, 
viņi apmetās dziļā mūžamežā un nodibināja Vārpas koloniju, vēlāk arī Palmas kop
saimniecību. Neilgi pirms tam, laikā no 1918. līdz 1920. gadam, līdzīga izceļošana uz 
Argentīnu notika Latvijas vācu baptistu draudzēs.47 

Īpatna vieta Latvijas reliģiskajā ainavā bija dievturībai – kustībai, kas tiecās atjaunot 
latviešu pirmskristīgo reliģiju Ernesta Brastiņa vadībā, līdzīgi kā to darīja radniecīgas 
kustības Vācijā (Deutschglaube), Igaunijā (Taara usk), Vidūna biedrība Lietuvā. Diev
turība ir parādība, kas vienlīdz piederīga divām sfērām – reliģiju pasaulei un nacionālis
mam, un šī divkāršā piederība nodrošina tai īpašu vietu Latvijas sociālajā un reliģiskajā 
vēsturē. Dievturība ir reliģijas un nacionālisma savienības izpausme par excellence. Eiro
pas mērogā to var raksturot kā piederīgu vienam no diviem pirmskristīgās atjaunotnes 
kustības nozarojumiem – tam, kas uzsver etniskos aspektus, nevis dabas dievišķību.48 
Dievturu draudžu darbība Latvijā tika atjaunota līdz ar neatkarības atjaunošanu.49

Latvijas Republikas proklamēšanas aktā 1918. gada 18. novembrī netika teiktas lūg
šanas, izņemot himnas “Dievs, svētī Latviju!” nodziedāšanu. Latvijas Republika 
1918. gadā nepārprotami tika dibināta kā sekulāra valsts. Tomēr visu pirmās Latvijas 
Republikas laiku valsts un reliģisko organizāciju attiecības palika konceptuāli neskaid
ras. Visas Latvijas teritorijā no 1918. līdz 1920. gadam pastāvošās valdības realizēja vai 
vēlējās realizēt reliģisko organizāciju un valsts distancēšanas politiku. Tām gan nācās 
pieņemt praktiskus lēmumus attiecībā uz reliģiskajām organizācijām,50 taču tās vairījās 
no principiāliem politiskiem lēmumiem valsts un baznīcas attiecību jautājumā – lē
mums par valsts un baznīcas šķiršanu tā arī netika pieņemts, ja neskaita īsu posmu 
 Pētera Stučkas sociālistiskās valdības laikā. Viens no pirmajiem dekrētiem, ko pieņēma 
P. Stučkas valdība, bija “Dekrēts par baznīcas šķiršanu no valsts un skolas šķiršanu no 
baznīcas” 1919. gada 20. februārī – tas aizliedza reliģijas mācīšanu visās valsts un pri
vātajās vispārizglītojošajās skolās, reliģiskajām organizācijām tika atņemts juridisko 
per sonu statuss un visi īpašumi.

47 Plašāk sk.: Tēraudkalns V. Latviešu izceļošana uz Brazīliju: cēloņi un ideoloģija. Reliģiski-filozofiski raksti, IX. 
Rīga: Filozofijas un socioloģijas institūts, 2005, 168.–184. lpp. 

48 Shnirelman V. A. “Christians! Go home”: A Revival of NeoPaganism between the Baltic Sea and Trans
caucasia (An Overview). Journal of Contemporary Religion, No. 2, 2002, pp. 207–209.

49 Ozoliņš G. The Dievturi Movement as Invention of Tradition. Modern Pagan and Native Faith Movements in 
Cen tral and Eastern Europe. Ed. by K. Altamurto, S. Simpson. Durham: ACUMEN, 2013, pp. 94–111.

50 Piemēram, 1919. gada jūlijā tika izveidots Iekšlietu ministrijas Garīgo lietu departaments, ko 1923. gadā pār
veidoja par Garīgo lietu  pārvaldi (Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs (LVVA), 1370. f., 
1. apr., 1. l.).

Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Agita Misāne    RELIĢIJAS LATVIJĀ



666 LATVIJA UN LATVIEŠI     I sējums 

1923. gadā Saeimas Publisko tiesību komi
sijā tika iesniegts likumprojekts “Par baznīcas 
šķiršanu no valsts”,51 tā autors bija deputāts 
Pauls Šīmanis.52 Projekts paredzēja valsts insti
tūciju neiejaukšanos baznīcu lietās. Katrai 
reģis trētai reliģiskai organizācijai tika garantē
tas tiesības uz reliģiskā kulta prakses un reliģi
jas pasludināšanas brīvību, dievkalpojuma 
telpu atbrīvošanu no aplikšanas ar nodokļiem 
un īpašumu neaizskaramību. Likumprojektā 
daudz uzmanības bija veltīts finanšu jautāju
miem, tajā arī bija paredzēts, ka, saņemot ma
teriālu atbalstu no valsts, tas piešķirams pro
porcionāli organizācijas locekļu skaitam, un 

pabalsts tādā gadījumā piešķirams pilnīgi visām reģistrētajām reliģiskajām organizāci
jām. Šīmaņa projekts, īpaši valsts un baznīcas šķiršanas ideja pati par sevi, sastapās ar 
asu baznīcu pārstāvju un ar tiem saistītu personu kritiku, un tas tika noraidīts.

1924. gadā jauns likumprojekts “Likums par baznīcām un citām reliģiskajām 
organizācijām”53 tapa Iekšlietu ministrijā. Tajā tika saglabātas galvenās Šīmaņa idejas, 
taču atsevišķos aspektos likumprojekts bija vēl liberālāks. Ticības brīvības princips bija 
izteikts skaidrāk, norādot, ka nepiederēšana ne pie vienas reliģijas nevar ierobežot pil
soņu tiesības. No nodokļiem paredzēja atbrīvot ne vien kulta celtnes, bet arī citas reli
ģiskajām organizācijām piederošas sociāli nozīmīgas ēkas (skolas u.c.). Arī šis likum
projekts netika apstiprināts. Tādējādi Latvijas Republikas valdības un likumdevēji 
nebija labvēlīgi baznīcām, taču tie tomēr nespēja vai arī negribēja valsts un baznīcas 
atšķirtību noformēt tiesiski. 

Pēc Kārļa Ulmaņa 1934. gada 15. maija apvērsuma valdības iejaukšanās reliģisko 
organizāciju dzīve kļuva atklāta.54 Īpaši tas skāra Evaņģēliski luterisko baznīcu. Katoļu 
baznīcu pasargāja 1922. gadā noslēgtais konkordāts starp Svēto Krēslu un Latvijas 
valdību,55 kas spēcīgi ierobežoja valsts iespējas iejaukties Romas katoļu baznīcas iekšē
jos jautājumos Latvijā un bija arī nodrošinājis katoļu baznīcai plašas attīstības iespējas. 
Īpaši tas attiecas uz izglītības un garīgo ordeņu attīstību. 1920. gadā Aglonā nodibinā
tais Rīgas diecēzes Garīgais seminārs 1924. gadā pārcēlās uz Rīgu un kļuva par Rīgas 

51 LVVA, 1370. f., 1. apr., 265. l., 11.–12. lp.
52 Pauls Šīmanis bija Eiropas mēroga liberāls domātājs (sk.: Hiden J. Defender of Minorities: Paul Schiemann, 

1876–1944. London: Hurst, 2004; Ijabs I. Strange Baltic Liberalism: Paul Schiemann’s Political Thought Re
visited. Journal of Baltic Studies, No. 4, 2009, pp. 495–515). Tiesa gan, viņa aktivitātes valsts un baznīcas 
attie cību laukā joprojām nav pietiekami novērtētas.

53 LVVA, 1370. f., 1. apr., 265. l., 17.–23. lp.
54 Par Ulmaņa autoritārā režīma attiecībām ar reliģiskajām organizācijām vairāk sk.: Tēraudkalns V., Hanovs D. 

Ultimate Freedom – no Choice: the Culture of Authoritarianism in Latvia, 1934–1940. Boston, Leiden: Brill, 
2013; Runce I. Mainīgas divspēles. Valsts un Baznīcas attiecības Latvijā 1906–1940. Rīga: LU FSI, 2013.

55 Pēc neatkarības atjaunošanas 1991. gada augustā tika atjaunotas arī diplomātiskās attiecības starp Vatikānu 
un Latviju. 1996. gadā tika izveidota komiteja līguma izstrādei, bet ratifikācija un protokolu apmaiņa notika 
tikai 2002. gada 25. oktobrī. Latvijas Saeima 2002. gada 12. septembrī galīgajā lasījumā to arī akceptēja. 

4. att. Ernests Brastiņš dievturu pasākumā (LVVA, 
5459. f., 1. apr., 16. l.)
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arhidiecēzes Garīgo semināru. 1937. gadā semināru pievienoja Latvijas Universitātei 
kā Romas katoļu Teoloģijas fakultāti. 1924. gadā Viļānos tika nodibināts Mariāņu klos
teris, bet 1927. gadā Jaunaglonā sāka darboties Nabadzīgā Bērna Jēzus māsu ordenis. 
1929. gadā Skaistkalnē un 1933. gadā Rīgā tika izveidoti kapucīnu klosteri. 1938. gadā 
Rīgā atgriezās jezuīti.

Arī Pareizticīgā baznīca Latvijā nespēja izsargāties no valsts diktāta pēc K. Ulmaņa 
apvērsuma.56 Tās pāreja no Maskavas patriarhāta jurisdikcijas uz Konstantinopoles patri
arhātu bija lielā mērā valsts iespaida rezultāts. Latvijas Pareizticīgās baznīcas pirmais 
koncils, kas sanāca 1920. gada februārī Rīgā, nolēma, ka visām pareizticīgo draudzēm 
jāapvienojas autonomā baznīcā, un par Rīgas un visas Latvijas arhibīskapu 1921. gada 
aprīlī tika izvēlēts toreizējais Penzas arhibīskaps Jānis (Pommers). 1926. gada 8. oktobrī 
tika panākta “Noteikumu par pareizticīgo baznīcas stāvokli Latvijā” pieņemšana, un ar 
šiem noteikumiem Pareizticīgā baznīca Latvijā ieguva autonomiju administratīvās, izglī
tības un ekonomiskās lietās. 1934. gada 12. oktobrī arhibīskaps Jānis tika noslepkavots, 
un baznīcas vadību pārņēma sinode. 1936. gadā baznīcas koncils nolēma lūgt Konstanti
nopoles ekumenisko patriarhu Latvijas Pareizticīgo baznīcu ņemt savā jurisdikcijā. 

1934. gada 12. jūnija izglītības likums noteica obligātu ticības mācības ieviešanu 
vispārizglītojošās skolās. 1939. gada beigās K. Ulmaņa valdība bija gandrīz izstrādājusi 
likumprojektu “Likums par baznīcām”, kam bija jāregulē Evaņģēliski luteriskās, Pareiz
ticīgās, Baptistu un Metodistu baznīcas darbība. Ar šo likumu tika iecerēts paplašināt 
valsts iespējas iejaukties baznīcas iekšējās lietās.57 Bīskapiem un baznīcu augstākajām 
pārvaldes institūcijām bija jābūt apstiprinātām ar prezidenta rīkojumu, bet Iekšlietu 
ministrijai un Garīgo lietu pārvaldei tika paredzētas plašas pilnvaras konfesiju admi
nistratīvajās un pārvaldes lietās. 

Reliģiskā dzīve okupāciju laikā

Reliģiskā dzīve Latvijā, tāpat kā citās Baltijas valstīs, radikāli mainījās pēc padomju 
okupācijas 1940. gadā.58 

1940. gada 25. augustā tika pieņemta LPSR Konstitūcija, kuras 96. pants deklarēja: 
“Lai nodrošinātu pilsoņiem apziņas brīvību, Baznīca Latvijas PSR ir atdalīta no valsts un 
skola – no Baznīcas. Brīvība piekopt reliģiskus kultus, kā arī pretreliģijas propagandas 
brīvība atzīta visiem pilsoņiem.” Kaut arī šis pants garantēja zināmu ticības brīvību,  ticīgo 
iespējas realizēt šo brīvību tika būtiski ierobežotas. Jau 1940. gada vasarā tika  slēgtas 
visas privātās garīga rakstura mācību iestādes un likvidēti visi reliģiskie preses  izdevumi. 
Tāpat tika likvidētas visas reliģiskās un garīgās organizācijas un biedrības. 1941. gada 
martā tika pieņemts lēmums Nr. 420 “Par kulta rakstura lūgšanu ēku uzskaiti un 

56 Plašāk sk.: Rimestad S. The Challenges of Modernity to the Russian Orthodox Church in Estonia and Latvia 
(1917–1940), pp. 170–175.

57 LVVA, 1370. f., 1. apr., 2311. l., 10. lp.
58 Plaat J. Religious change in Estonia and the Baltic states during the Soviet period in comparative perspective. 

Journal of Baltic Studies, No. 1, 2003, pp. 52–73; Altnurme R., Remmel A. Church Life during Occupations. 
History of Estonian Ecumenism. Ed. by R. Altnurme. Tartu/Tallin: Estonian Council of Churches, 2009, 
pp. 109–125. 
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 novērtēšanu Latvijas PSR teritorijā”. Šis lēmums paredzēja, ka līdz 1941. gada 1. maijam 
kulta ēkas un visvērtīgākie kulta priekšmeti jāņem uzskaitē kā tautas manta. Uzskaitē 
esošās kulta ēkas un priekšmeti tika nodoti draudzēm lietošanā uz savstarpēja līguma 
pamata. Tas nozīmēja, ka reliģiskajām organizācijām faktiski to īpašumus atsavināja.

Arī vācu okupācijas laikā baznīcu darbība tika būtiski ierobežota. Piemēram, 
Romas katoļu metropolīts Antonijs Springovičs savās relācijās Vatikānam laikā no 
1941. gada septembra līdz 1943. gada septembrim ziņoja, ka baznīcām netiek atdoti to 
īpašumi, katoļu preses izdevumi neiznāk, garīgās izglītības iestādes nedarbojas, Latgalē 
daudzas baznīcas mēnešiem bijušas slēgtas, bet priesteri, kas tomēr atļāvušies noturēt 
svētdienas dievkalpojumus, apcietināti. Daži garīdznieki un draudžu locekļi iesaistījās 
ebreju glābšanā, riskējot ar savu dzīvību. Tā 1943. gadā tika apcietināts un nogalināts 
Aloizs Broks, viens no sava laika izcilākajiem katoļu garīdzniekiem.59

Pēc padomju varas atjaunošanas 1944. gadā Latvijā sāka darboties PSRS Komisāru 
padomes60 Reliģisko kultu lietu padomes pilnvarotais Latvijas PSR, kā arī Krievu pa
reizticīgās baznīcas lietu padomes61 pilnvarotais Latvijas PSR – viņu pienākumos ietilpa 
uzturēt kontaktus starp  PSRS  valdību un reliģisko organizāciju centriem,  informēt 
valsts institūcijas par reliģisko organizāciju aktivitātēm. Pilnvarotie iepriekš bija darbo
jušies dažādās Padomju Krievijas valsts drošības iestādēs un arī Latvijā, pildot jaunos 
amata pienākumus, viņi cieši sadarbojās ar Latvijas PSR Iekšlietu tautas komisariātu, 
no 1946. gada – ar Iekšlietu ministriju, kā arī Valsts drošības ministriju, no 1954. gada – 
ar Valsts drošības komiteju. Arhīvu dokumenti liecina, ka pilnvarotie, piemēram, pa
stāvīgi vāca dažādu informāciju par konkrētu garīdznieku politiskajiem uzskatiem, 
darbību vācu okupācijas laikā, un bieži vien rezultāts šādai informācijas vākšanai bija 
konkrētā garīdznieka arests vai diskreditācija draudzes un plašākas sabiedrības acīs, 
piemēram, ar preses publikāciju palīdzību. Tāpat viņi vervēja jaunus valsts drošības 
iestāžu aģentus un aktīvi līdzdarbojās valsts drošības organizāciju īstenotajās operāci
jās.62 Pilnvarotie bija arī tiesīgi lemt par reliģisko kulta celtņu atvēršanu vai slēgšanu, 
darba atļauju izsniegšanu garīdzniekiem un par citiem jautājumiem. Padomju laikā 
ticī gajiem bija aizliegts veikt jebkādus rituālus ārpus baznīcas telpām, organizēt sa
nāksmes, kā arī reliģijas mācības pulciņus, svētceļojumus utt. Arī dievkalpojumus no
turēt drīkstēja tikai tie garīdznieki, kas bija saņēmuši atļauju kalpošanai konkrētā 
 draudzē.63 Par noteikumu neievērošanu bija paredzēts cietumsods, un daudzi garīdz
nieki tika apcietināti. Piemēram, Latvijas Romas katoļu baznīcas vēsturnieku  dati 

59 Vairāk sk.: Latkovskis L. Aglona: A History of the Church and Monastery. Rēzekne: Publishing House of the 
Lat galian Culture Centre, 2009. 

60 No 1946. gada – Ministru padome.
61 1965. gadā abas institūcijas tika apvienotas vienā – PSRS Reliģiju lietu padomē.
62 Piemēram, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvs (LVA), 270. f., 1.c apr., 1122. l., 113.–120., 136.–

140. lp.; turpat, 986. l., 89. lp.; turpat, 1205. l., 71.–72., 128.–129. lp.; 1448. f., 1. apr., 2. l., 55. lp.; turpat, 3. l., 
39.–40. lp. u.c. 

63 Par to sk., piemēram: Ramet P., Ramet S. P. Cross and Commisar: The Politics of Religion in Eastern Europe 
and the USSR. Bloomington, IN: Indiana University Press, 1987; Thrower J. Marxist-Leninist “scientific 
Atheism” and the Study of Religion and Atheism in the USSR. Berlin, New York: Mouton, 1983; State 
Secularism and Lived Religion in Soviet Russia and Ukraine. Ed. by C. Wanner. New York: Oxford University 
Press, 2012; Pospielovsky D. The Orthodox Church in the History of Russia. Crestwood, New York: St. Vla
dimir’s Seminary Press, 1998.
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 liecina, ka no 1940. līdz 1988. gadam kopumā 
bijuši apcietināti un uz dažādiem termiņiem 
no tiesāti 82 priesteri.64 Turpmāk ne tikai grā
matām, bet pat baznīcu dziesmu lapiņu iespie
šanai vajadzēja valsts institūciju īpašu atļauju.65 

Antireliģiskās cīņas raksturs Latvijas PSR 
mainījās 50. gadu beigās, līdzīgi kā tas notika 
visā PSRS. Atzīstot iepriekšējās metodes par 
pārāk brutālām un arī nepietiekami efektīvām, 
politiskās varas iestādes aicināja rīkoties vil
tīgāk, iedzīvinot jaunu “padomju tradīciju” 
kopu, kam bija jāaizvieto ar dzīves ritējumu 
saistītie reliģiskie rituāli, tādi kā kristības vai 
konfirmācija. Tos vajadzēja attiecīgi aizstāt ar 
bērnības svētkiem un pilngadības svētkiem. 
Iezīmējot politikas maiņu, Latvijas PSR Ko
munistiskās partijas oficioza – laikraksta “Cīņa” ievadrakstā tika norādīts: “Ar rupjību 
vai administratīviem līdzekļiem reliģiju nevar izskaust. Pret reliģiju jācīnās prasmīgi, 
uzmanīgi, mierīgi, izturēti un pacietīgi ..”66 Turpat arī atzīts, ka spēcīgākās ir tieši tās 
tradīcijas, kurās baznīcas prakse sinkrētiski savijusies ar tradicionālās kultūras man
tojumu, piemēram, tā dēvētajos kapusvētkos. Šādu tradīciju aizstāšana ar jauniem 
 padomju rituāliem un jaunu tradīciju iedzīvināšana bija sākusies 1957. gada vidū. 

Neņemot vērā minētos ierobežojumus un to, ka Otrā pasaules kara un dažādu re
presiju rezultātā garīdznieku skaits Latvijā bija samazinājies vairāk nekā par pusi, ievē
rojot dažādus kompromisus, kristīgo konfesiju vadītājiem izdevās saglabāt savas drau
dzes un nodrošināt būtiskāko reliģisko rituālu veikšanu. 

Reliģisko kopienu iesaistīšanās atmodas procesos

Par pagrieziena punktu reliģiskajā dzīvē Padomju Savienības pēdējos gados uzskata 
1988. gadu.67 Perestroikas periodā (1985–1990) atsevišķas reliģiskās organizācijas kļuva 
par nozīmīgiem sociāliem aģentiem, to atbalstu meklēja gan padomju elite cīņā par 
Padomju Savienības saglabāšanu, gan augošās pilsoniskās demokratizācijas kustības. 

Ap 1988. gadu reliģijas tēmas sāka parādīties plašsaziņas līdzekļos visā PSRS teri
torijā, jo īpaši saistībā ar plašajām Krievijas kristīšanas tūkstošgades svinībām, kas ļāva 
PSRS politiskajai varai demonstrēt savu toleranto attieksmi pret reliģiju. 1988. gads 

64 TrūpsTrops H. Latvijas Romas katoļu baznīca komunisma gados, 1940–1990. Rīga: Rīgas Romas katoļu 
metro  polijas kūrija, 1992, 68.–69. lpp. 

65 Par to liecina arhīva dati, piemēram, LVA, 1448. f., 1. apr., 52., 53., 54. l. u.c. 
66 Aktīvāku zinātniski pretreliģisko propagandu. Cīņa, Nr. 125, 1958, 1. lpp.
67 White S., McAllister I., Kryshtanovskaya O. Religion and politics in Postcommunist Russia. Religion, State 

and Society, No. 1, 1994, p. 73; Ellis J. The Russian Orthodox Church: triumphalism and defensiveness. New 
York: St. Martin’s Press in association with St. Antony’s College, Oxford, 1996, pp. 157–165.

5. att. Pētera baznīcas drupas un Rolanda statuja Rīgā. 
1942 (no Andra Tomašūna fotoarhīva)
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bija nozīmīgs arī Latvijā. Praktiski visas reliģiskās organizācijas – tiklab vēsturiskās 
baznīcas, kā veidošanās procesā esošās vai no pagrīdes iznākušās jaunās reliģiskās kus
tības – principiāli nostājās neatkarības procesu un Latvijas Tautas frontes pusē (LTF). 
1988. gada jūnijā izveidojās luterāņu mācītāju kustība “Atdzimšana un atjaunošanās”, 
vairākiem ievērojamiem garīdzniekiem bija nozīmīga loma LTF darbībā. Divi minētie 
faktori – aktīvā iesaiste demokratizācijas procesos un nonākšana plašsaziņas līdzekļu 
fokusā – reliģiskajām organizācijām sagādāja agrāk nepieredzētu popularitāti, īpaši 
līdz 1990. gadam.

Jau 1990. gada 11. septembrī Latvijas Republikas Augstākā padome pieņēma 
 likumu “Par reliģiskajām organizācijām” un pasludināja par spēkā neesošu Latvijas PSR 
Augstākās padomes Prezidija 1976. gada 28. oktobra “Dekrētu par nolikuma par reli
ģiskajām organizācijām Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā apstiprināšanu”. 
 Likuma veidotāji apzināti atteicās pasludināt valsts un baznīcas šķirtību. Likumam 
raksturīga vēlme reliģiskajām organizācijām paredzēt plašas tiesības tieši tajās sfērās, 
kur tās padomju laikā bija liegtas: uzņēmējdarbībā, izglītībā, bruņotajos spēkos, veselī
bas aprūpes un sociālajos dienestos, kā arī ieslodzījuma vietās, tas ir, ārpus dievnama 
sienām. Likuma 7. pants paredzēja atsavināto īpašumu atgriešanu reliģiskajām organi
zācijām. Tomēr valsts saglabāja visplašākās iespējas kontrolēt un regulēt reliģisko orga
nizāciju dzīvi. Baznīcas neieguva publisko tiesību subjektību. Draudzes varēja uzsākt 
darbību tikai pēc reģistrācijas valsts institūcijās, kas īpaši svarīgi bija jaunām reliģiskām 
organizācijām. Likuma 2. pants gan cita starpā noteica, ka “valsts nepiešķir privilēģijas 
nevienai no reliģijām vai konfesijām”, taču faktiski tas arī pakļāva dažādiem ierobežoju
miem jaundibinātas draudzes, kas pirmoreiz uzsāka darbību Latvijas teritorijā, nosa
kot, ka tās ieguva juridiskas personas statusu tikai trīs gadus pēc reģistrācijas  brīža.68 

LTF programmas ētikas sadaļā bija vairāki paragrāfi, kas tieši skāra reliģiju sfēru. 
LTF atzina reliģisko organizāciju nozīmi sabiedrības tikumības veicināšanā un vērtību 
nostiprināšanā, aicināja garantēt reliģiskās izvēles brīvību un pārskatīt PSRS laika 
likum došanu attiecībā uz reliģisko organizāciju tiesisko statusu, atteikties no ateisma 
mācīšanas, paredzot iespēju brīvprātīgi skolā apgūt ticības mācību, kā arī “vajadzības 
gadījumā” atdot atņemtos draudžu īpašumus, piešķirt raidlaiku reliģiskiem raidīju
miem, izdot vienu ekumenisku laikrakstu, kā arī Bībeli masu metienā latviešu valodā.69 
Reliģiskajām kopienām tas deva atjaunotnes un jaunajām reliģiskajām kustībām – arī 
tiesiskas atzīšanas cerību. Vai šīm cerībām izdevās piepildīties? Nacionāli reprezenta
tīvi socioloģisko pētījumu dati par šo laiku ir visai ierobežoti, Latvijā var atsaukties 
tikai uz 1990. gada “Pasaules vērtību” aptauju, kas liecināja, ka uzticība baznīcai Latvi
jas sabiedrībā patiešām bija augsta – 64%. Tas bija viens no augstākajiem rādītājiem 
Centrāleiropā un Austrumeiropā, toties regulāra baznīcas apmeklējuma ziņā Latvijas 
rādītāji bija vieni no zemākajiem – tikai 9% iedzīvotāju apmeklēja dievkalpojumus vis
maz reizi mēnesī vai biežāk.70 Latvijas iedzīvotāji baznīcām uzticējās, taču paši aktīvi 
neiesaistījās baznīcas dzīvē.

68 5. pants.
69 Latvijas Tautas Frontes programma. Rīga: Avots, 1988, 9. lpp.
70 Müller O. Religion in Central and Eastern Europe. Was there a ReAwakening after the Breakdown of 

Communism? The Role of Religion in Modern Societies. Ed. by D. Pollack. London: Routledge, 2011, p. 67.
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Reliģiskā dzīve pēc neatkarības atjaunošanas71

Vairāki pētnieki, kuri pārsvarā lietojuši kvantitatīvus datus un analizējuši reliģiozi
tātes rādītāju dinamiku bijušajās Austrumu bloka valstīs pēc komunistiskās sistēmas 
sabrukuma, nonākuši pie līdzīgiem secinājumiem.72 Lai arī reliģiskajā dzīvē reģiona 
valstīs vērojamas ievērojamas atšķirības, piemēram, starp reliģiozajām valstīm Poliju 
un Rumāniju un ievērojami sekularizētākajām valstīm Čehiju, Igauniju vai Krieviju, 
nav pamata runāt par nozīmīgu reliģiskās dzīves un masu reliģiozitātes revitalizāciju. 
Valstis, kurās kopējais reliģiozitātes līmenis ir augstāks un reliģiskā ainava ir salīdzi
noši homogēna (Polija un Rumānija, arī Horvātija), tas ir saglabājies. Citur reliģiozitā
tes pieaugums bija vērojams tikai līdz 90. gadu otrajai pusei, vēlāk pieaugums, ja vispār 
novērojams, ir neliels. 

To pašu var teikt par Latvijas situāciju. 20. gadsimta 90. gados Latvijā tika veiktas 
trīs “Pasaules/Eiropas vērtību” aptaujas (2. vilnis – 1990. gadā, 3. vilnis – 1996. gadā 
un 4. vilnis – 1999. gadā). Aptaujas visai skaidri rādīja, ka vairums Latvijas iedzīvotāju 
turpina respektēt un augsti vērtē reliģiskās organizācijas,73 taču atturas aktīvi piedalī
ties to dzīvē. Visaugstāk iedzīvotāji vērtēja baznīcu darbu tieši garīgo vajadzību apmie
rināšanas ziņā (87% novērtējuši pozitīvi 1990. gadā un 81% – 1999. gadā). Šāda labvē
līga un uzticības pilna attieksme piemita cilvēkiem, kas paši nebūt ne bieži apmeklēja 
baznīcu (1990. gadā vismaz reizi mēnesī dievkalpojumus apmeklēja gandrīz 9% iedzī
votāju, 1996. gadā – gandrīz 16% un 1999. gadā – 15%). Ievērojami zemāku vērtējumu 
izpelnījās reliģisko organizāciju palīdzība ģimenes un sociālās problēmās. Plašāka sa
biedrība arī vairs nevēlējās, lai reliģiskās organizācijas iejauktos politikā, lai gan to bija 
apsveikusi atmodas laikā.74 Izteikts vairākums iedzīvotāju uzskatīja, ka ir svarīgi notu
rēt reliģiskus rituālus kāzās, bērēs un bērna piedzimšanas gadījumā, taču nav pamata 
domāt, ka viņi paši tā vienmēr izvēlējās darīt. Drošticami ir pieejamie dati par laulī
bām, jo šāda informācija jāpaziņo arī civilstāvokļa reģistrācijas iestādēm. Tie liecina, 
ka baznīcā slēgta tikai piektā daļa laulību, un šī proporcija palika praktiski nemainīga 
visu laiku pēc neatkarības atjaunošanas (1996. gadā baznīcās tika reģistrēti 19,4%, 
2005. gadā – 20,2%, 2006. gadā – 19,6% visu laulību75). 

71 Šajā raksta daļā izmantota A. Misānes publikācija: Misāne A. Latvijas iedzīvotāju reliģiskās identitātes un 
reliģiozitātes dinamika pēc neatkarības atjaunošanas. Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes. Red. 
J.  Rozenvalds, A. Zobena. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014, 291. lpp. Egrāmata. Pieejams: http://
providus.lv/article_files/2882/original/Daudzveidigas_un_mainigas_Latvijas_identitates.pdf?1427115576

72 Borowik I. Between Orthodoxy and Ecleticism: On the religious transformations of Russia, Belarus and 
Ukraine. Social Compass, No. 4, 2002, pp. 497–508; Kaariainen K. Religiousness in Russia after the Collapse 
of Communism. Social Compass, No. 1, 1999, pp. 35–46; Pollack D. Religiousness Inside and Outside the 
Church in Selected postCommunist Countries of Central and Eastern Europe. Social Compass, No. 3, 2003, 
pp. 321–334; Need A., Evans G. Analyzing Patterns of Religious Participation in postCommunist Eastern 
Europe. British Journal of Sociology, No. 2, 2001, pp. 229–248.

73 Jau minēts, ka 1990. gadā baznīcai uzticējās gandrīz 64% iedzīvotāju, un aptuveni tāds pats uzticības līmenis 
sa glabājās visus 90. gadus.

74 1999. gada aptaujā tikai 15–16% respondentu pieļāva, ka reliģiskie līderi drīkst ietekmēt vēlēšanas vai 
valdību.

75 Central Statistical Bureau of Latvia. Trends in marriage in 2006 in Latvia. Pieejams: http://www.csb.gov.lv/
en/notikumi/trendsmarriage2006latvia27232.html
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Iepriekš rakstītais liecina, ka jau drīz pēc neatkarības atjaunošanas Latvijā izveido
jās situācija, ko mēdz raksturot ar “vietnieciskās reliģijas” koncepta palīdzību. To so
cioloģijā, atsaucoties uz Maksa Vēbera lietoto jēdzienu “reliģijas virtuoso”, ieviesa britu 
socioloģe Greisa Deivija, un to plaši lieto galvenokārt mūsdienu Eiropas situācijas rak
sturošanai.76 Neliela daļa sabiedrības praktizē reliģijas ievērojami intensīvāk nekā sa
biedrības vairākums, tā uzturot reliģiskās institūcijas dzīvas, taču pārējā, ievērojami 
lielākā sabiedrības daļa, lai arī vērtē tās pārsvarā pozitīvi – kā tradīciju, kultūras un 
morāles sargātājas un paļaujas uz reliģisko organizāciju atsaucību rituālajās vajadzībās 
(kāzu vai tuvinieka bēru gadījumā) –, tomēr reti apmeklē reliģiskus pasākumus, parasti 
tikai reliģiskos svētkos. Tas ļauj baznīcām saglabāt augstus uzticības reitingus dominē
joši sekularizētā sabiedrībā, kuras locekļi reizēm tomēr izmanto to sniegtos pakalpoju
mus, nebūt nevēlēdamies no baznīcas atteikties vispār. Latvijas sabiedrība kļuva par 
Eiropas “īpašā gadījuma” tipisku piemēru. 

Trīs lielākās denominācijas Latvijā bija Romas katoļi, protestanti (lielākoties lute
rāņi) un krievu pareizticīgie. Pārliecinātu ateistu skaits bija niecīgs – zem 3%, taču 
 iezīmējās reliģiski neskarto iedzīvotāju grupa – apmēram trešā daļa Latvijas iedzīvotāju 
90. gados ne privāti, ne publiski nepraktizēja nevienu reliģiju.

Iepriekš aprakstītās tendences turpinājās arī 21. gadsimtā. Par to liecina, piemē
ram, ISSP (International Social Survey Programme)77 2008. gada aptaujas dati,78 kas 
 iegūti 20 gadus pēc 1988. gada “reliģiskā pagrieziena” punkta. Reliģiskajā ainavā turpi
nāja iezīmēties tās pašas grupas, kas iepriekšējā desmitgadē: reliģiski vienaldzīgie/ne
skartie; nominālkristieši jeb kultūrkristieši, kas identificējas ar konkrētām kristīgajām 
tradīcijām; salīdzinoši neliela virtuoso jeb aktīvi praktizējošo kristiešu grupa; minori
tāro reliģiju piederīgie.

To Latvijas iedzīvotāju skaits, kuri 2008. gada aptaujā atzina, ka Dievam netic, un 
kuri nedomā, ka tic, ir tuvu 28%. Dievu nekad nelūdza 37%. Kā nereliģiozus sevi apzi
nājās 33%, un reliģiskajām organizācijām nemaz vai gandrīz nemaz neuzticējās 32% 
iedzīvotāju. Līdzīgs skaits iedzīvotāju identificējās ar kādu no trim lielākajām konfesio
nālajām grupām – Romas katoļiem, pareizticīgajiem un protestantiem, kuru izteikti 
lielākā daļa ir luterāņi. Ar katru no šīm denominācijām identificējās ap 20% Latvijas 
iedzīvotāju. 

Dievkalpojuma apmeklējums bija galvenā Latvijas iedzīvotāju reliģiskā aktivitāte, 
kas saistīta ar baznīcu: 76% iedzīvotāju nepiedalījās nekādās citās draudžu aktivitātēs, 
8% to darīja reizi gadā, pārējie – biežāk. 14% iedzīvotāju vismaz reizi mēnesī apmek
lēja dievkalpojumu, 24% dievkalpojumu apmeklēja pāris reižu gadā, bet 36% uz baz
nīcu negāja nekad. Arī privātām reliģiskām praksēm Latvijas ļaudis nodevās reti, liela 
daļa – nekad. Katru vai gandrīz katru nedēļu lūdza tikai 8%, apmēram reizi mēnesī – 
6%, bet atsevišķas reizes gadā – 24% iedzīvotāju. 

76 Davie G. Europe: The Exceptional Case. Parameters of Faith in the Modern World. London: Darton, Long
man & Todd, 2002.

77 ISSP pētījumi par reliģiju tika veikti trīs reizes: 1991., 1998. un 2008. gadā, Latvijā – tikai divi pēdējie no 
tiem (www.issp.org, skatīts 20.04.2015.). Atšķirībā no vērtību pētījumiem, ISSP piedāvā niansētāku skatī
jumu uz dažādiem ticības parametriem.

78 ISSP Research Group, International Social Survey Programme (ISSP): Religion III, 2008. Distributor: GESIS 
Cologne Germany ZA4950. 
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Pašas jaunākās nacionāli reprezentatīvās socioloģiskās aptaujas liecina, ka to Lat
vijas iedzīvotāju īpatsvars, kuri identificējas ar luterisko vai Romas katoļu konfesiju, arī 
pēdējā desmitgadē saglabājas salīdzinoši stabils. Pieaug to iedzīvotāju skaits, kas uz
skata sevi par pareizticīgajiem, turklāt tas notiek uz agrāk reliģiski neiesaistīto rēķina. 

6. att. Latvijas iedzīvotāju reliģiskā pašidentifikācija 2015. gadā (%) (bāze = 1000 respondenti, 
LU Sociāli politisko pētījumu institūts) 
Piezīme: procentu summa ir lielāka par 100%, jo respondenti varēja norādīt vairāk nekā vienu atbilžu variantu.

Līdzīgi kā daudzviet pasaulē, Latvijā nav statistiski nozīmīgu reliģiozitātes atšķi
rību dažādās izglītības grupās. Taču Latvijas īpatnība ir tā, ka pilsētu iedzīvotāji ir reli
ģiozāki nekā laukos, par spīti tam, ka urbanizācija līdz ar industrializāciju parasti tiek 
uzskatīta par sekularizējošu faktoru. Līdzīgi bija arī pirmskara Latvijas Republikā. 

Latvijas iedzīvotājs visbiežāk ir pasīvs reliģijas praktizētājs, kas labprātāk izvēlas 
privātās, nevis publiskās reliģiskās prakses, neņemot vērā salīdzinoši augsto savas reli
ģiozitātes pašvērtējumu; viņš joprojām nelabprāt biedrojas ar citiem un vilcinās iesais
tīties reliģiskās organizācijās. 

Visstraujākās izmaiņas Latvijas iedzīvotāju reliģiskā identitāte piedzīvoja laika 
posmā no 20. gadsimta 80. gadu beigām līdz 90. gadu vidum, kam sekoja stabilizācijas 
periods. Šajā laikā izveidojās tā dēvētās vietnieciskās reliģijas modelis, kas saglabāts 
turpmākos gadus, tāpat kā citur Eiropā. Padomju Savienības reliģijas politika, vistica
māk, neizraisīja sabiedrības sekularizāciju, tikai veicināja jau pirmskara Latvijā sakņo
tās sekularizācijas tendences.

Valsts un baznīcas nošķiršana konstitucionālā līmenī demokrātijas apstākļos Lat
vijā ir salīdzinoši jauna. Ne 1919. gada, ne 1940. gada deklaratīvā valsts un baznīcas 
nošķiršana nenodrošināja to praksē. Satversmes 8. nodaļa “Cilvēka pamattiesības”, kas 
satur arī 99. pantu, tika iekļauta Satversmē tikai ar 1999. gada grozījumiem. Līdz tam 
šis princips bija minēts Latvijas Republikas konstitucionālajā likumā “Cilvēka un 

Grūti pateikt 1,7%

Ateisms 3,3%

Citas nekristiešu konfesijas 0,3%

Jūdaisms 0,1%

Citas kristiešu konfesijas 0,4%

Adventisms 0,1%

Baptisms 1,1%

Vasarsvētku draudze 0,1%

Vecticība 3,5%

Luterisms 20%

Katolicisms 20,4%

Pareizticība 29,0%

Nepieder ne pie vienas reliģijas 20,4%
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 pilsoņa tiesības un pienākumi”, kas tika pieņemts un bija spēkā no 1991. gada 10. de
cembra. Tā 35. pants noteica valsts atdalīšanu no baznīcas, garantēja reliģiskās pārlie
cības brīvību, noteica tās iespējamo ierobežojumu apmērus (sabiedriskās drošības un 
kārtības garantēšana, veselības, morāles un citu cilvēku tiesību un brīvību aizsardzība), 
noteica reliģiskās biedrošanās, sludināšanas un kulta brīvību, kā arī to, ka reliģiskā pār
liecība neatbrīvo no pienākumiem pret valsti. 

Valsts un reliģisko organizāciju attiecības regulē 1995. gadā pieņemtais Reliģisko 
or ganizāciju likums un ar to saistītie pamata normatīvie akti,79 īpaši atzīmējami 
2007. un 2008. gadā pieņemtie atsevišķi reliģisko organizāciju likumi,80 kā arī  minētais 
Latvijas Republikas un Svētā Krēsla līgums, kas regulē attiecības ar Romas katoļu baz
nīcu. Šie likumi sakārtoja valsts attiecības ar konkrētajām reliģiskajām organizācijām, 
taču arī nostiprināja dažu baznīcu privileģēto stāvokli, īpaši jaunu draudžu reģistrāci
jas sfērā. Var secināt, ka Latvijas Republikas likumdošana noteikti garantē reliģijas brī
vību, bet ne reliģiju vienlīdzību. Reliģisko organizāciju likums daudzējādā ziņā atspo
guļo gan 90. gados valdošo ideoloģisko gaisotni, gan kompetences līmeni, kāds bija 
raksturīgs reliģijas politikas izpratnei tajā vēstures periodā, kad reliģiju zinātne atradās 

79 Būdams viens no vecākajiem spēkā esošajiem likumiem valstī, Reliģisko organizāciju likums 20 gadu laikā 
pie dzīvojis daudzus grozījumus un papildinājumus un, pēc raksta autoru domām, vairs nav veiksmīgi pie
mērojams reliģisko procesu monitoringam mūsdienu vajadzībām. 

80 Sk.: 2007. gada 17. maija Latvijas Baptistu Draudžu Savienības likums. Latvijas Vēstnesis, Nr. 86, 2007, 2. lpp.; 
2007. gada 17. maija Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas likums. Latvijas Vēstnesis, Nr. 91, 2007, 2. lpp.; 
2007. gada 31. maija Rīgas ebreju reliģiskās draudzes likums. Latvijas Vēstnesis, Nr. 98, 2007, 2.–3.  lpp.; 
2007.  gada 12. jūnija Septītās Dienas Adventistu Latvijas draudžu savienības likums. Latvijas Vēstnesis, 
Nr. 93, 2007, 11.–12. lpp.; 2007. gada 12. jūnija Latvijas Vecticībnieku Pomoras Baznīcas likums. Latvijas 
Vēstnesis, Nr. 98, 2007, 2. lpp.; 2008. gada 3. decembra Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas likums. Lat-
vijas Vēstnesis, Nr. 188, 2008, 2. lpp.; 2008. gada 13. novembra Latvijas Pareizticīgās Baznīcas likums. Latvijas 
Vēstnesis, Nr. 188, 2008, 2.–3. lpp.

Nevēlas atbildēt 1,2%

Neapmeklē reliģiskus pasākumus 23,5%

Parastus dievkalpojumus 23,5%

Tikai savas vai citas ģimenes svētkos 33,1%
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Kapusvētkos 37,9%

Nozīmīgākajos baznīcas svētkos 42,9%

7. att. Reliģisko pasākumu apmeklējums 2014.–2015. gadā (%) (bāze = 1000 respondenti, 
LU Sociāli politisko pētījumu institūts)
Piezīme: procentu summa ir lielāka par 100%, jo respondenti varēja norādīt vairāk nekā vienu atbilžu variantu.
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savā sākumposmā (padomju laikā tās attīstība praktiski bija iespējama tikai “zinātniskā 
ateisma”, tātad agresīvas sekularizācijas ietvaros). Likums nosaka diezgan daudz iero
bežojumu gan reliģisko organizāciju reģistrācijas, gan turpmākās kontroles jomā.81 
“Pew” aģentūras aprēķinos reliģiju ierobežojumu līmenis Latvijā pasaules mērogā vēr
tēts kā “vidējs” (indekss 2,4), taču tas ir augstāks nekā vidēji Eiropā (t.i., ierobežojumu 
ir vairāk), ieskaitot arī Lietuvu un Igauniju.82

Raksturojot valsts un reliģisko organizāciju attiecības Latvijā, vispiemērotāk būtu 
lietot oligopolijas jēdzienu83 – vēsturiski gan cilvēkresursi, gan materiālās vērtības (pie
mēram, ievērojami nekustamie īpašumi), gan politiķu labvēlība pieder dažām reli
ģiskajām organizācijām. Lielākās un arī sociāli ietekmīgākās reliģiskās organizācijas 
Latvijā ir Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca, Romas katoļu baznīca un Latvijas Pa
reizticīgā baznīca, kurām ir visplašākais draudžu tīkls visā valstī. Tās veic aktīvu izglī
tības un sociālo/diakonijas darbu. Šo un citu Latvijas vēsturisko baznīcu starpā izvei
dojusies laba ekumeniskā sadarbība, kas izpaužas gan vienotas kristiešu pozīcijas 
paušanā sabiedrībai būtiskos jautājumos, gan arī kopīgā vēstures apzināšanā, piemē
ram, pirmā Ikšķiles bīskapa Meinarda kultu aktīvi kopj gan Latvijas Romas katoļu 
baznīca, izveidojot Meinarda kulta vietu, gan Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca, 
rīko jot regulārus Meinarda piemiņas pasākumus. Ekumenisko sadarbību var skaidrot 
gan ar labo gribu, gan praktisku nepieciešamību – tikai visas trīs lielākās (vērtējot tikai 
nominālkristiešu skaitu) baznīcas kopā veido pārliecinošu sabiedrības vairākumu pār 
tās neticīgo daļu. 

Katrai no lielākajām Latvijas reliģiskajām organizācijām ir savas īpatnības. Latvi
jas Evaņģēliski luterisko baznīcu var raksturot kā “tautas baznīcu”, kas apvieno locek
ļus ar dažādu ticī bas intensitāti un arī ar visai dažādiem teoloģiskajiem uzskatiem. No 
tiem var atzīmēt četrus galvenos virzienus: katolisko, kas simpatizē Romas katoļu 
baznīcas mācībai un ir pārņēmis atsevišķus prakses elementus (dievkalpojumu kār
tību,  svētceļojumus, intensīvus gavēņus, svaidīšanu ar eļļu u.c.), luteriski ortodokso/ 
ortoprakso, piētisko un harismātisko. Ar lēmumu pārtraukt sieviešu ordināciju Jāņa 
Vanaga episkopāta laikā LELB izpelnījusies plašu kritiku gan starptautiski, gan arī se
kulārajā “ ārpusbaznīcas” publiskajā diskursā. Tas arī apgrūtina sadarbību ar Latvijas 
Evaņģēliski luterisko baznīcu ārpus Latvijas, taču šim lēmumam bija plašs atbalsts 
pašā baznīcā. 2016. gadā LELB 27. sinodē baznīcas Satversmē nostiprināja principu, 
ka LELB tiek ordinēti tikai vīrieši. Lēmumu pieņēma ar 77,3% sinodāļu atbalstu. 
 Sinode lēma, ka piederība LELB varēs īstenoties arī klosteros un brālībās vai māsu 
kopienās. Laikā pēc neatkarības atjaunošanas LELB ir piedzīvojusi nozīmīgas 

81 Plašāk par Latvijas Republikas reliģijas politiku sk.: Tēraudkalns V. Religion and Politics in Latvia at the 
Beginning of 21st Century. Occasional Papers on Religion in Eastern Europe, No. 2, 2011, pp. 10–18. Pieejams: 
http://digitalcommons.georgefox.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1141&context=ree

82 http://www.pewforum.org/2009/12/17/governmentrestrictionsindexgri (skatīts 12.01.2016.).
83 Yang F. Oligopoly Is Not Pluralism. Religious Pluralism: Framing Religious Diversity in the Contemporary 

World. Ed. by G. Giordan, E. Pace. Cham: Springer, 2014, pp. 49–59; Yang F. Oligopoly Dynamics and the 
Triple Religious Markets in China. The Future of Religious Freedom: Global Challenges. Ed. by A. D. Hertzke. 
Oxford, New York: Oxford University Press, 2013, pp. 128–156.
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 strukturāli administratīvās reformas.84 
LELB pieder arī lielākā draudze Latvijā – 
Rīgas Lutera draudze, kurā ir ap 4000 lo
cekļu.

Romas katoļu baznīca, īpaši kardi
nāla Jāņa Pujata episkopāta laikā (1991–
2010), ir aktīvi attīstījusi augstāko teolo
ģisko izglītību, kā arī jaunu dievnamu 
celtniecību, sevišķi novados, kur katoļu 
baznīca nav bijusi dominējoša, tādēļ 
dievnami kalpo kā misijas centri. Saistībā 
ar pāvesta Jāņa Pāvila II vizīti 1995. gadā 
ievērojami tika paplašināts Aglonas bazi
likas dārzs,  izveidojot infrastruktūru, kas 
ik gadus 15.  augustā Vissvētākās Jaunavas 

Marijas debesīs uzņemšanas svētkos ļauj uzņemt daudzus svētceļniekus no visas Eiro
pas. Kardināla Pujata episkopāta laikā, sekojot Vatikāna 2. koncila lēmumiem, notika 
arī liturģiskas reformas, piemēram, pāreja uz misi tautas valodā. 2000. gada 14. aprīlī 
tika uzsākts latviešu tautības katoļu bīskapa Boļeslava Sloskāna (1893–1981) beatifikā
cijas process Beļģijā, kur viņš kalpoja no 1946. gada, un 2004. gada 20. decembrī ar 
Jāņa Pāvila II dekrētu tika atzīta viņa tikumu varonība un novērtēta viņa dzīves  izcilība. 

Latvijas Pareizticīgajai baznīcai būtiska bijusi padomju laikā pārtrauktās autono
mijas atjaunošana un līdz ar to arī teoloģiskās identitātes jautājumi.85 1992. gada de
cembrī notika pareizticīgo Vislatvijas Koncils, kurā tika pasludināta autonoma Latvijas 
Pareizticīgā baznīca. Par nozīmīgu notikumu pareizticīgo draudžu dzīvē var uzskatīt 
Latvijas Pareizticīgās baznīcas Rīgas un visas Latvijas arhibīskapa Jāņa (Pommera) ka
nonizāciju 2001. gadā. 

Pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas pieauga to iedzīvotāju skaits, kas 
identificējas ar Pareizticīgo baznīcu, līdzīgi kā noticis Igaunijā, kur pareizticīgo skaits 
ir ievērojami pārsniedzis luterāņu skaitu.86 Lai arī šo baznīcu nevar uzskatīt tikai par 
“slāvu” baznīcu, lielākā daļa minēto iedzīvotāju pieder pie kādas no austrumslāvu 
tautībām (krievi, ukraiņi, baltkrievi). Šādu pareizticīgās identitātes pieaugumu var 
skaidrot ar to, ka šie iedzīvotāji uzskata pareizticību par neatņemamu savas etniskās 
identitātes sastāvdaļu.87 

84 Piemēram, ieviests vairāku diecēžu modelis un paplašināta baznīcas pārvalde, blakus konsistorijai izveidots 
arī kapituls.

85 Plašāk sk.: Runce I., Avanesova J. The Latvian Orthodox Church. – Leustean L. N. (ed.). Eastern Orthodox 
Christianity and Politics in the Twenty-First Century. London, New York: Routledge, 2014, pp. 370–386.

86 Journey to Orthodoxy. Pieejams: http://journeytoorthodoxy.com/2013/04/moreorthodoxthanlutherans
inestonia/ (skatīts 15.01.2016.).

87 Misāne A. Latvijas iedzīvotāju reliģiskās identitātes un reliģiozitātes dinamika pēc neatkarības atjaunošanas, 
291. lpp. 

8. att. Garīdznieki XXV Vispārējo latviešu dziesmu un 
XV deju svētku  atklā šanas ekumeniskajā dievkalpojumā 
Rīgas Domā. Publicitātes foto
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Viens no Latvijas Pareizticīgās baznīcas 
uzdevumiem bija atgūto dievnamu atjau no
šana un jaunu baznīcu celtniecība: ir atjau
nota  Kristus Piedzimšanas katedrāle Rīgā un 
 Si meona un Annas katedrāle Jelgavā, Sv. Niko
laja katedrāle Liepājā un latviešu draudžu baz
nīcas Ainažos un Kolkā, uzcelti jauni dievnami 
Ogrē un Salaspilī. Latvijā ir divi pareizticīgo 
klosteri  – Rīgas Svētās TrijādībasSergija sie
viešu klosteris ar filiāli Jelgavas novada Val
gundē un Jēkabpils Svētā Gara vīriešu klosteris. 

Latvijas kristīgajām draudzēm raksturīga 
ļoti atšķirīga aktivitāte. Liela daļa no tām ir 
stagnējošas, ar nelielu draudzes locekļu skaitu, 
kas balansē uz likumā noteiktā minimālā 
20 locekļu skaita robežas, tajās reti notiek dievkalpojumi un ir īpašumu apsaimnie
košanas pro blēmas. Uz šī fona izceļas draudzes, kas spējušas gan statistiski augt, gan 
piedāvāt plašu aktivitāšu klāstu (bez iknedēļas dievkalpojumiem te minamas arī citas 
dievkalpojumu formas (īpaši slavēšanas, jauniešu, ģimeņu u.tml. dievkalpojumi), svēt
dienas skolas, kori, uzņēmēju grupas, Alfa kursi un citas aktīvas misijas formas, attīs
tītas diakonijas, kristīgās meditācijas aktīva praktizēšana utt.), kā arī iniciatīva uzcelt 
vai atjaunot padomju laikā nopostītos dievnamus. Šajā draudžu grupā var minēt LELB 
Talsu un Vecpiebalgas, un Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes, Jēzus un Lutera draudzes, 
baptistu Mateja draudzi, Romas katoļu baznīcas Viļānu draudzes, kā arī harismātis
kās draudzes “Jaunā paaudze” un “Prieka vēsts”. Piemēram, “Jaunajai paaudzei”, kas 
dibināta Rīgā 1989. gadā, raksturīga ļoti plaša izaugsme visā bijušās PSRS teritorijā, kā 
arī aktīva dominioniska88 politiska nostāja – tās līdera Alekseja Ļedjajeva mācība par 
“jauno pasaules kārtību”. “Iejaukšanās un ekspansija – lūk, galvenā pēdējā laika Baz
nīcas stratēģija,” raksta autors, “lūk, skrejceļš, pa kuru baznīca ies un sludinās Dieva 
Valstību pa visu pasauli.”89

Pēc Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanas atjaunojās daudzu padomju laikā lik
vidēto reliģisko un garīgo organizāciju un biedrību darbība.90 Līdz ar sazināšanās 
 iespēju paplašināšanos Latvijā ienāca un veidojās jaunas reliģijas un garīgas kustības, 
kuru parādīšanās ne vienmēr tika uztverta viennozīmīgi. Sākotnēji 1979. gadā Latvijā 
sāka darboties pirmie Starptautiskās Krišnas apziņas biedrības sekotāji jeb vaišnavi, 

88 Dominionisms (dominionism) – mūsdienu evaņģelikāļu vidē izplatīta ideoloģija, kas aizstāv tāda valsts pār
valdes modeļa izveidi, kura pamatā būtu Bībelē sakņota tiesību sistēma un kurā valsti pārvaldītu kristieši. 

89 Ледяев А. Новый мировой порядок. Рига: Новое Поколение, 2002, с. 1. Krievu valodā pieejams: http://
www.ng.lv/rus/materiali/proekti_aleksea_ledaeva/knigi/?doc=650; angļu valodā sk.: http://thereformer.
narod.ru/NEWWORLDORDER.html (skatīts 13.01.2016.).

90 Piemēram, 1988. gadā atsāka darboties Latvijas Rēriha biedrība un tās izdevniecība “Uguns”, tagad izdevnie
cība “Sirds gaisma”. No jauna tiek izdoti Rērihu un citu autoru darbi par budismu un citām Indijas reliģijām.

9. att. Talsu Vissvētākās Jaunavas Marijas Romas katoļu 
baznīca. 2014. Agitas Misānes foto
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taču oficiāli biedrības draudze Rīgā reģistrēta 
tikai 1989. gadā. Būtiska vaišnavu kopienas ak
tivitāte ir žēlsirdības misija “Dzīvības ēdiens” 
ar filiālēm Liepājā un Daugavpilī, tā nodarbo
jas ar bezmaksas ēdiena izdalīšanu trūcīgajiem. 
20 gadu laikā izdalīto pusdienu skaits jau pār
sniedzis 2,5 miljonus. Biedrība regulāri rīko 
vēdiskās filozofijas lekciju kursus.  1992. gada 
vasarā Latvijā ieradās pirmie četri Pēdējo 
Dienu Svēto Jēzus Kristus baznīcas jeb mor
moņu misionāri. Pirmā Pēdējo Dienu Svēto 
baznīcas draudze dibināta Rīgā 1993. gadā. 
Latvijā atkal aktīvi darbojas arī Jehovas lieci
nieki. Pēc neatkarības atjaunošanas Latvijā pir
mās Jehovas liecinieku draudzes (divas Rīgā un 
viena Jelgavā) tika reģistrētas 1998. gadā; 

2011.  gada decembrī reģistrēta Jehovas liecinieku draudžu savienība. Jehovas lieci
nieku kongress 2011. gada jūlijā Daugavpils stadionā pulcēja vairāk nekā 2000 piekri
tēju. Neskaitot kristietību, citu pasaulē plaši izplatītu reliģiju sekotāju skaits Latvijā 
joprojām ir neliels.91 Budistu kopienas Latvijā mūsdienās atjaunojušās bez sasaistes ar 
pirmskara tradīciju. Vēl padomju laikā 1989. gadā tika reģistrēta pirmā budistu ko
piena Latvijā – Latvijas budistu kopiena, kas saistīta ar dzogčena mācību.92 Dimanta 
ceļa jeb Karma Kagju budisma centrs Rīgā izveidojās 1997. gadā. Latvijā darbojas arī 
budistu kopiena Drikung Kagju Dharma akras centrs. 2000. gadā Tibetas budisma no
virzienu centru “Ganden” nodibināja Nepālā dzīvojošais garīgais skolotājs Uldis Balo
dis jeb brālis Drahmapāla. “Ganden” ne sen atvēris arī klosteri Drustos, Vidzemē. 
2005. gada 5. maijā nodibināta Latvijas Teravādas budisma biedrība, apvienojot ilgga
dējus domubiedrus, kuri jau no 1997. gada organizēja meditāciju seminārus Rīgā un 
citviet Latvijā. Kopš 2008. gada Baltezerā pastāv Tibetas dziedniecības un jogas centrs. 

Musulmaņu kopiena Latvijā, līdzīgi kā kaimiņvalstī Lietuvā,93 ir fragmentēta. Te 
 minami kultūras musulmaņi, kas cēlušies no tradicionālām musulmaņu zemēm (če
čeni, tatāri, baškīri, azeri un Vidusāzijas etnosu pārstāvji). Viņi ir saistīti ar Islāma kul
tūras centru un apmeklē tajā esošo vienīgo legālo mošeju Latvijā vai arī ir iesaistījušies 
kādā no vairākām nelielām musulmaņu draudzēm, kuras izaugušas 90. gadu sākumā 
izveidotajās kultūras biedrībās.94 Daļai no viņiem piederība islāmam nozīmē vairāk 
identitāti, ne praktizēšanu. Tāpat Latvijā ir daži simti konvertītu, kas pieņēmuši islāmu 

91 Plašāk sk.: Stasulane A. New Religious Movements in Latvia. Soter: Journal of Religious Science, No. 32, 2009, 
pp. 107–124.

92 1991. gadā kopiena pārreģistrēta ar nosaukumu “Padmalinga”. Kopš tā laika kopiena turpina attīstīties, un 
tajā ir vairāk nekā 70 biedru.

93 Račius E. Muslims in Catholic Lithuania: Divergent Strategies in Dealing with the Marginality Status. Reli-
gious Diversity in Post-Soviet Society. Ethnographies of Catholic Hegemony and the New Pluralism in Lithua-
nia. Ed. by M. Ališauškiene, I. W. Schröder. Farnham: Ashgate Publishers, 2012, pp. 169–188.

94 Poljarevic E., Svanberg I. Latvia, pp. 102–115.

10. att. Vecpiebalgas Evaņģēliski luteriskās draudzes 
baznīcas iekšskats. 2014. Agitas Misānes foto
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kā pieauguši cilvēki, praktizē to nopietni un dedzīgi un cenšas ievērot islāma normas 
arī dzīvesveidā.

“Pew” pētniecības centra veidotajā un 2014. gadā publicētajā Reliģiskās dažādības 
indeksā (RDI)95 Latvijas sabiedrība novērtēta ar augstu rādītāju (5,7) – augstāk nekā 
citas Baltijas vai Skandināvijas valstis. RDI gan ir uzskatāms par matemātisku lielumu, 
kas Latvijas gadījumā izveidojies, pateicoties faktam, ka reliģijām nepiederīgo iedzīvo
tāju skaits ir tuvs lielākās ticīgo grupas (kristiešu) skaitam. Nedaudz zemāks RDI (5,5) 
ir Igaunijā (kur neticīgo iedzīvotājus skaits ir nedaudz lielāks par kristiešu skaitu), bet 
ļoti atšķirīga situācija ir Lietuvā, kur gandrīz 90% iedzīvotāju identificējas kā kristieši 
(izteiktā pārsvarā – Romas katoļi) un RDI ir zems (2,1).

Aizvien nozīmīgāku lomu mūsdienu reliģisko procesu izpētē ieņem “reliģijas at
griešanās” tēma – arvien aktīvāka reliģisko organizāciju un reliģiskās argumentācijas 
klātbūtne politiskās diskusijās.96 Reliģiju pētnieki bieži apšauba agrāk plaši uzturēto 
sekularizācijas paradigmu, jautājot – vai patiešām reliģijas kļuvušas pilnībā privatizē
tas, individualizētas un deinstitucionalizētas, kā šķita 20. gadsimta 60. un 70. gados? 

Akadēmiskajā literatūrā reliģiju pētniecībā pēdējos gados tiek intensīvi apšaubīta 
arī tēze, ka modernizācijas procesi neizbēgami un nešaubīgi vājina reliģijas sociālo 
 iespaidu. Pētījumi apliecina, ka reliģiski aktīvā iedzīvotāju daļa ir arī sociāli aktīvākā.97 
Sekularizācija – valsts un baznīcas institucionālo saišu mazināšanas un institucionali
zētās reliģiozitātes iespējamā novājināšanās (tieši šādā nozīmē sekularizācijas jēdziens 
ir lietots šajā rakstā) – neiznīcina reliģijas, bet maina tās. Šādas izmaiņas  izpaužas kā 
reliģiju institucionāla diferenciācija un reliģiskās pieredzes un ticības privatizācija, 
doktrīnu liberalizācija un reliģiju ģeogrāfiskās izplatības transformā cijas.98 

Hosē Kazanova raksta, ka, sākot ar 20. gadsimta 80. gadiem, reliģijas kļūst aizvien 
publiskākas un ieņem aizvien lielāku lomu politiskajā diskursā.99 Taču “reliģiju atgrie
šanās” ceļš ir atšķirīgs dažādās sabiedrībās ar atšķirīgu politisko vēsturi. Kā jau aprak
stīts iepriekš, Latvijā reliģiskajām organizācijām bija nozīmīga loma atmodas procesos 
80. gadu beigās. To var uzskatīt par pirmo “reliģijas atgriešanās” vilni Latvijā. Otru 
mēs pieredzam pēdējos gados, un tas ir saistīts ar specifisku sabiedrisko fokusu.

Rietumu industrializētajās sabiedrībās reliģiskie līderi vairāk fokusējas uz sociālās 
drošības politiku, nevienlīdzības mazināšanu, migrāciju, klimata pārmaiņām un vēstu
riskā taisnīguma atjaunošanu (par pēdējiem jautājumiem, piemēram, plaši izteicies 
pāvests Francisks), taču postpadomju telpā reliģisko autoritāšu rūpju lokā vairāk bija 

95 http://www.pewforum.org/2014/04/04/globalreligiousdiversity (skatīts 23.01.2016.).
96 Šai tēmai bija veltīta īpaša Eiropas Sociologu asociācijas Reliģijas nodaļas konference Belfāstā 2014. gada 

sep tembrī (sk.: http://www.esareligion.org/biannualconference/). Savukārt 2015. gadā iznākusi tai vel
tīta grāmata: Hjelm T. (ed.). Is God back? Reconsidering the New Visibility of Religion. London, New York: 
Blooms bury Publishing, 2015. 

97 Misāne A., Niklass M. Social capital and religious and civic participation in Riga, Latvia: findings from the 
2014 social survey. Religion, State & Society, No. 2, 2016, pp. 172–184. 

98 Dobbelaere K. The secularization of society? Some methodological suggestions. – Hadden J. K., Shupe A. 
(eds.). Secularization and Fundamentalism Reconsidered. New York: Paragon House, 1989, pp. 27–43; 
Hadden J. Toward desacralizing secularization theory. Social Forces, No. 3, 1987, pp. 587–611; Hammond P. 
(ed.). The Sacred in a Secular Age. Berkeley, CA: University of California Press, 1985.

99 Casanova J. Public Religions in the Modern World. Chicago: University of Chicago Press, 1994.
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izglītības, ģimenes politikas un reproduktīvās 
veselības jautājumi, īpaši izceļot tradicionālās 
ģimenes normu un tradicionālo dzimumu 
lomu nostiprināšanu un uzskatot tās par nozī
mīgāko sociālo normu reproducēšanas telpu. 
Savukārt draudi tradicionālajai ģimenei tiek 
uzskatīti arī par draudu tautas un valsts eksis
tencei. Tādēļ reliģisko organizāciju līderu un 
politisku spēku sadarbībai nevajadzētu izbrīnīt, 
arī tad ne, ja minētie spēki sevi tieši nepozi
cionē, piemēram, kā kristīgas partijas. Tādas 
tendences vērojamas arī Latvijā, tās izpaudušās 
gan diskusijās par to, vai Latvijas Republikas 

Satversmes preambulā iekļaut atsauci uz “kristīgajām vērtībām”, 2014. gadā,100 gan de
batēs par grozījumiem Reproduktīvās veselības likumā, gan attiecībā uz Europride 
rīko šanu Rīgā 2015. gadā, gan aicinājumos akcentēt tikumības jautājumus vispārizglī
tojošo skolu programmās. 

Cita tendence, ko iespējams novērot Latvijas publiskajā telpā, ir alternatīvo reli
ģisko prakšu un tautas jeb populārās reliģiozitātes demarginalizācija. Pārfrāzējot To
masa Lukmana nozīmīgās grāmatas nosaukumu, “neredzamā reliģija”101 vairs nav ne
redzama, gluži otrādi. Latvijā notiekošais šajā ziņā pilnībā atbilst Eiropā izplatītajām 
tendencēm.102 Viens piemērs ir ugunsrituālu prakse. Sākumā vēdiskos, pēc tam latvis
kos ugunsrituālus sāka praktizēt atsevišķi “New Age” sekotāji un folkloras kopas 
90. gadu vidū kā savu reliģisko aktivitāšu sastāvdaļu. Desmit gadus vēlāk ugunsrituāls 
jau tika iekļauts Latvijai nozīmīgo Dziesmu un deju svētku programmā (2008), topot 
par vienu no svētku kulminācijas brīžiem.

Jau Tomass Lukmans 60. gados aprakstīja reliģisko ainavu modernajā industriali
zētajā jeb Rietumu sabiedrībā, kur kristietība un uz kristīgo baznīcu orientētā reliģija 
zaudējusi savu monopolu, paralēli rodoties jēgveidojošo nozīmju brīvajam tirgum. 
Tādos apstākļos reliģiju patērētāji paši izveido personalizētus, viņu individuālajai reli
ģiskajai gaumei un vajadzībām atbilstošus eklektiskus garīguma komplektus jeb perso
nalizētās jēgas sistēmas un dzīvo saskaņā ar tām.

Pols Hīlass un Linda Vudheda savā grāmatā “Garīgā revolūcija” prognozē, ka in
dustrializētajās Rietumu sabiedrībās tās reliģiozitātes formas un reliģiskās mācības, kas 
māca adeptus saistīt savu garīgo dzīvi ar kādu ārēju, autonomu avotu (praksē tādas ir 
visas monoteistiskās reliģijas), zaudēs ietekmi publiskajā telpā, dodot vietu garīguma 
formām, kas meklē garīguma avotu cilvēka individuālajā un unikālajā patībā.103 Cik 

100 Preamble of the Constitution of Latvia. Pieejams: http://www.saeima.lv/en/legislation/constitution (skatīts 
13.01.2016.).

101 Luckmann T. The Invisible Religion. The Problem of Religion in Modern Society. New York: Macmillan, 1967.
102 Knoblauch H. Europe and Invisible Religion. Social Compass, No. 3, 2003, pp. 267–274. 
103 Heelas P., Woodhead L. The Spiritual Revolution: Why Religion is Giving Way to Spirituality? Oxford: Black

well Publishing, 2005.

11. att. Dievturu Lokstenes svētnīca. 2017. 
Uģa Nasteviča foto
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plaši šis process noris Latvijā, ir grūti novērtēt – kvantitatīvi socioloģiski pētījumi, kas 
ļautu spriest par visu sabiedrību, nav veikti.104 

Jebkurā gadījumā publiskās telpas centrā atgriežas ne tikai vēsturiskās baznīcas, 
bet arī iepriekš alternatīvās reliģijas. 

Svarīgākie secinājumi

Reliģiskā dažādība ir viena no būtiskākajām iezīmēm, kas raksturo Latvijas reli
ģisko ainavu. Kopš iekļaušanās kristīgās kultūras telpā 13. gadsimtā Latvijā dominējošā 
reliģija ir kristietība, pārsvarā tās Rietumu variants, tomēr saglabājas arī nozīmīga Aus
trumu jeb pareizticīgās tradīcijas klātbūtne. Tādējādi Latvijas teritorija atrodas robež
joslā starp Rietumu un Austrumu kristīgo baznīcu ietekmes laukiem. Tajā pašā laikā 
Lietuvā izteikti dominē katoļu baznīca, Igaunijas sabiedrība ir pārsvarā sekulāra, bet 
sabiedrības reliģiozā daļa visbiežāk identificējas ar pareizticību, taču Latvijā katoliska
jai, pareizticīgajai baznīcai un protestantiskajām baznīcām ir līdzīgs sekotāju skaits. 

Līdzīgi kā citviet pasaulē, arī Latvijā var novērot dinamiskas reliģiskā spektra iz
maiņas: parādās jaunas reliģijas, kurām gan nav daudz sekotāju. Vēsturiskajās baznīcās 
ienāk jaunas pasludināšanas prakses formas. Individuālā reliģiozitāte kļūst privātāka 
un subjektīvāka, cilvēks pats veido tās satvaru un saturu. Tajā pašā laikā reliģiskās or
ganizācijas ne vien saglabā savu lomu sociālajā, politiskajā un kultūras dzīvē, bet arī 
aktīvi pauž viedokli par sociāliem un politiskiem procesiem. 

Reliģijas ir vēsturiskas parādības. Mēs dzīvojam laikā, kad pasaules ainava mainās 
ļoti strauji un tai līdzi arī reliģiskā ainava. Mums nav pamata pareģot reliģiju galu: tādi 
pareģojumi Eiropā ir bijuši, bet nav piepildījušies. Reliģiskā identitāte Latvijas iedzīvo
tājiem ilgstoši ir bijusi svarīga. Būs jaunas ietekmes un jauni izaicinājumi, turpinās 
mainīties tās iedaba, taču, domājams, reliģiskā identitāte un reliģiju praktizēšana Lat
vijā būs nozīmīga arī nākotnē. 

104 Latvijas dati nav iekļauti līdz šim detalizētākajā kvantitatīvajā pētījumā par šo tēmu: Siegers P. Alternative 
Spiritualitäten: neue Formen des Glaubens in Europa. Eine empirische Analyse. Frankfurt am Main: Campus, 
2012.

Par autorēm 

Solveiga Krūmiņa-Koņkova (dz. 1960) – Dr. phil., Latvijas Universitātes aģentū
ras “LU Filozofijas un socioloģijas institūts” vadošā pētniece. Vairāk nekā desmit 
gadus pētījusi reliģisko dzīvi Latvijā. Publicējusi rakstus par reliģisko situāciju 
Latvijā akadēmiskos izdevumos Latvijā, ASV, Lielbritānijā, Vācijā un Čehijā.

Agita Misāne (dz. 1965) – Dr. phil., Latvijas Universitātes Sociālo un politisko 
pētījumu institūta pētniece. Zinātniskās intereses, publikācijas un pedagoģiskais 
darbs saistīts ar reliģiju un ideju vēsturi Latvijā, reliģijas socioloģiju un teorētisko 
socioloģiju.

Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Agita Misāne    RELIĢIJAS LATVIJĀ



Uldis Grāvītis

LATVIJAS SPORTS UN SPORTISTI PASAULES 
KONTEKSTĀ

Rakstā aplūkoti Latvijas sporta vēstures galvenie aspekti un attīstību ietekmējošie faktori, aprakstīti 
Latviju pārstāvošo sportistu starti starptautiskajā arēnā olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas 
sacensībās. Tā kā par valsts sportisko sasniegumu starptautisko rādītāju tiek uzskatīti rezultāti 
olimpiādē, rakstā akcentēts Latvijas sportistu sniegums olimpiskajās spēlēs un dots īss snieguma 
izvērtējums. 

Atslēgvārdi: sporta attīstība, starptautiskā sporta veida federācija, rekordi, Eiropas meistarsacīkstes, 
pasaules čempionāts, vasaras un ziemas olimpiskās spēles.

Par Latvijas sporta attīstību var runāt, tikai sākot no valstiskās neatkarības iegūša
nas 1918. gada 18. novembrī, – līdz tam tas jāsauc par sportu Latvijas teritorijā. Arī 
pašu vārdu “sports” Ziemeļeiropā sāka lietot tikai ap 1870. gadu.1 Fiziskās aktivitātes 
mūsdienu sporta izpratnē tolaik saistījās ar svaru celšanu, dūru cīņām, laušanos vai 
vingrošanu. 

Pirmā Latvijas teritorijā nodibinātā sporta biedrība bija 1862.  gadā izveidotā 
Rīgas Vingrotāju biedrība. No 19. gadsimta sākuma līdz Latvijas neatkarības iegūša
nai 20. gadsimtā strauji attīstījās arī citi sporta veidi: airēšana, riteņbraukšana, zēģelē
šana, peldēšana. Līdz 1918.  gadam Latvijā bija nodibināti 24 sporta klubi. Cariskās 
Krievijas komandā, kura pirmo reizi piedalījās olimpiādē Stokholmā 1912. gadā, no 
169   olimpiskās komandas dalībniekiem 31 bija no Latvijas. Krievija spēlēs izcīnīja 
divas sudraba un divas bronzas medaļas, no kurām vienu bronzas medaļu ieguva Lat
vijas māla baložu šāvējs Haralds Blaus.2

1 Apine R. Sporta attīstība Latvijas teritorijā līdz 1918. gadam. Latvijas olimpiskā vēsture: no Stokholmas 
līdz Soltleiksitijai = The Olympic History of Latvia: from Stockholm to Salt Lake City. Red., sast.: G. Keisels, 
D. Caune. Rīga: Latvijas Olimpiskā komiteja, 2003, 19. lpp.

2 Čika V., Gubiņš G. Latvijas sporta vēsture 1918–1944. Vašingtona: ALA Fiziskās audzināšanas un sporta 
birojs, 1970, 14.–15. lpp. 
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Sports neatkarīgajā Latvijā (1918–1940)

Neatkarīgajā Latvijā sporta dzīve strauji attīstījās. Pēc Pirmā pasaules kara daudzi 
latviešu sportisti, vēl būdami karavīri, izveidoja Karavīru sporta klubu un 1919. gada 
5. oktobrī Rīgā noorganizēja pirmās lielākās sporta sacensības. 1920. gada 22. augustā 
tika nodibināta Latvijas pagaidu Olimpiskā komiteja, kura 1920. gada 19.–26. augustā 
sarīkoja pirmos Latvijas vispārējos sporta svētkus. 

Neatkarīgās Latvijas sportisti  – vieglatlēti un svarcēlāji – vēlējās piedalīties jau 
VII  olimpiādē Antverpenē 1920. gadā, taču Starptautiskā olimpiskā komiteja (SOK) 
noraidīja sportistu lūgumu, jo Latvija vēl nebija tās locekle.3 1922. gadā Latvijā nodibi
nāja oficiālo Latvijas Olimpisko komiteju (LOK), kura tūlīt par to informēja Starptau
tisko olimpisko komiteju. Par LOK priekšsēdētāju ievēlēja Jāni Dikmani, kuru 
1926.  gada SOK sesijā Lisabonā iekļāva Starptautiskās olimpiskās komitejas locekļu 
sastāvā. J. Dikmanis līdz pat šim laikam ir bijis vienīgais Latvijas un arī visas Baltijas 
pārstāvis Starptautiskajā olimpiskajā komitejā. 1944. gadā J. Dikmanis emigrēja uz Vā
ciju, pēc tam uz ASV. Padomju aneksijas laikā J. Dikmani vairs neaicināja uz SOK 
sēdēm, lai gan oficiāli viņš no SOK locekļu skaita netika izslēgts.4 J. Dikmanis nomira 
1969. gadā Ņujorkā (ASV). 

Sporta dzīve neatkarīgajā Latvijā kļuva arvien aktīvāka. Tika ne vien organizētas 
sacensības, bet arī veidota sporta organizatoriskā struktūra. Līdz 1939. gadam Latvijā 
darbojās 32 sporta veidu savienības. Ar Jaunekļu kristīgās asociācijas (YMCA – Young 
Men’s Christian Association) aktīvu līdzdalību īpašu popularitāti Latvijā guva basket
bols. Jaundibinātā Latvijas Basketbola savienība 1923. gadā noorganizēja pirmās Latvi
jas meistarsacīkstes.5 1924. gada 29. aprīlī Tallinā notika pirmā valstu izlašu komandu 
spēle starp Igauniju un Latviju, kurā ar rezultātu 20 : 16 uzvarēja Latvija. Šīs bija pir
mās starptautiskās basketbola sacensības visā Eiropā, jo nākamās valstssacīkstes Eiropā 
bija 1926. gadā, kad spēkiem mērojās Francijas un Itālijas valsts izlase basketbolā.6 Ne
raugoties uz basketbola straujo attīstību, tolaik vēl nebija starptautiskas organizācijas, 
kura vadītu basketbola attīstību un rūpētos par sacensību noteikumu vienādu piemē
rošanu visās valstīs. Ar Šveices basketbola darbinieku aktīvu darbību 1932. gada 18. jū
nijā Ženēvā (Šveice) sapulcējās astoņu valstu – Argentīnas, Čehoslovākijas, Grieķijas, 
Itālijas, Latvijas, Portugāles, Rumānijas un Šveices – pārstāvji, kuri parakstīja protokolu 
par Starptautiskās basketbola federācijas (FIBA – Fédération Internationale de Basketball 
Amateur) dibināšanu. Par tās prezidentu ievēlēja šveicieti Leonu Bufāru, par ģenerāl
sekretāru – Viljamu Džonsu. Latvijas vārdā dokumentu parakstīja Jāzeps Šadeiko.7 Kā 
novērotāji protokola parakstīšanā klāt bija arī Ungārijas un Bulgārijas pārstāvji, taču, 

3 Čika V., Gubiņš G. Latvijas sporta vēsture 1918–1944, 18. lpp.; Čika V., Šmits A. Zelts, sudrabs, bronza: lat-
viešu olimpieši no 1912. līdz 1960. gadam. Ņujorka: Grāmatu draugs, 1963, 45. lpp. 

4 Čika V., Gubiņš G. Latvijas sporta vēsture 1918–1944, 20.–21. lpp.
5 Apine R. Sports Latvijas Republikā (1918–1940). Latvijas olimpiskā vēsture: no Stokholmas līdz Soltleiksitijai = 

The Olympic History of Latvia: from Stockholm to Salt Lake City. Red., sast.: G. Keisels, D. Caune. Rīga: Lat
vijas Olimpiskā komiteja, 2003, 48. lpp.

6 Čika V., Gubiņš G. Latvijas sporta vēsture 1918–1944, 64.–65. lpp.
7 Keisels G. (sast.). Latvijas basketbola vēsture. Rīga: Jumava, 1998, 13. lpp.
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tā kā viņi protokolu neparakstīja, sporta vēstures materiālos šo divu valstu dalību pie
min reti.8 Šis ir nozīmīgs fakts Latvijas sporta vēsturē, jo līdz pat 2008. gadam FIBA 
bija vienīgā kāda sporta veida starptautiskā organizācija, kuras dibināšanā piedalījusies 
Latvija. 

Neatkarīgās Latvijas sportistu pirmais starts olimpiādē notika 1924. gadā – pirma
jās ziemas olimpiskajās spēlēs Šamonī (Chamonix) Francijā. Šīs bija pirmās ziemas 
olimpiskās spēles, kurās bija iekļauti tikai ziemas sporta veidi (1908. un 1920.  gada 
olimpisko spēļu programmās no ziemas sporta veidiem bija tikai hokejs ar ripu un 
daiļslidošana).9 Šajās spēlēs piedalījās tikai divi Latvijas sportisti – ātrslidotājs Alberts 
Rumba un slēpotājs Roberts Plūme. Atklāšanas parādē Latvijas karogu nesa slēpotājs 
R. Plūme, bet aiz viņa soļoja ātrslidotājs A. Rumba. Sacensībās A. Rumba trijās distan
cēs pārspēja līdzšinējos Latvijas rekordus un daudzcīņā izcīnīja augsto 7. vietu, gūstot 
pasaules ātrslidošanas speciālistu atzinību.10 Neveiksmīgs olimpiskais starts bija slēpo
tājam R. Plūmem, kurš abās distancēs nespēja sasniegt finišu.

1924. gada vasaras olimpiādei pirmo reizi tika izveidota neatkarīgās Latvijas olim
piskā komanda. Uz Parīzi devās 42 sportisti, taču medaļas neviens neizcīnīja. Labākais 
no Latvijas sportistiem bija svarcēlājs Kārlis Leilands, kurš ieguva 5. vietu. Kopumā 
Latvijas pirmais starts olimpiskajās spēlēs tomēr uzskatāms par labu, jo 43 valstu kon
kurencē Latvija neoficiālā vērtējumā ierindojās 14. vietā. Vienlaikus ar vasaras olim
piādes sportistiem Parīzē ieradās arī trīs Latvijas šahisti, kuri piedalījās pirmajā neofi
ciālajā šaha olimpiādē. Latvijas šahisti guva sensacionālus panākumus, izcīnot pirmās 
divas vietas 18 valstu 54 šahistu konkurencē. Pirmo vietu ieguva Hermanis Matisons, 
otro vietu – Fricis Apšenieks, bet viņu skolotājs šahā Kārlis Bētiņš gandarījuma turnīrā 
izcīnīja sesto vietu.11 Izcilā latviešu šahista Hermaņa Matisona partijas joprojām ir 
 sastopamas mācību grāmatās par galotņu spēli (H. Matisons nomira no tuberkulozes 
Rīgā 1932. gadā tikai 37 gadu vecumā). 1953. gadā Adelaidā, Austrālijā, tika nodibināts 
H. Matisona vārdā nosauktais šaha klubs “Matisons”, kurš uzturēja godā latviešu ša
hista piemiņu un vēl 2015. gadā uzvarēja Dienvidaustrālijas šaha komandu sacensībās. 

Līdz nākamajām ziemas olimpiskajām spēlēm 1928. gadā Sanktmoricā (Šveice) un 
IX vasaras olimpiādei Amsterdamā (Nīderlande) Latvijas sportisti sasniegumus pasau
les un arī Eiropas mērogā neguva. Vienīgais pasaules mēroga panākums šajā laikā 
(1924.–1928. gadā) bija latviešu talantīgās vieglatlētes Elfrīdas Karlsones (vēlāk Bēr
ziņaKarlsone) labotie pasaules rekordi šķēpmešanā un vieglatlētikas pieccīņā, lai gan 
šie rezultāti nav fiksēti kā oficiāli rekordi.12 Līdz 1931. gadam E. Karlsone vairākkārt 
uzlaboja savus rezultātus. Pēckara gados emigrācijā Kanādā viņa, strādādama par pro
fesori Ontārio Universitātē, palika uzticīga sportam un 1965. gadā teica akadēmisko 
runu par zinātnisku skatījumu uz fizisko audzināšanu un fizisko attīstību.

 8 Šmits A., Čika V. Neaizmirstami sporta brīži un zvaigznes. [Bruklina]: Grāmatu draugs, 1966, 47. lpp.
 9 Čika V., Šmits A. Zelts, sudrabs, bronza: latviešu olimpieši no 1912. līdz 1960. gadam, 61. lpp.
10 Erta A. Neatkarīgā Latvija olimpiskajās spēlēs (1924–1936). Latvijas olimpiskā vēsture: no Stokholmas līdz 

Soltleiksitijai = The Olympic History of Latvia: from Stockholm to Salt Lake City. Red., sast.: G. Keisels, 
D. Caune. Rīga: Latvijas Olimpiskā komiteja, 2003, 59.–60. lpp.

11 Čika V., Šmits A. Zelts, sudrabs, bronza: latviešu olimpieši no 1912. līdz 1960. gadam, 71.–72. lpp.
12 Šmits A., Čika V. Neaizmirstami sporta brīži un zvaigznes, 216.–217. lpp.
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1928. gada IX vasaras olimpiādē Amsterdamā, kurā pirmo reizi bija iekļautas arī 
sieviešu vieglatlētikas sacensības, Latvijas vieglatlētes startēja vāji, neiekļūstot finālā 
nevienā disciplīnā. Labākais rezultāts bija smagsvara svarcēlājam K. Leilandam, kurš 
17 dalībnieku konkurencē ierindojās 4. vietā. Pavisam olimpiādē Amsterdamā Latviju 
pārstāvēja 14 sportisti piecos sporta veidos. Tā paša gada ziemas olimpiskajās spēlēs 
Sanktmoricā Latviju pārstāvēja tikai viens dalībnieks – ātrslidotājs Alberts Rumba, 
kurš dažādās distancēs ierindojās 14.–16. vietā.13

No 1928. gada līdz nākamajām olimpiskajām spēlēm 1932. gadā Latvijas sporta 
attīstība saistīta ar latviešu sporta spēļu komandu veidošanos un sportiskās meistarības 
pilnveidi, kā arī studentu sporta aktivizēšanos. 1929. gadā Rīgā notika pirmās SELL 
ziemas spēles (sacensību nosaukumu – SELL – veido dalībvalstu nosaukumu pirmie 
burti: Suomi, Eesti, Latvija, Lietuva). Lai arī šajā laikposmā latviešiem nav pasaules un 
Eiropas līmeņa sportisko panākumu, sporta dzīves aktivitāte liecina par sporta lēnu, 
bet mērķtiecīgu attīstību. 1924. gadā Rīgā atjaunoja hipodromu, darbojās vairāki sta
dioni un sporta bāzes, to skaitā velotreks Rīgas centrā. 1930. gadā sāka celt un 
1933. gadā pabeidza Rīgas galveno stadionu (vēlāk “Daugavas” stadions). 

1932. gadā gan ziemas, gan vasaras olimpiskās spēles notika ASV – ziemas spēles 
Leikplesidā, bet vasaras – Losandželosā.

Trešajās ziemas olimpiskajās spēlēs Leikplesidā Latvija nepiedalījās. Arī uz vasaras 
olimpiādi Latvija nosūtīja tikai divus vieglatlētus: soļotāju Jāni Daliņu un desmitcīņ
nieku Jāni Dimzu. J. Daliņš kopš 1929. gada bija veiksmīgi startējis soļošanā starptau
tiskajā arēnā Vācijā, Francijā, Anglijā un olimpisko spēļu priekšvakarā pirmo reizi la
boja pasaules rekordu 25 jūdžu (40,25 kilometru) distancē. Tāpēc olimpiādē līdzjutēji 
un arī pats sportists cerēja uz zelta medaļu, lai gan 50 kilometru distancē viņš startēja 
pirmo reizi.  Pieredzes trūkums arī bija pamatā zaudējumam (zelta medaļu ieguva 
Lielbritānijas soļotājs Tomass Grīns). Taču J.  Daliņa izcīnītā sudraba godalga bija 
pirmā medaļa neatkarīgajai Latvijai olimpiskajās spēlēs un deva ievērojamu impulsu 
soļošanas sporta attīstībai valstī. Arī otrs Latvijas olimpietis J. Dimza desmitcīņas sa
censības uzsāka kopumā cerīgi, triju disciplīnu summā kļūstot par sacensību līderi. Pēc 
astoņām desmitcīņas disciplīnām J. Dimza bija otrais, bet kājas trauma kārts lēkšanā 
sacensības turpināt neļāva. Tomēr par lieliskajiem rezultātiem un neatlaidīgu cīņu sa
censību organizatori piešķīra J. Dimzam īpašu piemiņas balvu – sudrabā kaltu vainagu. 
Pēc olimpiādes Valsts prezidents Alberts Kviesis abus sportistus Rīgā apbalvoja ar Lat
vijas augstāko apbalvojumu – Triju Zvaigžņu ordeni.14 J. Daliņa olimpiādē izcīnītā 
sudraba medaļa un viņa 1933. gadā labotie pasaules rekordi 20  kilometru, 25  kilo
metru, 15 jūdžu (24,15 kilometru) distancē, kā arī divu stundu soļojumā, kurus Starp
tautiskā vieglatlētikas federācija reģistrēja kā oficiālus rekordus, deva ievērojamu im
pulsu visu sporta veidu attīstībai Latvijā. 

Eiropas meistarsacīkstēs grieķu–romiešu cīņā Romā 1934. gadā Edvīns Bietags iz
cīnīja 1. vietu, bet Alberts Zvejnieks – trešo vietu. Ar labiem panākumiem Latvijas 
sportisti startēja 1934. gada Eiropas meistarsacīkstēs ledus burāšanā, kas notika Rīgā. 

13 Erta A. Neatkarīgā Latvija olimpiskajās spēlēs (1924–1936), 65.–69. lpp.
14 Turpat, 70.–72. lpp.
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Arī Latvijas hokejisti kopš 1932. gada 
piedalījās pasaules meistarsacīkstēs, 
taču no apakšgrupas izkļūt nespēja. Šajā 
laikā starptautiskus panākumus guva arī 
studenti: Latvijas studentu hokeja izlase 
1933. gada akadēmiskajās meistarsacīk
stēs (Universiādē) izcīnīja dalītu otro 
vietu, bet 1935. gadā – trešo vietu; 
1933.  gadā Latvijas studentes uzvarēja 
studentu akadēmiskajās meistarsa cīk
stēs  (Universiādē) basketbolā Turīnā 
(Itālija); 1935. gadā ātrslidotājs Jānis 
An driksons izcīnīja 1.  vietu studentu 
pasaules meistarsacīkstēs (Universiādē) 
ātrslidošanas daudzcīņā, kas notika 
Švei ces kūrortpilsētā Sanktmo ricā.15 Par 
vienu no visu laiku lielākajiem panāku
miem Latvijas sportā uzskatāma Latvi
jas vīriešu komandas uzvara pirma jās 
Eiropas basketbola meistarsacīkstēs Že
nēvā (Šveice) 1935. gadā. Neraugoties 

uz finan siālām grūtībām, komanda labi sagatavojās un meistarsacīkstēs uzvarēja Un
gāriju un Šveici, bet finālā pieveica  Spāniju.16

Basketbola uzvaras gājiens turpinājās arī studentu akadēmiskajās meistarsacīkstēs 
(Universiādē) Budapeštā (Ungārija), kurās uzvarēja Latvijas studenti. Latvijas vīriešu 
studentu komanda uzvarēja arī nākamajās akadēmiskajās meistarsacīkstēs 1937. gadā 
Parīzē (Francija). Pēc Latvijas vīriešu nacionālās komandas uzvaras Ženēvā Starp
tautiskās basketbola savienības kongresā Berlīnē 1936. gadā Latvijai tika uzdots rīkot 
nākamās Eiropas meistarsacīkstes Rīgā 1937. gadā.17

Nākamais Latvijas sporta atskaites gads – 1936. gads – bija pēdējais, kad ziemas un 
vasaras olimpiskās spēles tika rīkotas vienā valstī, un tās bija pēdējās spēles pirms Otrā 
pasaules kara. IV ziemas olimpiskajām spēlēm GarmišāPartenkirhenē (Vācija) Latvi
jas sportisti bija apņēmušies labi sagatavoties, taču to ļoti traucēja siltā 1935. gada 
ziema, jo visu ziemas sporta veidu treniņi un sacensības, to skaitā hokejs, notika brīvā 
dabā. Arī pasaules līmeņa sportisko sasniegumu vēl nebija, izņemot ātrslidotāja J. An
driksona izcīnīto pirmo vietu studentu pasaules meistarsacīkstēs (Universiādē) ātrsli
došanas daudzcīņā. Uz ziemas olimpiskajām spēlēm Vācijā devās 26 Latvijas sportisti, 
kuru vidū bija arī 11 hokejisti, taču viņu sniegums neļāva ierindoties godalgotās vietās. 
Hokejisti pēc veiksmīgā starta studentu akadēmiskajās meistarsacīkstēs 1935. gadā, 
kur izcīnīja trešo vietu, cerēja sekmīgi startēt arī olimpiskajās spēlēs, taču jau pirmajā 

15 Šmits A., Čika V. Neaizmirstami sporta brīži un zvaigznes, 224.–225. lpp.
16 Turpat, 49.–60. lpp.; Keisels G. (sast.). Latvijas basketbola vēsture, 15.–16. lpp.
17 Čika V., Gubiņš G. Latvijas sporta vēsture 1918–1944, 65. lpp.

1. att. Latvijas basketbolisti – pirmie Eiropas čempioni 
1935. gadā. No kreisās: Mārtiņš Grundmanis, Džems Raudziņš, 
Aleksejs Anufrijevs, Rūdolfs Jurciņš, Visvaldis Melderis, 
Jānis Lidmanis, Herberts Gubiņš, Eduards Andersons un 
Valdemārs Baumanis (attēlā nav basketbolistu Andreja 
Krisona un Edgara Rūjas un otrā trenera Riharda Dekšenieka) 
(no Latvijas Sporta muzeja krājuma)
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spēlē apakšgrupā pret spēcīgo Kanādas 
izlasi piedzīvoja sakāvi ar 0 : 11 un arī 
pārējās apakšgrupas spēles zaudēja, 
 netiekot finālsacensībās. Rezultātā – 
13.–15. vieta piecpadsmit komandu 
konkurencē. Arī topošā Latvijas ātrsli
došanas zvaigzne Alfons Bērziņš savos 
20 gados vēl nespēja izcīnīt augstas vie
tas. Viņš ieguva 14. vietu 500 metru dis
tancē, un tas bija visu Latvijas sportistu 
labākais individuālais rezultāts olimpis
kajās spēlēs GarmišāPartenkirhenē. 
Pēc spēlēm delegācija Latvijā saņēma 
bargu kritiku ar aicinājumiem reorgani
zēt sporta vadības sistēmu valstī.18

Vasaras olimpiādē 1936. gadā Berlīnē piedalījās 49 valstis, kuras pārstāvēja 
3963 sportisti. Latvija uz Berlīni sūtīja 30 sportistus, kuri piedalījās piecu sporta veidu 
sacensībās. Labākie panākumi bija cīkstoņiem un vieglatlētiem. Pussmagā svara 
cīkstonis no Latvijas Edvīns Bietags uzvarēja četrās cīņās, bet finālcīņā līdzīgā sacen
sībā ar neizšķirtu rezultātu tiesneši uzvaru piešķīra zviedru cīkstonim. Līdz ar to Latvi
jas cīkstonim tika sudraba medaļa. Latvijas cīkstonis vieglajā svarā Krišjānis Kundziņš 
izcīnīja piekto vietu, bet smagsvara cīkstonis Alberts Zvejnieks pēc otrā zaudējuma 
trešajā cīņā bija spiests izstāties no sacensībām. Vieglatlētikā tika gaidīta zelta medaļa 
no pasaules rekordista un iepriekšējās olimpiādes sudraba medaļas ieguvēja Jāņa Da
liņa 50 kilometru soļojumā (šajā distancē bez J. Daliņa no Latvijas piedalījās arī Adal
berts Bubenko un Arnolds Krūkliņš), taču notika neparedzētais: sacensību astotajā 
kilo metrā par nepareizu soļošanas tehniku A. Krūkliņu diskvalificēja, un 35. kilometrā 
J. Daliņa kreisās kājas muskuļa krampji liedza turpināt soļojumu. Finišu pirmais sa
sniedza anglis Harolds Vitloks, otrais – šveicietis Arturs Tells Švābs, bet trešais – Lat
vijas soļotājs A. Bubenko, izcīnot bronzas godalgu.19 Labākais rezultāts no citiem 
 Latvijas vieglatlētiem bija Voldemāram Vītolam, kurš izcīnīja 7.  vietu 3000  metru 
šķēršļu skrējienā. 

Citos sporta veidos labākais rezultāts bija šaušanā, kur 25 metru ātršaušanā ar 
 pistoli Latvijas sportists Haralds Marvē izcīnīja 8. vietu. Ne velti komanda bija uzti
cējusi H. Marvē atklāšanas parādē nest Latvijas karogu. Ar izcīnītajām sudraba un 
bronzas medaļām Latvija 49 valstu konkurencē ieņēma 24. vietu neoficiālajā medaļu 
kopvērtējumā.20 

Lai atdzīvinātu Pjēra de Kubertēna ideju par sportu kā kultūras sastāvdaļu, Berlī
nes olimpiādes rīkotāji turpināja 1932. gadā uzsākto tradīciju – mākslas konkursu 

18 Erta A. Neatkarīgā Latvija olimpiskajās spēlēs (1924–1936), 72.–74. lpp.
19 Čika V., Šmits A. Sporta smaids: fragmentāri notikumi no neatkarīgās Latvijas sporta dzīves pirmsākumiem 

līdz mūsu dienām. Toronto: Sporta apskats, 1961, 86.–87. lpp.
20 Čika V., Šmits A. Zelts, sudrabs, bronza: latviešu olimpieši no 1912. līdz 1960. gadam, 142.–147. lpp.; Erta A. 

Neatkarīgā Latvija olimpiskajās spēlēs (1924–1936), 75.–77. lpp.

2. att. Jānis Daliņš 50 kilometru soļojumā Berlīnes olimpiādē 
1936. gadā (no Latvijas Sporta muzeja krājuma)
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 rīkošanu olimpisko spēļu laikā, tāpēc olimpiādes oficiālajos publiski pieejamajos doku
mentos kā dalībnieki uzskaitīti arī tie, kuri piedalījās mākslas sacensībās. Berlīnes 
olimpiādē no Latvijas tādi bija četri – trīs gleznotāji un viens literāts, kuri pārstāvēja 
lite ratūru, glezniecību un grafiku. Žūrija nolēma glezniecībā nepiešķirt zelta medaļu, 
bet tikai sudraba un bronzas godalgu, kā arī piecus goda diplomus. Goda diplomu sa
ņēma arī Latvijas gleznotājs Augusts Annuss par gleznu “Cīņa pie vārtiem”.21

Olimpisko spēļu ietekmē Latvijas sporta pārvaldē arvien vairāk palielinājās valsts 
atbalsts. 1936. gadā nodibināja Latvijas Fiziskās kultūras un sporta komiteju. 1938. gadā 
tika noorganizēts Latvijas sporta kongress. Pamatojoties uz kongresa atzinumiem, 
1938. gada 17. maijā tika izsludināts Latvijas fiziskās audzināšanas un sporta likums.22 

Lielākais un nozīmīgākais notikums Latvijai pēc 1936. gada olimpiskajām spēlēm 
bija otrās Eiropas meistarsacīkstes basketbolā Rīgā 1937. gadā. Latvijas komanda savās 
mājās piedzīvoja sāpīgu neveiksmi, iegūstot tikai sesto vietu. Tiesa, pēc tam, tā paša 
gada rudenī, Latvijas basketbolisti atjaunoja savu prestižu “Nāciju kausā”, ierindojoties 
otrajā vietā astoņu Eiropas komandu konkurencē. Pirms tam – 1937. gada augustā – 
Latvijas studentu basketbola izlase uzvarēja VII Vispasaules studentu spēlēs Parīzē.23 

Arī citos sporta veidos notika strauja izaugsme un tika sasniegti arī augsti rezultāti. 
1937. gada pasaules meistarsacīkstēs Helsinkos šaušanā ar automātisko pistoli latvietis 
Kārlis Kļava izcīnīja pirmo vietu un čempiona titulu.24 Strauji attīstījās arī studentu 
sports. Parīzē 1937. gada akadēmiskajās (studentu) pasaules meistarsacīkstēs (Univer
siādē) volejbolā pirmo vietu izcīnīja Latvijas vīriešu studentu izlases komanda – Vol
demārs Elmūts, Uldis Ģērmanis, Alfrēds Hermanovskis, Indulis Laukēvics, Arvīds 
 Pētersons un Kārlis Šleicers. Arī sieviešu vingrošanas sacensībās latviešu studentes 
 Lidija Ozoliņa un Taisa Tuča individuālā vērtējumā dalīja pirmo un otro vietu, trešajā 
vietā – arī latviete Lidija Vītola. Komandu vērtējumā Latvija izcīnīja pirmo vietu.25

Arvien biežāk starptautiskās sporta veidu federācijas uzticēja Latvijai rīkot Eiropas 
un pasaules meistarsacīkstes. Kopš 1930. gada Rīgā uz Ķīšezera ledus notika ikgadējās 
Eiropas meistarsacīkstes ledusjahtu burāšanā. 1939. gada ziemā Rīgā notika 41. Eiro
pas meistarsacīkstes ātrslidošanā, kurās daudzcīņā uzvarēja Latvijas ātrslidotājs Alfons 
Bērziņš, kurš pēc divām nedēļām Helsinkos izcīnīja sudraba medaļu pasaules meistar
sacīkstēs ātrslidošanā.26

Viens no pirmskara perioda pēdējiem satricinājumiem sportā Latvijā bija saistīts 
ar 1939. gada III Eiropas meistarsacīkstēm basketbolā, kuras notika Lietuvas galvaspil
sētā Kauņā.27 Pēc izlozes, Latvijai pirmajā sacensību dienā bija jāspēlē ar Somiju, taču 
FIBA tehniskā komisija deva mājiniekiem tiesības mainīt kalendāru un lietuvieši 
pirmo spēli nozīmēja ar bīstamāko sāncensi – Latviju. Spēle bija spraiga un nervoza. 
Tās pēdējās sekundēs Latvija bija vadībā ar 36 : 35 un bumba bija Latvijas spēlētājam, 

21 Sk. http://www.sportsreference.com/olympics/countries/LAT/summer/1936/ (skatīts 14.07.2016.).
22 Čika V., Gubiņš G. Latvijas sporta vēsture 1918–1944, 21.–22. lpp.
23 Keisels G. (sast.). Latvijas basketbola vēsture, 19.–23. lpp.
24 Čika V., Gubiņš G. Latvijas sporta vēsture 1918–1944, 244.–247. lpp.
25 Turpat, 355., 363. lpp.
26 Turpat, 51. lpp.
27 Šajā laikā Lietuvas galvaspilsēta bija Kauņa.
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kurš skatījās uz tiesnešu galdiņu un gaidīja spēles beigas. Milzīgajā zāles troksnī, sapra
tis, ka spēles laiks ir beidzies, viņš meta bumbu gaisā pretinieka groza virzienā, lietu
viešu spēlētājs to satvēra un piespēlēja savam centra spēlētājam, kurš guva grozu. Laika 
tiesneši paziņoja, ka grozs gūts spēles laikā, un piešķīra uzvaru Lietuvai ar rezultātu 
37 : 36. Laiku fiksēja ar rokas hronometru, un tas nebija redzams tablo. Vēlākajos gados 
kāds lietuviešu basketbola veterāns atzinās, ka viņi laiku “izstiepuši” tik ilgi, cik bija 
nepieciešams groza gūšanai. Noslēgumā uzvara pret Poliju ierindoja Latviju otrajā 
vietā III Eiropas meistarsacīkstēs basketbolā.28 Ar to šis incidents nebija beidzies, un 
uz laiku – praktiski līdz okupācijai – visi sporta sakari ar Lietuvu tika pārtraukti.29

Kopumā pirmskara periodā Latvijā sportam bija ļoti progresējoša tendence gan 
sportisko sasniegumu, gan sporta bāzu izaugsmes, gan organizatoriskajā ziņā. Pirms 
kara Latvijā bija oficiāli reģistrētas 167 sporta biedrības, uzcelts stadions un sporta 
nams Rīgā, seši velotreki valstī un daudz citu sportam atvēlētu telpu un vietu. Latvijā 
tika sarīkotas 13 Eiropas meistarsacīkstes dažādos sporta veidos. Neatkarīgās Latvijas 
sportisti pirmskara periodā olimpiskajās spēlēs izcīnīja divas sudraba un vienu bronzas 
medaļu, 10 reižu laboja oficiāli reģistrētus pasaules rekordus dažādos sporta veidos, iz
cīnīja četrus pasaules čempiona un četrus Eiropas čempiona titulus individuālajos 
sporta veidos, kā arī 10 cilvēku ieguva Eiropas čempiona titulu basketbolā. Vērtējot šos 
rādītājus, jāatceras, ka 1939. gadā Latvijā bija nepilni divi miljoni iedzīvotāju  – 
1 994 506 cilvēki. 

Sports okupācijas gados (1940–1990)

Pēc Sarkanās armijas ienākšanas Latvijā 1940. gadā sporta dzīve apstājās uz pavi
sam īsu laiku, jo lielākā daļa sporta struktūru palika neskartas. Tika likvidēts tikai 
Rīgas Aizsargu klubs un Jaunekļu kristīgā savienība, bet pārējie sporta klubi turpināja 
darboties. Tika nodibināta Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Tautas komisāru 
padomes Fiziskās kultūras un sporta komiteja, kura pēc Krievijas parauga dibināja 
jaunas sporta biedrības: “Dinamo”, “Spartaku”, “Lokomotīvi” u.c. Šīs biedrības prak
tiski pārņēma esošo sporta biedrību sportistus, telpas un inventāru.30 Padomju varas 
veiktā deportācija 1941. gada 13.–14. jūnijā, izsūtot no Latvijas uz Sibīriju vairāk nekā 
15 000 Latvijas iedzīvotāju, kā arī vācu armijas iebrukums 22. jūnijā Latvijas sportu ie
tekmēja daudz būtiskāk. Taču sporta entuziasti arī šajos apstākļos darbojās paši pēc 
savas ierosmes. Tika atjaunota arī sporta vadība – nodibināja Latvijas sporta padomi, 
kura katrā sporta nozarē iecēla vadītāju. Tika atjaunotas Rīgas un Latvijas meistarsa
cīkstes, kuras atkal pārtrauca frontes tuvošanās 1944. gada augustā. Bēgot no padomju 
režīma, daudzi Latvijas sportisti devās emigrācijā, taču turpināt piedalīties starptautis
kās sacensībās zem Latvijas karoga politiķi liedza. Spilgtākais piemērs ir basketbols. 
Starptautiskā basketbola federācija jau 1946. gadā rīkoja IV Eiropas  meistarsacīkstes 

28 Keisels G. (sast.). Latvijas basketbola vēsture, 24. lpp.
29 Čika V., Gubiņš G. Latvijas sporta vēsture 1918–1944, 23. lpp.
30 Turpat, 28.–32. lpp.
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basketbolā Ženēvā. Emigrācijā esošie basketbolisti ar Zviedrijas latviešu emigrantu pa
līdzību iesniedza lūgumu Latvijai piedalīties sacensībās. Tādu pašu lūgumu iesniedza 
arī lietuvieši. Politika tomēr bija stiprāka par sportu, un tālaika divām stiprākajām bas
ketbola komandām Eiropā – Latvijai un Lietuvai – Šveices Ārlietu ministrija liedza 
piedalīšanos.31

Latvijā dzīvojošie sportisti līdz 1952. gada olimpiskajām spēlēm starptautis kajā 
arēnā neparādījās, jo PSRS 1948. gada vasaras olimpiādē Londonā un ziemas olimpis
ka jās spēlēs Sanktmoricā nepiedalījās, – Starptautiskā olimpiskā komiteja PSRS 
 olimpisko komiteju atzina tikai 1951. gada maijā. Arī emigrācijā esošajiem sportistiem 
komandu un individuālajos sporta veidos nebija iespēju piedalīties starptautiskajās 
 sacensībās. Par vienu no tā perioda starptautiskajiem sasniegumiem var uzskatīt lat
viešu šķēpmetēja Jāņa Stendzenieka 1949. gadā uzstādīto Dienvidamerikas rekordu: 
67,12 metri.32 Oficiāli pārstāvēt Latviju 1948. gada olimpiskajās spēlēs izdevās vienīgi 
latviešu sporta žurnālistam Harijam Mindenbergam.33 

Pēckara periodā Latvija, Lietuva, Igaunija un citas valstis, kuras tika iekļautas Pa
domju Savienības sastāvā, zaudēja savu patstāvību gan Starptautiskajā olimpiskajā ko
mitejā, gan visu sporta veidu starptautiskajās federācijās, to skaitā arī Starptautiskajā 
basketbola federācijā (FIBA), kuru Latvija kopā ar septiņām citām valstīm 1932. gadā 
pati bija nodibinājusi. Tas nozīmēja, ka PSRS sastāvā iekļauto valstu labākajiem spor
tistiem vispirms bija jākļūst par labākajiem visu 15 Padomju Savienības republiku vidū, 
lai tad PSRS komandas sastāvā piedalītos olimpiādē, pasaules, Eiropas čempionātos un 
citās oficiālās starptautiskās sacensībās, kurās startē valstu izlases komandas. No Latvi
jas kara gados emigrējušajiem sportistiem vispār nebija iespēju piedalīties starptautis
kajos sporta pasākumos. Tāds liktenis piemeklēja ne tikai PSRS sastāvā iekļauto valstu 
sportistus, bet arī sociālistisko valstu – Čehoslovākijas, Ungārijas, Polijas, Rumānijas, 
Bulgārijas, Dienvidslāvijas – sportistus, jo visi emigrējušie tika saukti par dzimtenes 
nodevējiem. 

 Jautājums par trimdas sportistu piedalīšanos olimpiskajās spēlēs SOK sanāksmē 
Oslo tika atlikts, bet SOK kongresā Helsinkos to vairs neskatīja.34 Latviešu sporta orga
nizatori trimdā, saprazdami situācijas sarežģītību, vēlēdamies uzturēt sporta garu un 
veicināt latviskuma saglabāšanu ārzemēs dzīvojošās latviešu jaunatnes vidū, 1950. gada 
pavasarī pulcējās uz pirmo Anglijas latviešu sporta kongresu, bet jau tā paša gada sep
tembrī nodibināja Latviešu sporta padomi trimdā (Latvian Sports Councilin Exile). Pēc 
22. kongresa 1992. gada maijā Čikāgā, kad Latvija atkal bija atguvusi neatkarību, pa
dome mainīja savu nosaukumu un arī kongresu numerāciju sāka no jauna – 1994. gada 
maijā Čikāgā notika pirmais Latviešu sporta padomes ārzemēs (Latvian Sports Council 
Outside Latvia) kongress.35 Latviešu basketbolisti Vācijā angļu, amerikāņu un franču 
pārvaldāmajās zonās bija nodibinājuši vairākas basketbola komandas. 1950. gada maijā 

31 Erta A. Neatkarīgā Latvija olimpiskajās spēlēs (1924–1936), 82.–83. lpp.
32 Šmits A., Čika V. Neaizmirstami sporta brīži un zvaigznes, 226.–227. lpp.; Čika V., Šmits A. Zelts, sudrabs, 

bronza: latviešu olimpieši no 1912. līdz 1960. gadam, 179.–180. lpp.
33 Turpat, 181.–182. lpp.
34 Turpat, 189.–190. lpp.
35 Trimdas latviešu sporta vēsture 1945–1995. [B. v.]: Latviešu sporta padome ārzemēs, 2001, 79.–82., 92. lpp.
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Frankfurtē, finālā uzvarot trīs vācu klubus, uzvaru un čempionu titulu izcīnīja klubs 
B. C. Degerloch, kura sastāvā bija tikai latviešu basketbolisti. Avīzes rakstīja, ka tas ir 
latviešu sporta lielākais panākums Vācijā.36

Padomju Savienības komandas uzvara komandu vērtējumā, pat tādās sacensībās, 
kurās šo vērtējumu oficiāli nereģistrē, bija obligāts priekšnoteikums, lai iekļūtu 
 olimpiskajā komandā. Tieši šī iemesla dēļ PSRS nepiedalījās 1952. gada ziemas olim
piskajās spēlēs Oslo, jo nebija izredzes gūt panākumus neoficiālajā kopvērtējumā. Va
saras olimpiādē Helsinkos 1952. gadā PSRS komandas sastāvā piedalījās četri latviešu 
sportisti. Patiesībā bija jāpiedalās arī soļotājam Arvīdam Meņģim, kurš bija PSRS čem
pions un uzvarēja arī pēdējās pārbaudes sacīkstēs, taču čeka (krievu val. Всероссийская 
чрезвычайная комисcия) liedza izbraukšanu, jo A. Meņģis bija dienējis vācu armijā. 
Kārtējo reizi politika bija stiprāka par sportu. Uz Helsinkiem aizbrauca soļotājs Pēteris 
Zeltiņš, 400 metru skrējējs Edmunds Pīlāgs, lodes grūdējs un diska metējs Oto Gri
galka, kurš tolaik jau bija pārcēlies uz dzīvi Maskavā, un basketbolists Maigonis Vald
manis. Latviešu vieglatlēti medaļas neizcīnīja. Jaunais astoņpadsmitgadīgais basketbo
lists M. Valdmanis sudraba medaļu gan ieguva, taču PSRS komandas funkcionāri to 
paturēja sev, pamatojot ar to, ka M. Valdmanis laukumā bijis tikai vienā spēlē. Taču 
Latvijas uzskaitē olimpiskā sudraba medaļa basketbolā M. Valdmanim tika reģistrēta.37

1956. gada vasaras olimpiādē Melburnā (Austrālija) piedalījās pieci sportisti no 
Latvijas: trīs basketbolisti, vieglatlēte un svarcēlājs. Visi pieci Latvijas sportisti PSRS 
sastāvā izcīnīja medaļas: basketbolisti Jānis Krūmiņš, Valdis Muižnieks, Maigonis 
Valdmanis izcīnīja sudraba medaļas, un arī svarcēlājs, 1955. gada Eiropas čempions un 
pasaules vicečempions Vasilijs Stepanovs izcīnīja sudraba medaļu, bet par pirmo lat
viešu sportisti – olimpisko čempioni kļuva Inese Jaunzeme, aizmetot šķēpu 53,86 met
rus un pārspējot sudraba medaļas ieguvēju čīlieti Marlēnu Ārensu par 3,48 metriem. 
Interesants fakts – sudraba laureātes treneris bija Čīlē dzīvojošais latvietis Edgars 
 Laipenieks.38

1956. gada ziemas olimpiskajās spēlēs Kortīnā d’Ampeco (Itālija) latviešu sportisti 
nebija pārstāvēti. Pirmā olimpiskā zelta medaļa Latvijas sportā, kuru izcīnīja Inese 
Jaunzeme, bija ievērojams katalizators sporta tālākai attīstībai Latvijas teritorijā. Līdz
tekus vīriešu basketbolam pieņēmās spēkā arī Latvijas sieviešu basketbols, un pirmā 
spilgtākā tā pārstāve Dzidra Karamiševa (Uztupe) tika iekļauta PSRS izlasē Eiropas 
sieviešu basketbola meistarsacīkstēm Maskavā 1952. gadā, kur viņa izcīnīja savu pirmo 
Eiropas čempiones titulu. Dz. Karamiševas spēles meistarība nodrošināja viņai vietu 
PSRS izlasē līdz pat 1962. gadam (Eiropas čempiones godā viņa bija četras reizes). 
 Vīriešu basketbolā vienīgais starptautiskais panākums līdz 1956. gada olimpiādei bija 
Gunāra Siliņa 1953. gadā izcīnītā pirmā vieta Eiropas vīriešu basketbola meistarsacīk
stēs Maskavā PSRS izlases sastāvā. Arī Latvijas sieviešu volejbolā bija vērojama 

36 Trimdas latviešu sporta vēsture 1945–1995, 693. lpp.
37 Grundmane Dz., Keisels G. Latvieši bez Latvijas (1952–1988). Latvijas olimpiskā vēsture: no Stokholmas 

līdz Soltleiksitijai = The Olympic History of Latvia: from Stockholm to Salt Lake City. Red., sast.: G. Keisels, 
D.  Caune. Rīga: Latvijas Olimpiskā komiteja, 2003, 105. lpp.; Gubins G. Hollow Glory. Baltic athletes in 
Soviet Olympic teams 1952–1976. Stocholm: Latvian National Foundation, 1979, pp. 7–8.

38 Grundmane Dz., Keisels G. Latvieši bez Latvijas (1952–1988), 107.–109. lpp.
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 izaugsme, un pirmo PSRS izlasē iekļāva 
Minjonu Saksi (Hehtu), kura 1952.  gada 
pasaules sieviešu volejbola čempionātā 
PSRS izlases sastāvā kļuva par pasaules 
čempioni. Sieviešu volejbols turpināja 
strauji attīstīties, un vēlākajos gados PSRS 
izlasē bija jau trīs Latvijas volejbolistes. 
1956. gadā par pasaules čempioni kļuva 
jau otrā latviešu volejboliste – Valentīna 
Varkēviča, kura šo titulu PSRS komandas 
sastāvā izcīnīja arī 1960. gadā kopā ar 
Skaidrīti Plismani. 1958. gadā uz Eiropas 
meistarsacīkstēm Prāgā devās trīs Lat vijas 
volejbolistes – Valentīna Varkēviča, Min
jona Sakse (Hehta) un Anna Vilciņa – un 
tur izcīnīja pirmo vietu un kļuva par Eiro
pas čempionēm. Individuālajos sporta 
veidos Latvijas sportisti Eiropas un pa
saules čempionātos nepiedalījās, jo neiz
cīnīja pirmās vietas PSRS čempionātos un 
līdz ar to netika iekļauti PSRS izlasē.

Arī latviešu basketbolisti tika regulāri 
aicināti uz PSRS izlasi. 1957., 1959., 
1961. gadā Valdis Muižnieks un Maigonis 
Valdmanis izcīnīja Eiropas čempionu 
 titulu basketbolā, bet Jānis Krūmiņš 
PSRS komandas sastāvā Eiropas čem
piona  titulu izcīnīja trīs reizes – 1959., 
1961. un 1963. gadā. Latviešu basketbo
listu dalība PSRS izlasē bija likumsaka
rīga, jo Rīgas Armijas sporta klubs (ASK) 
šajā periodā bija viena no spēcīgākajām 
komandām Padomju Savienībā, iegūstot 
tiesības piedalīties Eiropas kausa izcīņā. 
Rīgas ASK Eiropas kausu pirmo reizi iz
cīnīja 1958.  gadā un šādus panākumus 
guva arī 1959., 1960. un 1961. gadā. Lat
vijā attīstījās arī sieviešu basketbols, un 

uz izlasi tika aicināta 16 gadu vecā Rīgas Tramvaju un trolejbusu tresta (TTT) koman
das centra spēlētāja Skaidrīte Smildziņa (Budovska), kura pasaules čempiones nosau
kumu sieviešu basketbolā izcīnīja 1959. gadā. 

1960. gadā Rīgas TTT kā labākā sieviešu basketbola komanda PSRS pirmo reizi 
 ieguva tiesības piedalīties Eiropas kausa izcīņā un uzvarēja, finālā pārspējot Sofijas Sla-
via basketbolistes. FIBA ģenerālsekretārs Viljamss Džonss, pasniedzot kausu, Rīgu no

3. att. Atgriežoties Rīgā no XVI olimpiādes Melburnā 
1956. gadā. No kreisās: olimpisko sudraba medaļu 
ieguvēji basketbolā Valdis Muižnieks, Jānis Krūmiņš un 
 Maigonis Valdmanis, priekšā – olimpiskā čempione šķēpa 
mešanā Inese Jaunzeme. Zigurda Mežavilka foto (no Latvijas 
Sporta muzeja krājuma)

4. att. PSRS izlases un ASV komandas basketbola spēle Ļeņin
gradā 1959. gadā: Skaidrīte Smildziņa (Budovska) uzbrukumā 
(ar bumbu). Zigurda Mežavilka foto (no Latvijas Sporta 
muzeja krājuma)
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sauca par Eiro pas basketbola galvaspilsētu, jo Eiropas 
kausus gan vīriešiem, gan sievietēm bija izcīnījušas Rīgas 
komandas. Rīgas TTT šo Eiropas sieviešu basketbola 
kausu turpmāk izcīnīja 18 reižu, pēdējo – 1982.  gadā, 
kas bija jauns Ginesa rekords. 1987. gadā Rīgas TTT 
 sieviešu basketbola komanda izcīnīja Liliā nas Ronketi 
Eiro pas kausu.39 Uz Eiropas meistarsacīkstēm basketbolā 
sievietēm 1960. gadā PSRS komandā aicināja Helēnu 
Bitneri (Hehtu) no Rīgas TTT, un viņa kopā ar S. Smil
dziņu (Budovsku) Sofijā kļuva par Eiropas čempionēm.

Ap 1960. gadu panākumi tika gūti arī citās sporta 
disciplīnās. 1960. gadā pasaules meistarsacīkstēs volej
bolā sievietēm un vīriešiem Riodežaneiro (Brazīlija) par 
pasaules čempioniem kļuva trīs Latvijas volejbolisti – 
Skaidrīte Plismane, Eduards Lībiņš un Ivans Bugajen
kovs. Pirmsolimpiādes periodā Latvijā parādījās jauns 
talants arī paukošanā – Bruno Habarovs, kurš 20  gadu 
vecumā uzvarēja 1959. gada jaunatnes pasaules meistar
sacīkstēs Parīzē un arī pieaugušo pasaules meistarsacīk
stēs Budapeštā. Par pasaules čempionu pieaugušajiem 
B. Habarovs kļuva arī 1961. gadā Turīnā (Itālija). Kamēr 
Latvijā dzīvojošie sportisti cīnījās par vienīgo iespēju 
startēt starptautiskajās sacensībās un olimpiskajās spē
lēs – iekļūt PSRS izlasē, vairāk nekā 15 000 kilometrus no 
dzimtenes – Austrālijā – uzplauka visu laiku labāko lat
viešu peldētāju Jāņa Konrāda un Ilzes Konrādes talants. 
18 gadu vecais J. Konrāds 1960. gada pirms olimpiādes periodā astoņās peldēšanas dis
tancēs 26  reizes laboja pasaules rekordu, bet viņa māsa Ilze Konrāde 16 gadu vecumā 
sešās peldēšanas distancēs pasaules rekordu laboja 12 reižu.

Abi latviešu jaunieši, kuri kopā ar vecākiem emigrēja no Latvijas kara beigās, 
bija Austrālijas pavalstnieki un tika iekļauti Austrālijas olimpiskajā komandā dalībai 
1960. gada olimpiādē Romā. No Latvijā dzīvojošiem sportistiem Romā bija pārstāvēti 
seši: četri basketbolisti, paukotājs un riteņbraucējs. Sudraba godalgas ieguva latviešu bas
ketbolisti Jānis Krūmiņš, Valdis Muižnieks, Cēzars Ozers un Maigonis Valdmanis PSRS 
komandas sastāvā. Astoņpadsmitgadīgais paukotājs no Latvijas Bruno Habarovs izcī
nīja divas bronzas medaļas – individuāli un komandu ieskaitē PSRS komandas sastāvā. 

Ziemas olimpiskajās spēlēs Skvoveli (ASV) 1960. gadā latviešu sportistu nebija.40

Pēcolimpiskajā periodā Latvijas sportā parādījās jauni talanti. Viens no tādiem – 
volejbolists Ivans Bugajenkovs. Jau 1960. gadā I. Bugajenkovu uzaicināja PSRS izlasē, 
un 22 gadu vecumā viņš pirmo reizi kļuva par pasaules čempionu volejbolā kopā ar 

39 Keisels G. (sast.). Latvijas basketbola vēsture, 46.  lpp.; Vilcāns P. Sports gadu ritumā. Rīga: Liesma, 1975, 
52. lpp.

40 Grundmane Dz., Keisels G. Latvieši bez Latvijas (1952–1988), 110.–112. lpp.

5. att. Latviešu izcelsmes Austrālijas 
peldētāji Ilze un Jānis Konrādi 1958. gadā. 
XVII olimpiādes (Roma, 1960. gads) 
medaļu ieguvēji – Jānis izcīnīja zelta un 
bronzas medaļu, bet Ilze – sudraba medaļu 
(no Latvijas Sporta muzeja krājuma)
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otru rīdzinieku Eduardu Lībiņu. Otro pasaules čempiona titulu I. Bugajenkovs izcīnīja 
1962. gadā kopā ar Jāni Labucki. 1962. gadā savu pirmo zelta medaļu Eiropas čempio
nātā izcīnīja leģendārais latviešu šķēpmetējs Jānis Lūsis. 1961. gada Eiropas čempio
nātā boksā Belgradā par čempionu svara kategorijā līdz 63,5 kilogramiem kļuva Aloizs 
 Tumiņš. Otro reizi piedaloties Eiropas čempionātā boksā – 1963. gadā Maskavā, ties
neši pēdējā cīņā piešķīra zaudējumu pret poli Ježiju Kuleju un A. Tumiņš ieguva 
2. vietu. Uz PSRS basketbola izlasi kopā ar J. Krūmiņu tika aicināti Juris Kalniņš un 
Oļģerts Jurgensons, kuri kļuva par 1963. gada Eiropas čempioniem basketbolā. Par 
Eiro pas čempionēm basketbolā 1964. gadā kļuva Silvija Ravdone (Krodere) un Skaid
rīte Smildziņa (Budovska). Pasaules čempiona nosaukumu šahā 1960. gadā izcīnīja 
 Mihails Tāls, uzvarot Mihailu Botviņņiku. Pirms 1964. gada olimpiādes Latvijā bija iz
audzis vēl viens starptautiska līmeņa sporta duets – sieviešu pārairu divnieks Maija 
Pumpure (Kaufmane) un Daina Mellenberga (Šveica). Šis pārairu divnieks pirmo reizi 
uzvarēja Eiropas čempionātā airēšanā 1963. gadā un šādus panākumus guva arī nākama
jos divos gados, bet D. Mellenberga (Šveica) Eiropas čempiones nosaukumu airēšanā izcī
nīja arī ceturto reizi – 1967. gadā kopā ar ļeņingradieti Tatjanu Gomolko. Diemžēl 
olimpisko spēļu programmā pārairu divnieku sacensības sievietēm nebija  iekļautas.41

1964. gada olimpiāde notika Tokijā (Japāna). No PSRS izlasē akreditētajiem dalīb
niekiem 15 sportistu dzīvesvieta bija Latvija, tolaik Latvijas PSR. Šīs bija ļoti veiksmīgas 
spēles sportistiem no Latvijas, jo tika izcīnītas 10 olimpiskās medaļas. Par izdevušos šo 
olimpiādi gan neuzskatīja latviešu šķēpmetējs Jānis Lūsis, jo, būdams Eiropas čem
pions, cerēja uz augstāku vietu, taču bronzas medaļa sportista pirmajās olimpiskajās 
spēlēs neapšaubāmi uzskatāma par panākumu. Latvijas basketbolisti Jānis Krūmiņš, 
Valdis Muižnieks un Juris Kalniņš PSRS komandai izcīnīja olimpiādēs tradicionālo 
otro vietu, zaudējot tikai ASV basketbolistiem. Šajā olimpiādē PSRS izlasi vadīja Rīgas 
ASK treneris Aleksandrs Gomeļskis. Arī Latvijas sieviešu volejbola pārstāve Astra Bil
tauere, tāpat kā basketbolisti, olimpiādē izcīnīja sudraba medaļu, zaudējot tikai Japānas 
volejbolistēm. Toties rīdzinieki Ivans Bugajenkovs un Staņislavs Lugailo volejbolā izcī
nīja zelta medaļas. Šāvējs Pāvels Seničevs, kurš Tokijas olimpiādē pārstāvēja Latviju, 
kaut bija dzimis Igaunijā, ieguva sudraba medaļu un pēc olimpiādes pārcēlās uz dzīvi 
Maskavā un turpmāk pārstāvēja Krieviju. Latviešu riteņbraucējs Imants Bodnieks bija 
pirmais, kurš uz Latviju atveda sudraba medaļu riteņbraukšanā. Tokijā I. Bodnieks 
piedalījās tandēmu – divvietīgo velosipēdu – sacensībās kopā ar maskavieti Viktoru 
Logunovu. 1963. gada Eiropas čempions džudo Ārons Bogoļubovs 1964. gada olimpi
ādē Tokijā ierindojās trešajā vietā, atvezdams uz Latviju bronzas medaļu. Paukotājs 
Bruno Habarovs savā otrajā olimpiādē nespēja atkārtot iepriekšējo panākumu – 
3. vietu individuālajās sacensībās – un pēc zaudējuma bija spiests izstāties jau otrajā 
kārtā.42 Kopumā latviešu sportistu izcilie panākumi 1964. gada olimpiādē bija kārtējais 
stimuls sporta popularitātes pieaugumam Latvijā. 

Līdztekus tā sauktajiem fiziskajiem sporta veidiem attīstījās arī prāta sporta veidi. 
Šahā Latvijai jau no 20. gadsimta 20. gadu beigām un 30. gadu sākuma bija savi 

41 Kehris Ē., Ķīse A., Forands I., Vītola A. Latvijas sporta vēsture. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 1994, 111. lpp.
42 Grundmane Dz., Keisels G. Latvieši bez Latvijas (1952–1988), 116.–120. lpp.
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 meistari, no kuriem par šaha ģēniju dēvēja  izcilo lat
viešu šahistu Hermani Matisonu, bet 1960. gadā Latvijā 
iemirdzējās Mihaila Tāla talants. Viņu dēvē par “burvi 
no Rīgas” (Wizard from Riga). M. Tāls tiek uzskatīts par 
šahistu, kura talantu nevienam neizdosies atkārtot un 
kurš tiek salīdzināts ar tādiem šaha ģēnijiem kā Pols 
Morfi un Hosē Rauls Kapablanka. 

Līdztekus šaham Latvijā strauji attīstījās arī dam
brete. Sākotnēji spilgtākais dambretes talants bija 
 An dris Andreiko, kurš par starptautisko lielmeistaru 
dambretē kļuva 1966. gadā. Pasaules čempiona titulu 
A.  Andreiko izcīnīja 1968., 1969. un 1972. gadā. Par 
Eiropas čempionu viņš kļuva 1974. gadā.43

Gatavojoties nākamajām olimpiskajām spēlēm, 
Latvijas slavenais šķēpmetējs Jānis Lūsis uzvarēja Eiro
pas kausa izcīņā 1965. un 1967. gadā, Eiropas čempio
nātā 1966. gadā un četrus mēnešus pirms olimpiska
jām spēlēm Mehiko pirmo reizi uzstādīja pasaules 
rekordu šķēpa mešanā vīriešiem – 91,98  metri. Tas 
deva pārliecību ne tikai par sportista iekļaušanu izlases 
sastāvā olimpiskajām spēlēm, bet arī par iespēju izcīnīt 
 olimpiskā čempiona titulu. 

Ne visiem sportistiem deva iespēju būt izlasē un 
parādīt savas spējas starptautiskā mērogā. Tā no PSRS čempiones – Rīgas TTT ko
mandas – uz 1966. un 1968. gada Eiropas meistarsacīkstēm basketbolā sievietēm tika 
aicinātas divas Latvijas basketbolistes: 1966. gadā – Skaidrīte Smildziņa (Budovska) 
un Silvija Ravdone (Krodere), bet 1968. gadā – Skaidrīte Smildziņa (Budovska) un 
Uļjana Semjonova. Abos gados basketbolistes izcīnīja Eiropas čempionu titulu. Arī uz 
1967. gada pasaules čempionātu tika aicinātas tikai Skaidrīte Smildziņa (Budovska) un 
Silvija Ravdone (Krodere), kuras arī kļuva par pasaules čempionēm. 

Uz 1965. gada Eiropas čempionātu basketbolā PSRS izlasē uzaicināja tikai Rīgas 
Valsts elektrotehniskās fabrikas (VEF) basketbolistu Visvaldi Eglīti, kurš komandas sa
stāvā kļuva par Eiropas čempionu. Gadu pirms olimpiskajām spēlēm Mehiko latviešu 
riteņbraucējs Dzintars Lācis 1967. gadā izcīnīja pasaules čempiona titulu 4 kilometru 
komandu iedzīšanas braucienā, bet sieviešu riteņbraucēja Baiba Caune – sudraba me
daļu grupas braucienā 1968. gadā. Starptautiskus panākumus guva Latvijas mākslas 
vingrotāja Ludmila Kačkalda, kura, iekļauta PSRS izlasē, izcīnīja pasaules čempiones 
titulu grupu vingrojumā 1967. gadā un vēlāk arī 1973. gadā. 

60. gadu sākumā Latvijā sāka atdzimt kādreiz populārā ātrslidošana. Divas sportis
tes no Latvijas – Lāsma Avotiņa (Kauniste) un Ārija Gulīte (Marksa)  – tika aicinātas 
PSRS izlasē dalībai starptautiskās sacensībās. Labākie panākumi bija L. Avotiņai (Kau
nistei), kura 1967. gadā izcīnīja sudraba medaļu pasaules čempionātā ātrslidošanā 

43 Kehris Ē., Ķīse A., Forands I.,Vītola A. Latvijas sporta vēsture, 112.–113. lpp.

6. att. 1960. gada pasaules čempions šahā, 
starptautiskās klases lielmeistars Mihails Tāls 
(no Latvijas Sporta muzeja krājuma)
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Denverā (ASV) un kļuva par 1968. gada PSRS ziemas 
olimpiskās komandas kandidāti. 

1968. gada ziemas olimpiskajās spēlēs Grenoblē 
PSRS komandā no Latvijas vienīgā bija Lāsma Avotiņa 
(Kauniste). L. Avotiņas izredzes izcīnīt godalgotu vietu 
mazināja tas, ka olimpiskajās spēlēs ātrslidošanas sa
censībās nebija iekļauts vērtējums daudzcīņā. L. Avo
tiņa spēja uzrādīt stabili augstus rezultātus visās ātr
slidošanas distancēs, ko nevarēja daudzas citas ātrsli
dotājas, taču olimpiskajās spēlēs viņa nespēja sasniegt 
savus labākos rezultātus, un labākā bija 5. vieta 
1500 metru slidojumā, atpaliekot no trešās vietas ma
zāk nekā sekundi. Savu ātrslidotājas meistarību L. Avo
tiņa nodemonstrēja turpat Grenoblē pēc gada – tur 
notiekošajās 1969. gada pasaules meistarsacīkstēs ātr
slidošanā, izcīnot zelta medaļu ātrslidošanas daudzcīņā 
un divas bronzas medaļas – 1500 un 3000 metru dis
tancē. Tas (kopā ar Alfona Bērziņa 1939.  gadā iegūto 
pirmo vietu 10 000 metru slidojumā pasaules čempio
nātā Helsinkos un viņa neoficiāli uzrādīto labāko laiku 
četru distanču kopsummā 1940. gada pasaules meis
tarsacīkstēs Oslo) vēl šobrīd ir vērtējams kā augstākais 
Latvijas sportistu sasniegums ātrslidošanā. Pēc L. Avo
tiņas Latvijā ilgus gadus nebija augstas klases ātrslido

šanas sportistu. Tas daļēji izskaidrojams ar objektīviem faktoriem, jo ātrslidotājiem 
Latvijā vēl tagad nav ātrslidošanas celiņa ar mākslīgo ledu un treniņu iespējas atkarīgas 
no laikapstākļiem. 

1968. gada galvenais sporta notikums – olimpiāde Mehiko (Meksika). Tās rakstu
rīgākā iezīme – daži fantastiski pasaules rekordi vieglatlētikā, kas skaidrojami ar sa
censību vietas atrašanos augstkalnē – 2240 metru virs jūras līmeņa. 1968. gada Mehiko 
olimpiādē programmā oficiāli iekļauto sporta veidu sacensībās PSRS komandas sastāvā 
piedalījās 11 sportisti no Latvijas. Ārpus oficiālās sacensību programmas tika rīkoti 
vairāki paraugturnīri tenisā – ar mērķi turpmāk iekļaut tenisu oficiālajā olimpiādes 
programmā. Paraugturnīrā piedalījās latviešu tenisiste Zaiga Jansone. Latviešu sporta 
līdzjutēji lielākās cerības lika uz šķēpmetēju Jāni Lūsi. Kā pēc sacensībām atzina pats 
J. Lūsis, Mehiko viņš vairs nebija savā labākajā formā, tāpēc tikai pēdējā mēģinājumā 
tika pārvarēta 90 metru robeža – 90,10 metri –, ar ko pietika, lai izcīnītu zelta medaļu. 
J. Lūša pirms olimpiādes uzstādītais pasaules rekords bija 91,98 metri. Pirmsolimpiā
des saspringtā cīņa par iekļūšanu izlasē arī šeit varēja beigties ar neiegūtu zelta medaļu. 
Viss beidzās laimīgi, un uz Latviju ceļoja jau otrā olimpiskā zelta medaļa šķēpmešanā 
(pirmā – I. Jaunzemei 1956. gadā).

Gaidītu panākumu PSRS izlasē izcīnīja “Rīgas Radiotehniķa” volejbolists Ivans 
Bugajenkovs – viņš ieguva zelta medaļu volejbolā vīriešiem. Arī sieviešu volejbola 
turnīrā PSRS komandā bija latviešu volejboliste Tatjana Veinberga. Izšķirošā spēlē 

7. att. Jāņa Lūša zelta metiens XIX olim piādē 
1968. gadā, izcīnot olimpiskā čempiona titulu 
(no Latvijas Sporta muzeja krājuma)
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uzvarot Japānas komandu, PSRS volejbolistes izcīnīja zelta medaļas. Tā bija trešā zelta 
medaļa, kura pēc šīm spēlēm ceļoja uz Latviju. Ceturtā zelta medaļa, tiesa – neofi
ciālā, tika pasniegta latviešu tenisistei Zaigai Jansonei par uzvaru paraugturnīrā tenisā 
jauktajā dubultspēlē kopā ar maskavieti Vladimiru Korotkovu. To svinīgos apstākļos 
pasniedza Starptautiskās olimpiskās komitejas prezidents Eiverijs Brendidžs.44 

Laika periodā no 1968. līdz 1972. gadam Latvijas sportistiem nebija daudz starp
tautisku panākumu. Jaunā latviešu šķēpmešanas talanta Jāņa Doniņa  1971. gada pa
saules čempionātā izcīnītā sudraba medaļa ir viens no nedaudzajiem tālaika latviešu 
vieglatlētu starptautiskajiem sniegumiem. J. Doniņš, tāpat kā Jānis Lūsis, bija trenera 
Valentīna Mazzālīša audzēknis. 1971. gadā pasaules vadošais vieglatlētikas žurnāls 
Track & Field News J.  Doniņu ierindoja pasaules ranga otrajā vietā.45 J. Doniņš bija 
reāls kandidāts dalībai 1972. gada olimpiādē Minhenē (Vācija), taču smaga kājas 
trauma 1972. gadā pārtrauca sportista karjeru. No Latvijas individuālo sporta veidu 
sportistiem starptautiskus panākumus guva arī vidējā svara svarcēlājs Genādijs Ivan
čenko, 1970. un 1971. gadā uzrādot labākos rezultātus Eiropā un divas reizes iegūstot 
Eiropas čempiona nosaukumu. No komandu sporta veidu pārstāvjiem pasaules čem
piones titulu 1971. gadā un  Eiropas čempiones titulu 1972. gadā PSRS izlases koman
das sastāvā izcīnīja basketboliste Uļjana Semjonova. Latvijas tenisiste Zaiga Jansone 
(Ivanova) 1969. gadā pirmo reizi izcīnīja Eiropas čempiones titulu sieviešu dubultspēlē 
kopā ar krievieti Olgu Morozovu. Šādus panākumus viņa guva arī nākamos trīs gadus. 
Z. Jansones (Ivanovas) labākais sasniegums vienspēlē bija 1971. gadā, kad viņa tika līdz 
ceturtajai kārtai Vimbldonas turnīrā.

Ziemas olimpiskajās spēlēs Japānas pilsētā Saporo 1972. gadā sportisti no Latvijas 
PSRS komandā netika iekļauti. Vasaras olimpiādē Minhenē 1972. gadā PSRS olimpis
kajā komandā no Latvijas tika akreditēti četri dalībnieki. Sāpīgākais bija latviešu šķēp
metēja Jāņa Lūša zaudējums vācietim Klausam Volfermanam par 2  centimetriem. 
K. Volfermana rezultāts – 90,48 metri, J. Lūsim – 90,46 metri. J. Lūsis savai bronzas 
medaļai (1964. gadā) un zelta medaļai (1968. gadā) pievienoja sudraba godalgu (1972), 
kļūdams par pirmo Latvijas sportistu, kuram ir pilns olimpisko medaļu komplekts. Ja 
šajā olimpiādē J. Lūsis būtu ieguvis pirmo godalgu, viņš būtu kļuvis par pirmo šķēp
metēju pasaulē, kurš uzvarējis divās olimpiādēs pēc kārtas, jo arī tas tolaik nevienam 
nebija izdevies.

Otrs vieglatlēts no Latvijas 1972. gada olimpiādē bija Juris Silovs, kurš uz Minheni 
devās kā sprinteru rezervists. Kad viena PSRS sprintera trauma individuālo sacensību 
laikā izslēdza viņu no stafetes komandas, viņa vietu ieņēma J. Silovs. Finālskrējiena 
trešajā etapā J. Silovs, uzturot labo tempu, nodeva stafeti Valērijam Borzovam, kurš 
skrējienā zaudēja tikai ASV skrējējam. Tā otrā vieta un sudraba medaļa tika arī latviešu 
sportistam Jurim Silovam. Trešais sportists no Latvijas Minhenē bija peldētājs Georgijs 
Kuļikovs, kurš startēja sešas reizes. Labākais sasniegums – trešā vieta 4×200 metru sta
fetes peldējumā PSRS izlases komandas sastāvā. Ceturtā komandas dalībniece no 

44 Grundmane Dz., Keisels G. Latvieši bez Latvijas (1952–1988), 121.–126. lpp.
45 World Rankings – Men’s Javelin (PDF). Track & Field News, 19 April 2014. Pieejams: http://www.

trackandfieldnews.com/images/stories/Rankings/21mjtrank.pdf (skatīts 14.07.2016.).
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 Latvijas uz Minheni PSRS olimpiskās komandas sastāvā 
bija Padomju Savienības čempione ūdens slalomā latviete 
Biruta HercovaHercberga (Ķemere). Augsburgas māk
slīgajā ūdens slaloma kanālā B. HercovaHercberga (Ķe
mere) nebija līdzvērtīga konkurente daudzu valstu profe
sionāli sagatavotiem sportistiem un ierindojās 19.  vietā 
22 dalībnieču konkurencē.46 Olimpiāde Minhenē 
1972. gadā paliks atmiņā kā neizmantoto iespēju spēles. 

Jau 20. gadsimta 60. gadu beigās un 70. gadu sākumā 
Latvijā sporta entuziasti sāka attīstīt tādu ziemas sporta 
veidu kā kamaniņu braukšana. Kamaniņu sporta pamat
licējs Latvijā bija Valdis Tiliks – viņš izveidoja pirmo ka
maniņu trasi Latvijā pie Cēsīm, sapulcināja un trenēja 
pirmos kamaniņu braucējus, arī Rolandu Upatnieku un 
Valdi Ķuzi, kuri 70. gadu beigās lika pamatus bobsleja at
tīstībai Latvijā un līdz ar to visā Padomju Savienībā. 
V. Tiliks un R. Upatnieks, būdami PSRS izlases komandas 
treneri kamaniņu sportā un bobslejā, panāca kamaniņu 
un bobsleja mākslīgā ledus trases celtniecību Siguldā. 
Jau  pirms olimpiskajām spēlēm Insbrukā (Austrija), 
1976.  gadā Hammarstrandas dabiskajā trasē Zviedrijā, 
par Eiropas čempioni kamaniņbraukšanā kļuva Vera 
 Zozuļa, bet bronzas medaļas izcīnīja latviešu divnieku 
ekipāža Dainis Bremze un Aigars Kriķis. 

Ziemas olimpisko spēļu dalībnieku vidū Insbrukā 
1976. gadā bija pieci kamaniņu braucēji no Latvijas. Savās pirmajās olimpiskajās spēlēs 
medaļas neviens no viņiem neizcīnīja, bet 1976. gada ziemas olimpiskās spēles bija 
pirmās, kurās Padomju Savienība piedalījās kamaniņu sportā, un tieši latviešu spor
tisti, treneri un kamanu speciālisti bija tie, kuri šo ziemas sporta veidu attīstīja visā 
Austrumeiropā, no kurienes to pārņēma arī Krievijā. Pēc 1976. gada olimpiskajām 
spēlēm Rolands Upatnieks pārkvalificējās par bobsleja treneri, kļūdams par PSRS izla
ses treneri bobslejā, bet viņa komandas biedrs kamaniņās Valdis Ķuzis kļuva par bob
sleja kamanu mehāniķi. Abi šie vīri uzskatāmi par bobsleja ieviesējiem Latvijā un visā 
Padomju Savienībā.47

XXI olimpiāde Monreālā (Kanāda) 1976. gadā atnesa Latvijai kārtējo panākumu 
sieviešu basketbolā. Divas Rīgas TTT komandas basketbolistes – Uļjana Semjonova un 
Tamāra Dauniene (Kaļagina) – PSRS izlases sastāvā izcīnīja zelta medaļas, uzvarot 
visās spēlēs. Vēsturiski nozīmīgi ir tas, ka Monreālas olimpiādē 1976. gadā pirmo reizi 
sacensību programmā tika iekļauts sieviešu basketbols. 

Otro vietu un sudraba medaļu volejbolā PSRS komandas sastāvā 1976. gada olim
piādē ieguva rīdzinieks Pāvels Seļivanovs. Savukārt PSRS pārairu četrinieka komandā 

46 Grundmane Dz., Keisels G. Latvieši bez Latvijas (1952–1988), 126.–128. lpp.
47 Turpat, 129.–130. lpp.

8. att. PSRS un Čehoslovākijas spēles 
moments XXI olimpiādē Monreālā 
1976. gadā. Ar 10. numuru tumšā tērpā – 
Uļjana  Semjonova. Zigurda  Mežavilka foto 
(no Latvijas Sporta muzeja krājuma)
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bija iekļauts arī latviešu airētājs Aivars Lazdenieks, 
kurš kopā ar komandu izcīnīja sudraba medaļu, zaudē
jot tikai VDR (Austrumvācijas) komandai. 

Vieglatlētus no Latvijas Monreālā pārstāvēja trīs 
sportisti. 4×400  metru stafetē pirmajā etapā Inta Kļi
moviča otrā nodeva stafeti savai partnerei, taču ko
mandas biedrenes palaida garām arī ASV skrējējas. Re
zultātā – trešā vieta un bronzas medaļa. 4×100 metru 
stafetes skrējienā vīriešiem arī tika izcīnīta bronzas 
godalga, kuras kaldināšanā piedalījās Latvijas sprinte
ris Juris Silovs. Trešais Latvijas vieglatlēts olimpiādē – 
Jānis Lūsis – vairs nebija kādreizējā sportiskā formā un 
izcīnīja tikai 8. vietu. Pēc olimpiādes Monreālā J. Lūsis 
nolēma beigt aktīvā sportista karjeru un strādāt par 
treneri. J. Lūsis izcīnījis arī 4 Eiropas, 12 PSRS un 
1 Latvijas čempiona titulu. Divas reizes labojis pasaules 
rekordu šķēpa mešanā. 1987. gadā IAAF (Starptautiskā 
vieglatlētikas federācija) viņu atzina par visu laiku izci
lāko šķēpmetēju pasaulē. J. Lūsis ir precējies ar šķēp
metēju Elvīru Ozoliņu (1960. gada olimpisko spēļu 
čempioni). Arī viņu dēls Voldemārs Lūsis ir bijis šķēp
metējs un piedalījies divās olimpiādēs.

Ar Monreālas olimpiādi karjeru uzsāka cits slavens 
Latvijas sportists – šāvējs Afanasijs Kuzmins, kurš, 
pirmo reizi piedaloties olimpiādē, ieguva debitantam atzīstamu rezultātu – 4. vietu 
ātršaušanā ar pistoli. Neviens šajā brīdī nevarēja nojaust, ka A. Kuzmins kā sportists 
piedalīsies pavisam deviņās olimpiādēs, šaušanā izcīnot zelta un arī sudraba medaļas, 
11 reižu uzvarēs pasaules čempionātā, 10 reižu – Eiropas čempionātā. 

Gatavojoties 1980. gada ziemas olimpiskajām spēlēm, Latvijas kamaniņbraucēji 
Dainis Bremze un Aigars Kriķis 1976. gadā izcīnīja bronzas medaļu divnieku kama
nās, bet 1978. gadā – zelta medaļu pasaules čempionātā. Arī V. Zozuļa pasaules čem
pionātā izcīnīja zelta medaļu un tā paša gada Eiropas čempionātā ieguva trešo vieto.48 
Latvijas kamaniņu braucēju meistarība deva iespēju 1980. gada ziemas olimpiskajās 
spēlēs Leikplesidā piedalīties pieciem kamaniņbraucējiem – Verai Zozuļai, Ingrīdai 
Aman tovai, Astrai Rībenai (Vītolai), Dainim Bremzem un Aigaram Kriķim. Sestais 
Latvijas sportists Leikplesidā bija hokejists Helmūts Balderis. Leikplesidas spēles Lat
vijas sportam ir nozīmīgas ar pirmo ziemas olimpisko spēļu čempioni. Par to kļuva 
Vera Zozuļa, uzvarot spēcīgo vācu kamaniņbraucēju Melitu Zolmani. Savukārt 
 Ingrīda Amantova, uzvarot vācieti Elizabeti Demleitneri, negaidīti izcīnīja bronzas 
godalgu.

48 Grundmane Dz., Keisels G. Zem svešiem karogiem (1945–1991). Latvijas olimpiskā vēsture: no Stokholmas 
līdz Soltleiksitijai = The Olympic History of Latvia: from Stockholm to Salt Lake City. Red., sast.: G. Keisels, 
D. Caune. Rīga: Latvijas Olimpiskā komiteja, 2003, 97.–101. lpp.

9. att. Vera Zozuļa 1980. gadā Leikplesidā 
kļuva par pirmo olimpisko čempioni 
Latvijas sporta vēsturē ziemas sporta veidos 
(no Latvijas Sporta muzeja krājuma)
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Leikplesidā 1980. gadā speciālisti prognozēja PSRS komandas uzvaru hokejā. Pār
steigumu sagādāja ASV studentu komanda, kura spēja uzveikt spēcīgos PSRS hokejis
tus ar rezultātu 4 : 3. Gaidītās zelta medaļas vietā latviešu hokejists H. Balderis savam 
medaļu klāstam pievienoja olimpisko sudraba medaļu. Hokejista karjeras laikā pasau
les un Eiropas čempionātos H. Balderis izcīnījis 10 medaļas: pa trim zelta medaļām 
pasaules un Eiropas čempionātos, vienu sudraba medaļu pasaules čempionātā, vienu 
bronzas medaļu pasaules un divas bronzas medaļas Eiropas čempionātos. H. Balderis 
ir pirmais latviešu hokejists, kurš spēlējis NHL. Latvijas sportistu iegūtās zelta, sudraba 
un bronzas godalgas latviešu olimpiešu startu ziemas olimpiskajās spēlēs ļauj uzskatīt 
par veiksmīgu. 

Vasaras olimpiāde 1980. gadā notika Maskavā, un atkal sportiskajos notikumos 
 iejaucās politika. Sakarā ar PSRS iebrukumu Afganistānā spēlēs nepiedalījās ASV, 
 Japāna, Kanāda, Vācijas Federatīvā Republika un Kenija, bet daļa Rietumeiropas valstu 
sportistu startēja zem olimpiskā, nevis savas valsts karoga. Maskavas olimpiādē pieda
lījās 13 sportisti no Latvijas. Pārsteigumu sagādāja latviešu šķēpmetējs Dainis Kūla, 
kura panākumam tā īsti neticēja pat toreizējais PSRS šķēpmetēju vecākais treneris Jānis 
Lūsis. Tomēr Ventspils trenera Māra Grīvas audzēknis D. Kūla pārspēja otru PSRS 
šķēpmetēju krievu Aleksandru Makarovu vairāk nekā par 1,5 metriem un izcīnīja savu 
pirmo un vienīgo olimpisko zelta medaļu. Par sieviešu basketbola un vīriešu volejbola 
komandu meistarību zināja visa pasaule, tāpēc basketbolistes Uļjanas Semjonovas un 
volejbolista Pāvela Seļivanova izcīnītās zelta medaļas PSRS komandu sastāvā nebija 
pārsteigums. Latvijas burātājs Aleksandrs Muzičenko olimpiādē startēja komandā ar 
Krievijas pieredzējušo burātāju Valentīnu Mankinu “Star” klasē un svinēja grūtu, bet 
pelnītu uzvaru. 1980. gada olimpiādei centīgi bija gatavojies arī latviešu airēšanas čet
rinieks ar stūrmani, kuriem cīņā par tiesībām startēt olimpiādē bija jāuzveic speciāli 
izveidota krievu četrinieka komanda. 1979. gadā viņi izcīnīja sudraba medaļas pasau
les čempionātā un arī 1980. gada olimpiskajās spēlēs. Pirmo reizi PSRS komandā airē
šanā Latvijas airētāju četrinieks ar stūrmani startēja pilnā sastāvā: airētāji Artūrs 
 Garonskis, Dimants Krišjānis, Dzintars Krišjānis, Žoržs Tikmers un stūrmanis Juris 
Bērziņš. Maskavas olimpiāde iezīmēja vēl vienu jaunumu – pirmo reizi Latvijas sporta 
vēsturē Latvijas sportists vienā olimpiādē izcīnīja trīs medaļas. To Maskavā paveica 
Latvijas peldētājs Arsens Miskarovs. Viņš izcīnīja sudraba medaļu 100  metru peldē
jumā brasā un 4×100 metru kombinētajā stafetē, bet 200 metru brasā ieguva bronzas 
godalgu. Latvijas džudists, 1978. un 1980. gada Eiropas čempions džudo Aleksandrs 
Jackēvičs cerēja uz zelta medaļu, tomēr zaudējums šveicietim Jirgam Retlīsbergeram 
ļāva izcīnīt tikai bronzas godalgu. Latvijas šāvējs Afanasijs Kuzmins ātršaušanā ar 
 pistoli uzrādīja tādu pašu rezultātu kā iepriekšēja olimpiādē – 595 punktus –, taču tas 
šoreiz deva tikai 6. vietu.49

Latvijas sportistu pārstāvība un sportiskais sniegums Maskavas olimpiādē vērtē
jams kā teicams. Piedaloties 13 sportistiem deviņos sporta veidos, tika izcīnītas četras 
zelta, septiņas sudraba un divas bronzas medaļas. Pēcolimpiādes periodā Latvijas labā
kie sportisti turpināja apliecināt savu meistarību starptautiskajā mērogā. Latvijas labā

49 Grundmane Dz., Keisels G. Latvieši bez Latvijas (1952–1988), 135.–139. lpp.
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kais peldētājs Arsens Miskarovs izcīnīja divas sudraba medaļas 1981. gada Eiropas 
čempionātā. Afanasijs Kuzmins ātršaušanā ar pistoli 1981. gada Eiropas čempionātā 
izcīnīja bronzas medaļu. Līdztekus jau sevi pierādījušiem sportistiem Latvijas sportā 
parādījās jauni talanti. Kopā ar U. Semjonovu PSRS izlasē tika iekļauta jaunā Rīgas 
TTT komandas basketboliste Marianna Feodorova (Krišuka), un 1981. gadā abas 
sportistes kļuva par Eiropas čempionēm basketbolā sievietēm. Arī volejbolā kopā ar 
pieredzējušo P. Seļivanovu PSRS izlasē no Latvijas tika iekļauts Aleksandrs Beļevičs, 
un viņi 1983. gadā izcīnīja Eiropas zelta medaļas volejbolā vīriešiem. Latvijā turpināja 
trenēties labi airētāji, ko izmantoja PSRS komandu sastādītāji. Pārairu divniekā PSRS 
izlasē iekļāva latviešu airētāju Margaritu Kokarēviču, bet astoņniekā – Sarmīti Stoni. 
Abas Latvijas airētājas pasaules meistarsacīkstēs airēšanā 1982. gadā savās laivu klasēs 
izcīnīja zelta medaļas. 1983. gadā Sarmīte Stone šādus panākumus astoņniekā guva 
vēlreiz, kļūstot par divkārtēju pasaules čempioni. Uz 1983. gada pasaules čempionātu 
basketbolā sievietēm tika aicināta tikai U. Semjonova, kura jau trešo reizi kļuva par 
pasaules čempioni basketbolā. PSRS vīriešu basketbola izlasē no Latvijas jau 1979. gadā 
aicināja Valdi Valteru, taču komandā uz olimpiādi Maskavā neiekļāva. Pēc 1980. gada 
olimpiādes V. Valteru līdz 1987. gadam PSRS izlasē aicināja regulāri. Izlases sastāvā 
V.  Valters kļuva par Eiropas zelta (1981., 1985. gadā) un sudraba medaļu īpašnieku. 
1981. gada Eiropas čempionātā V. Valters tika atzīts par turnīra vērtīgāko spēlētāju un 
iekļauts turnīra simboliskajā izlasē. Panākumus pasaules un Eiropas čempionātos guva 
arī citi Latvijas sportisti. Olimpiskais čempions šķēpa mešanā Dainis Kūla 1983. gada 
pasaules čempionātā vieglatlētikā izcīnīja bronzas godalgu. Latviešu lodes grūdējs 
Jānis Bojārs 1982. gada pasaules čempionātā izcīnīja sudraba medaļu, bet trīssoļ lēcējs 
Māris Bružiks par pasaules čempionu kļuva 1986. gadā. Latviešu riteņbraucējs Dainis 
Liepiņš 1981. gada pasaules čempionātā 4 kilometru iedzīšanas braucienā trekā kļuva 
par sudraba laureātu, bet 1983. gadā izcīnīja bronzas medaļu. 1979. gada Eiropas čem
pions burāšanā Edgars Terjohins 1982. gadā ar “Winddglider” laivu izcīnīja bronzas 
medaļu pasaules čempionātā burāšanā. 1985. gadā pasaules čempionātā kanoe airē
šanā vieninieku klasē 1000 metru distancē zelta medaļu pirmo reizi izcīnīja Ivans Kle
mentjevs. Eiropas čempionātā boksā 1987. gadā zelta medaļu izcīnīja Latvijas bokseris 
Jurijs Vauļins. 

 Ziemas sporta veidos panākumi no kamaniņu sporta bija pārgājuši bobslejistu 
pusē. Pēc 1980. gada ziemas olimpiskajām spēlēm vienīgais panākums kamaniņ
braucējiem bija V. Zozuļas izcīnītā bronzas medaļa pasaules čempionātā 1981.  gadā. 
Iesā cēji bobslejā – Latvijas sportisti Jānis Ķipurs un Aivars Šnepsts – jau 1983. gadā iz
cīnīja pirmo nopietno uzvaru – Veltinsa kausu bobslejā divniekiem, bet 1984. gadā – arī 
Eiropas čempionu zelta medaļas divnieku ekipāžām. 1985. gadā Zintis Ekmanis kopā 
ar krasnojarskieti Vladimiru Aleksandrovu izcīnīja Eiropas čempionāta zelta medaļu.50 

XIV ziemas olimpiskajās spēlēs Sarajevā (Dienvidslāvija) PSRS izlases sastāvā no 
Latvijas bija septiņi bobslejisti un četri kamaniņbraucēji. Pirmo reizi piedaloties olim
piskajās spēlēs, Z. Ekmanis kopā ar V. Aleksandrovu izcīnīja bronzas medaļu, bet 
J.  Ķipurs ar A. Šnepstu – 4. vietu. Olimpiskās spēles Sarajevā apliecināja, ka Latvijā ir 

50 Grundmane Dz., Keisels G. Zem svešiem karogiem (1945–1991), 98.–101. lpp.
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ne tikai labi kamaniņbraucēji, bet arī bobslejisti. Liela loma latviešu bobslejistu snie
gumā bija arī Rīgā ražotajiem augstas kvalitātes bobiem, kuru parādīšanās pārsteidza 
bobsleja speciālistus pasaulē.51

 XXIII vasaras olimpiāde notika Losandželosā (ASV) 1984. gadā. Diemžēl politika 
atkal iejaucās sporta notikumos – PSRS Olimpiskā komiteja paziņoja, ka nepiedalīsies 
spēlēs. Boikota aicinājumam pakļāvās arī vairākums sociālistisko valstu – Bulgārija, 
Čeho slovākija, Kuba, Polija, Ungārija, Vācijas Demokrātiskā Republika. No sociālistis
kajām valstīm olimpiādē piedalījās tikai Dienvidslāvija un Rumānija. Tas bija smags 
trieciens visiem sportistiem, kuri rūpīgi plānotā četrgadu ciklā bija gatavojušies olim
piādei.

XV ziemas olimpiskās spēles notika Kanādas pilsētā Kalgari 1988. gadā. Latvijai šīs 
spēles bija īpašas ar tuvojošos brīvības elpu. Latviešu bobslejistus Kanādas latvieši 
sveica ar neatkarīgās Latvijas sarkanbaltsarkanajiem karogiem, lai gan, kā liecina vēs
ture, līdz neatkarībai bija vēl divi gari gadi. PSRS komandā bija 10 Latvijas bobslejisti, 
bet neviena latviešu kamaniņbraucēja. Kalgari spēles apliecināja, ka Latvijā izauguši 
pasaules līmeņa bobslejisti. Latvijas bobsleja divnieks Jānis Ķipurs ar krievu Vladimiru 
Kozlovu izcīnīja zelta medaļas divniekiem. Zintis Ekmanis ar Aivaru Tropu divniekos 
 ieņēma 9. vietu. Paši sportisti bija cerējuši uz labāku rezultātu, jo 1985. gadā viņi bija 
uzvarējuši Eiropas čempionātā un bija bijuši trešie pasaules čempionātā. J. Ķipura va
dītā četrinieku ekipāža – stūmēji Juris Tone, Guntis Osis un V. Kozlovs izcīnīja trešo 
vietu, bet otrs Latvijas četrinieks – pilots Māris Poikāns ar stūmējiem Olafu Kļaviņu, 
Juri Jaudzemu un Ivaru Bērzupu izcīnīja ceturto vietu. Turklāt bobslejisti brauca ar 
Rīgā gatavotiem bobiem.52 PSRS hokeja izlasē olimpiskajās spēlēs bija hokeja vārtsargs 
no Latvijas Vitālijs Samoilovs.

Olimpiādē Seulā (Dienvidkoreja) 1988. gadā piedalījās seši Latvijas sportisti. Lat
vijas šāvējs Afanasijs Kuzmins, kurš šajā olimpiādē startēja 41 gadu vecumā un bija ga
tavs izcīnīt uzvaru jau 1984. gada olimpiādē, pārliecinoši uzvarēja arī Seulā, uzstādot 
jaunu pasaules rekordu ātršaušanā ar pistoli. Tikpat pārliecinoši Seulā uzvarēja arī Lat
vijas kanoe airētājs Ivans Klementjevs 1000  metru distancē, visos braucienos finišē
dams pirmais. Vingrotāja no Latvijas Natālija Laščonova bija jaunākā dalībniece – īsi 
pirms sacensībām viņai palika 15 gadi. Uzrādot stabilu sniegumu visos rīkos, N. Laš
čonova daudzcīņā ieguva 5. vietu un ar savu sniegumu palīdzēja PSRS komandai kļūt 
par čempioni komandu vērtējumā, saņemot par to zelta medaļu. PSRS vīriešu volejbola 
komanda, kurā spēlēja arī latvietis Raimonds Vilde, piekāpās tikai ASV izlasei un izcī
nīja sudraba medaļas. Seulas spēles 1988. gadā Latvijas sportam nozīmīgas ar to, ka 
pirmo reizi olimpiādē piedalījās jātnieks no Latvijas Sergejs Šakurovs ar Latvijā 
 izaudzētu zirgu Finālu. Diemžēl finālsacensībām S. Šakurovs nekvalificējās, un arī ko
mandu vērtējumā PSRS izlase ierindojās 15. vietā. Seulas olimpiādē PSRS izlases sa
stāvā piedalījās arī latviešu basketbola skolas audzēknis Igors Miglinieks, kurš pirms 
olimpiādes tika pārcelts spēlēt Maskavas Armijas centrālā sporta kluba (ACSK) ko
mandā. I. Miglinieks ir pirmais latviešu basketbolists, kurš izcīnījis olimpisko zelta 

51 Grundmane Dz., Keisels G. Latvieši bez Latvijas (1952–1988), 139.–141. lpp.
52 Turpat, 143.–145. lpp.
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medaļu basketbolā.53 Kopumā Seulas spēles parādīja Latvijas sportistu meistarību 
 pasaules līmenī – četras olimpiskās zelta medaļas, ieskaitot basketbolu, un viena sud
raba medaļa. 

Sports atjaunotajā Latvijā

1988. gadā tika uzsākta juridiska cīņa par Latvijas Olimpiskās komitejas atjauno
šanu. To vēl pirms valsts politiskās neatkarības iegūšanas sāka Latvijas sportistu un 
sporta organizatoru grupa ar nākamo Latvijas Olimpiskās komitejas prezidentu Vilni 
Baltiņu priekšgalā, iesaistot juristus Aldonu Vrubļevski un Tālavu Jundzi. Šī cīņa, kura 
ievadīja arī politisko cīņu par Latvijas neatkarību, deva rezultātus. 1991. gada 18. sep
tembrī Starptautiskās olimpiskās komitejas izpildkomiteja atjaunoja Latvijas un pārējo 
Baltijas valstu nacionālo olimpisko komiteju tiesības un izsniedza uzaicinājumu pieda
līties XVI ziemas olimpiskajās spēlēs Albervilā un XXV vasaras olimpiādē Barselonā.54

Lai gan uzaicinājums uz ziemas olimpiskajām spēlēm Albervilā (Francija) tika sa
ņemts tikai piecus mēnešus pirms spēļu sākuma, organizatoriskais darbs tika paveikts 
lieliski, un komanda 24 sportistu sastāvā bija nodrošināta ar parādes tērpiem un citu 
nepieciešamo dalībai spēlēs. Sportiskā ziņā pirmās olimpiskās spēles pēc Latvijas neat
karības atgūšanas nebija tik veiksmīgas. Daļa sporta līdzjutēju Latvijā, pieradināti gai
dīt no olimpiešiem cīņu par medaļām, bija neapmierināti ar komandas sniegumu 
olimpiādē, taču, ņemot vērā sagatavošanās procesu, ko iespaidoja politiskie notikumi 
valstī un visā Eiropā, rezultāti uzskatāmi par atbilstošiem.55

Pirmais starts pēc neatkarības atgūšanas vasaras olimpiādē 1992. gadā Barselonā 
arī bija saistīts ar organizatoriskām problēmām. Pēc Padomju Savienības sabrukšanas 
SOK 1992. gada olimpiādē kā neatkarīgām valstīm atļāva startēt tikai Latvijai, Lietuvai 
un Igaunijai. Krievija olimpiādē piedalījās ar nosaukumu NVS (Neatkarīgo Valstu Sa
draudzība) un startēja zem olimpiskā karoga. NVS komandā bija atļauts iesaistīties 
 visiem sportistiem, kuri bija kādreizējās PSRS jurisdikcijā. Arī tie Baltijas valstu spor
tisti, kuri paši vēlējās, varēja piedalīties olimpiādē NVS komandā. Tajā startēja seši 
Latvijas sportisti: divi basketbolisti, divi volejbolisti un divi airētāji. Barselonā zem ne
atkarīgās Latvijas karoga ieradās 29 sportisti. Atklāšanas parādē Latvijas karogu nesa 
svarcēlājs Raimonds Bergmanis. Ceturto reizi piedaloties olimpiādē, Afanasijs Kuz
mins izcīnīja sudraba medaļu ātršaušanā ar pistoli. Sudraba godalgu olimpiādē  ieguva 
arī Ivans Klementjevs kanoe vieniniekā 1000 metru distancē. Šo sasniegumu pats 
sportists vērtēja kā neveiksmi, jo iepriekšējos trijos gados pasaules meistarsacīkstēs 
izcī nītās zelta medaļas ļāva cerēt uz otro zelta medaļu arī olimpiādē. Trešo medaļu 

53 Grundmane Dz., Keisels G. Latvieši bez Latvijas (1952–1988), 145.–147. lpp.
54 Caune D. Atmoda. Atjaunošana. Atzīšana (1988–1992). Latvijas olimpiskā vēsture: no Stokholmas līdz Solt-

leik sitijai = The Olympic History of Latvia: from Stockholm to Salt Lake City. Red., sast.: G. Keisels, D. Caune. 
Rīga: Latvijas Olimpiskā komiteja, 2003, 149.–165. lpp.

55 Caune D., Keisels G. Brīvi brīvajā pasaulē (1992–2002). Latvijas olimpiskā vēsture: no Stokholmas līdz Solt-
leiksitijai = The Olympic History of Latvia: from Stockholm to Salt Lake City. Red., sast.: G. Keisels, D. Caune. 
Rīga: Latvijas Olimpiskā komiteja, 2003, 169.–173. lpp.
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 Latvijai sarūpēja riteņbraucējs Dainis Ozols grupas braucienā šosejā, izcīnīdams trešo 
vietu un bronzas godalgu. Seši Latvijas sportisti, kuri startēja NVS (Krievijas) koman
das sastāvā, medaļas neizcīnīja.56 Kopumā trīs medaļas – sudrabs šaušanā un kanoe 
airē šanā, bronza riteņbraukšanā – 1992. gada olimpiādē vērtējamas kā labs komandas 
kopējais sniegums, taču daudzi nesasniegtie rezultāti izvirzīja prasību pēc sagatavoša
nas sistēmas maiņas. Pēc atgriešanās no Barselonas LOK viceprezidents Žoržs Tikmers 
rosināja sākt darbu pie Latvijas izcilāko sportistu olimpiskās atbalsta sistēmas izstrā
des. Tika izstrādāta koncepcija, pēc kuras, apvienojot Latvijas Olimpiskās komitejas, 
Latvijas Sporta federāciju padomes, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas un sportu 
pārraugošās valsts institūcijas spēkus, tika nodibināta Latvijas olimpiskā vienība 
(LOV). LOV galvenais uzdevums bija nodrošināt Latvijas labākajiem sportistiem piln
vērtīgu treniņu un starptautisko sacensību iespējas, kā arī medicīnisko aprūpi un 
 zinātnisko atbalstu.

Arī Starptautiskā olimpiskā komiteja būtiski mainīja olimpisko spēļu rīkošanas 
kārtību. Pirmkārt, turpmāk olimpiādē tika atļauts piedalīties tikai tiem sportistiem, 
kuri izpildījuši starptautiskās sporta veida federācijas noteikto normatīvu. Otrkārt, 
tika nolemts ziemas un vasaras olimpiskās spēles nerīkot vienā gadā, bet pamīšus: 
katrā pāra gadā notiks vai nu ziemas, vai vasaras olimpiskās spēles. Tādēļ pēc 
1992.  gada ziemas olimpiādes nākamās notika jau pēc diviem gadiem – 1994. gadā 
Lillehammerē (Norvēģija). Latviju Lillehammerē pārstāvēja 27 sportisti.57 Latvijas 
sportistu sniegums šajās olimpiskajās spēlēs vērtējams kā apmierinošs, taču 1994. gadā 
nodibinātā Latvijas olimpiskā vienība deva pamatu cerībām, ka Latvijas ziemas sports 
ir uz izaugsmes ceļa. 1996. gada olimpiādi Atlantā (ASV) Latvijas sportisti sagaidīja 
bez īpašiem starptautiskiem panākumiem. Tas izskaidrojams ar to, ka jaunie, talantīgie 
Latvijas sportisti vēl nebija gatavi ļoti augstiem sasniegumiem, bet pieredzējušie spor
tisti ne visām sacensībām gatavojās ar pilnu atdevi, mēģinādami labāko sportisko 
formu sasniegt tieši olimpiādē. 1996. gada olimpiādē Atlantā Latvijas komandā bija 
47  sportisti, kuri piedalījās 12 sporta veidos. Vienīgo medaļu Latvijai izcīnīja kanoe 
airē tājs Ivans Klementjevs, kurš finālā zaudēja tikai čeham Martinam Doktoram, izcī
not sudraba medaļu 1000  metru distancē. 1996. gadā I. Klementjevs savai zelta 
(1988. gadā) un sudraba (1992. gadā) olimpiskajai medaļai pievienoja otru olimpisko 
sudraba  medaļu. 

Visvairāk Latvijas 1996. gada olimpiskajā komandā bija vieglatlētu – 16  sportistu. 
No tiem vislabākie panākumi bija soļotājam Aigaram Fadejevam, kurš 20  kilometru 
distancē izcīnīja sesto vietu, tā uzspodrinādams kādreizējo Latvijas soļotāju slavu.58 Kaut 
arī Atlantā tika iegūts par vienu olimpisko medaļu mazāk nekā iepriekšējās spēlēs Barse
lonā, Latvijas sportistu sniegums 1996. gada olimpiādē uzskatāms par progresējošu. Par 
to liecina gan divu sportistu izcīnītās vietas pirmajā sešniekā, piecu sportistu izcīnītās 
vietas pirmajā desmitniekā, vēl trīs sportistu izcīnītās vienpadsmitās vietas olimpiādē, 
gan arī Latvijas sportistu dalība pasaules un Eiropas meistarsacīkstēs pēc olimpiādes. 

56 Caune D., Keisels G. Brīvi brīvajā pasaulē (1992–2002), 173.–177. lpp.
57 Turpat, 178.–182. lpp.
58 Turpat, 182.–188. lpp.
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Tā svarcēlājs Viktors Ščerbatihs 1997. un 
1998.  gada pasaules meistarsacīkstēs 
un arī Eiropas meistarsacīkstēs izcī
nīja bronzas medaļu, bet riteņbraucējs 
 Ainārs  Ķiksis 1998. gada pasaules meis
tarsacīkstēs riteņbraukšanā trekā  – kē
ringā izcīnīja sudraba medaļu. 1997. gada 
Eiropas meistarsacīkstēs sudraba medaļu 
svarcelšanā izcīnīja latviešu svarcēlājs 
Raimonds Bergmanis, bet bronzas god
algu modernajā pieccīņā – Vjačeslavs 
Duhanovs. Trešo vietu 1997.  gada pa
saules čempionātā džudo izcīnīja Vse
volods Zeļonijs. Eiropas 1998. gada čem
pionātā sudraba medaļu izcīnīja latviešu 
soļotājs Aigars Fadejevs. 1999. gada 
 Eiropas čempionātā brīvajā cīņā sud
raba godalgu izcīnīja Igors Samušonoks. 

Gatavojoties 1998. gada ziemas olimpiskajām spēlēm, no  Latvijas ziemas sporta 
veidu pārstāvjiem augstus rezultātus uzrādīja tikai biatlonisti. 1998. gada Eiropas čem
pionātā biatlonā Jēkabs Nākums izcīnīja čempiona titulu 10 kilometru sprintā, Ilmārs 
Bricis – sudraba medaļu 12,5  kilometru iedzīšanas braucienā un bronzas medaļu 
20  kilo metru slēpojumā, bet Oļegs Maļuhins – bronzas medaļu 12,5  kilometru 
 iedzīšanā. 

Uz XVIII ziemas olimpiskajām spēlēm Nagano (Japāna) 1998. gadā tika sūtīts 
31 sportists, no kuriem sešos sporta veidos startēja 29. Vislielākās cerības medaļu izcī
nīšanā tika liktas uz biatlonistiem. Kopumā biatlonisti cerības attaisnoja, parādot tei
camu cīņassparu un atzīstamu meistarību, taču līdz godalgām mazliet pietrūka. Vis
tuvāk medaļai bija Ilmārs Bricis 20  kilometru distancē, kurš, kļūdoties šaušanā trīs 
reizes, izcīnīja piekto vietu. 10 kilometru sprintā Jēkabs Nākums izcīnīja 5. vietu, Oļegs 
Maļuhins – 6. vietu. Stafetes slēpojumā visiem par pārsteigumu otrajā etapā I. Bricis 
apsteidza vācu biatlonistu un stafeti nodeva pirmais, taču pārējos divos posmos tik labi 
neveicās, un rezultātā sestā vieta. 

Latvijas bobslejisti ar vairākiem sekmīgiem startiem pasaules kausa posmos bija 
starp pasaules labākajiem šā sporta veida pārstāvjiem. Sandis Prūsis ar Jāni Elsiņu pēc 
otrā brauciena bija 3. vietā, taču turpinājumā tika izcīnīta 5. vieta. Četrinieku sacen
sībās Sandis Prūsis, Jānis Elsiņš, Egīls Bojārs un Jānis Ozols izcīnīja 6. vietu. Latvijas 
kamaniņu sportisti pirmsolimpiādes sacensībās bija izcīnījuši tiesības piedalīties olim
piādē ar maksimālo dalībnieku skaitu no vienas valsts – 10 sportistiem, tomēr neviens 
no viņiem nespēja sasniegt augstus rezultātus.59 Sešas reizes izcīnītās vietas pirmajā 
sešniekā pasaules labāko sportistu konkurencē vērtējams kā labs starts olimpiskajās 
 spēlēs. 

59 Caune D., Keisels G. Brīvi brīvajā pasaulē (1992–2002), 188.–191. lpp.

10. att. Ivans Klementjevs cīņā par trešo olimpisko godalgu – 
sudraba medaļu XXVI olimpiādē Atlantā 1996. gadā 
(no I. Klementjeva privātā arhīva)
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Pirms 2000. gada olimpiādes ievērojamus panākumus pasaules un Eiropas mē
rogā guva četri Latvijas sportisti: Romāns Vainšteins grupas braucienā pasaules 
 meistarsacīkstēs riteņbraukšanā 2000. gadā izcīnīja zelta medaļu (tas pavēra viņam 
ceļu profesionālajā riteņbraukšanā, tādēļ 2000. gada olimpiādē viņš nepiedalījās), Lat
vijas modernās pieccīņas pārstāve Jeļena Rubļevska izcīnīja bronzas godalgu 2000. gada 
pasaules čempionātā, svarcēlājs Viktors Ščerbatihs 2000. gadā uzrādīja trešo labāko re
zultātu Eiropā svara kategorijā virs 105 kilogramiem, bet vingrotājs Igors Vihrovs bija 
trešais labākais Eiropā brīvajās kustībās.

XXVII vasaras olimpiādē, kas notika Sidnejā (Austrālija) 2000. gada septembrī, 
199 valstu vidū bija arī Latvijas komanda ar 45 sportistiem, kuri startēja 13 sporta vei
dos. Visveiksmīgākais olimpiādē bija Latvijas vingrotājs Igors Vihrovs, kurš izcīnīja 
Latvijai pirmo zelta medaļu olimpiādē pēc neatkarības atgūšanas. Pārsteidzot vingro
šanas tiesnešus ar sarežģītu noslēguma kombināciju brīvajās kustībās, kuru I. Vihrovs 
izpildīja nevainojami, viņš saņēma augstāko vērtējumu – 9,812 balles – un kļuva par 
olimpisko čempionu. Otrs lielākais Latvijas sportistu sasniegums Sidnejā bija soļotāja 
Aigara Fadejeva grūtā cīņā izcīnītā otrā vieta 50 kilometru soļojumā. Soļojums notika 
ļoti karstā laikā – termometrs rādīja vairāk nekā 32 °C (90 grādu pēc Fārenheita). Sa
censībās bez A. Fadejeva no Latvijas piedalījās arī Modris Liepiņš un Uģis Brūvelis. 
Visu distanci latviešu soļotājs spēja turēties līderu grupā. Četrdesmitajā kilometrā 
A.  Fadejevs bija ceturtais, bet stadionā iesoļoja otrais, gandrīz minūti pirms sava 
 sīvākā konkurenta meksikāņa Hoela Sančesa. Pirmais bija polis Roberts Kožeņovskis. 
Modris Liepiņš finišēja devītais, bet Uģis Brūvelis – trīsdesmit piektais. Sporta vēstur
nieki atzīmēja, ka A. Fadejevs ir atkārtojis J. Daliņa panākumus – viņš pirms 68 ga
diem Losandželosā arī izcīnīja sudraba medaļu 50  kilometru soļojumā. 2000. gada 
trešais lielākais Latvijas sportistu panākums bija Vsevoloda Zeļonija olimpiskā bron
zas godalga. Pēc tīrām uzvarām pirmajās divās cīņās trešajā cīņā V. Zeļonijam pretī 
stājās nākamais olimpiskais čempions itālis Džuzepe Madaloni. Līdzīgā cīņā V. Zeļo
nijs zaudēja, un diemžēl ceļš uz zelta medaļu bija slēgts. Cīņā par bronzas godalgu 
V. Zeļonijs tīri uzvarēja nākamos trīs pretiniekus un izcīnīja trešo vietu. Arī Latvijas 
svarcēlājs Viktors Ščerbatihs cīnījās godam, uzstādot divus Latvijas rekordus un atkār
tojot trešo, taču medaļai šajā olimpiādē bija par maz – tika izcīnīta sestā vieta. Astoto 
vietu ātršaušanā ar pistoli savā sestajā olimpiādē 53 gadu vecumā izcīnīja Afanasijs 
Kuzmins, sacensību gaitā būdams tuvu bronzas medaļai, taču vienas kļūdas dēļ cerī
bas uz medaļu bija zaudētas.60 Kopumā veiksmīgais 2000. gada olimpiskais starts iz
skaidrojams ar Latvijas olimpiskās vienības mērķtiecīgu darbu, nodrošinot sportistu 
treniņu un sacensību apstākļus atbilstošā līmenī. Izcīnītās trīs dažāda kaluma olimpis
kās medaļas bija pirmais lielais mūsdienu neatkarīgās Latvijas sporta panākums pa
saulē. Panākumi atklāja ne tikai pozitīvo un tālāk pilnveidojamo sportā, bet arī piere
dzes  kļūdas. 

Optimismu līdzjutējos par ziemas sporta veidu meistarības kāpumu papildināja 
Latvijas hokejistu izcīnītās tiesības piedalīties olimpiskajā hokeja turnīrā 2002. gadā 

60 Caune D., Keisels G. Brīvi brīvajā pasaulē (1992–2002), 192.–199. lpp.
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 Soltleiksitijā. Latvija 2002. gada ziemas 
olimpiskajās spēlēs piedalījās ar 47 spor
tistiem, kuri startēja astoņos sporta vei
dos. Līdzjutēju vislielākā interese bija 
par hokejistu startu, kuru īpaši kāpināja 
Latvijas divu labāko hokejistu Sanda 
Ozoliņa un Artūra Irbes līdzdalība. Abi 
Latvijas hokejisti jau kopš 1991. gada 
bija sākuši spēlēt Nacionālās hokeja 
līgas (NHL) Sanhosē klubā “Sharks”: 
A.  Irbe vārtsarga postenī, bet S. Ozo
liņš  aizsarga postenī. S. Ozoliņš, kurš 
1996.  gadā Kolorado “Avalanche” ko
mandas sastāvā izcīnīja Stenlija kausu, 
karjeras laikā ir spēlējis sešos NHL klu
bos, septiņas reizes piedalījies Visu 
zvaigžņu spēlēs un 1997. gadā tika 
 iekļauts arī NHL simboliskajā izlasē.61 
A. Irbe no 1991. līdz 2004. gadam spēlē
jis dažādos NHL klubos – 1999. gadā 
viņš Karolīnas kluba “Hurricans” sastāvā iekļuva Stenlija kausa finālā, 1992. gadā sa
ņēma balvu kā sezonas labākais NHL vārtsargs, 1999. gadā kļuva par pirmo vārtsargu, 
kurš Visu zvaigžņu spēlē guvis rezultativitātes punktu (piespēle), un 2009.  gadā uz
ņemts Starptautiskās hokeja federācijas (IIHF – International Ice Hockey Federation) 
Slavas zālē.62

Lai arī NHL spēļu noslodzes dēļ S. Ozoliņš 2002. gada ziemas olimpiskajās spēlēs 
Soltleiksitijā varēja piedalīties tikai vienā mačā, arī tur viņš parādīja augstu sportisko 
meistarību, palīdzot Latvijas izlasei nospēlēt neizšķirti (6  : 6) ar spēcīgo Slovākijas 
 izlasi. Tomēr iekļūt olimpiskā turnīra spēcīgāko astotniekā komandai neizdevās – tika 
izcīnīta 9. vieta. Diemžēl pārējo sportistu cerības uz veiksmīgu startu neattaisnojās. 
Bobslejā un kamaniņu sportā Latvijas sportisti trīs reizes iekļuva pirmajā desmitniekā. 
Skeletonā no Latvijas sportistiem bija tikai viens pārstāvis – Tomass Dukurs, kurš savā 
pirmajā olimpiskajā startā izcīnīja 21. vietu.63

Latvijas sportistu starts 2002. gada olimpiskajās spēlēs uzskatāms par apmierinošu, 
jo no 47 komandas dalībniekiem 30 ierindojās pasaules 10 labāko vidū. Spēles atklāja 
arī trūkumus Latvijas olimpiskās vienības darbā medicīniskās kontroles un plānošanas 
jomā, kas nepasargāja sportistus no saslimšanām, nepareizu barības piedevu lietošanas 
un aklimatizācijas kļūdām. 

61 http://www.hockeydb.com/ihdb/stats/pdisplay.php?pid=4104 (skatīts 14.07.2016.).
62 http://www.hockeydb.com/ihdb/stats/pdisplay.php?pid=2472 (skatīts 14.07.2016.).
63 Caune D., Keisels G. Brīvi brīvajā pasaulē (1992–2002), 201.–205. lpp.

11. att. Artūrs Irbe Latvijas valstsvienības vārtos 2002. gadā. 
Zigismunda Zālmaņa foto (no Latvijas Sporta muzeja krājuma)
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Līdztekus notika gatavošanās nākamajai vasaras olim
piādei. 2001. gada pasaules čempionātā vingrošanā I. Vih
rovs izcīnīja trešo vietu brīvajās kustībās, bet Jevgeņijs Sa
proņenko jau otro reizi – sudraba medaļu atbalsta lēcienā. 
Līdz ar to nākamajā olimpiādē tiesības startēt ieguva abi 
sportisti. Latvijas svarcēlājs Viktors Ščerbatihs 2001. gadā 
izcīnīja savu pirmo Eiropas čempiona titulu un gadu pirms 
Atēnu olimpiādes ieguva bronzas godalgu pasaules čem
pionātā svarcelšanā Vankūverā.

Pasaules labāko sportistu kārtējā spēju skate notika 
2004. gada olimpiādē Atēnās. Latviju tajā pārstāvēja 
31  sportists 11 sporta veidos. Latvijas svarcēlājs Viktors 
Ščerbatihs smagsvara kategorijā divcīņā ieguva sudraba 
medaļu. No abiem Latvijas vingrotājiem visveiksmīgākais 
bija J. Saproņenko, kurš atbalsta lēcienos izcīnīja sudraba 
medaļu. Arī Latvijas modernās pieccīņas sportisti olimpi
ādē Atēnās cīnījās godam: Jeļena Rubļevska paukošanā 
 ieguva pirmo vietu, skriešanā – 4. vietu, atzīstami nostar
tēja arī šaušanā, peldēšanā un jāšanā, rezultātā izcīnot otro 
vietu un iegūstot olimpisko sudraba medaļu; arī Deniss 
Čerkovskis, uzrādot ļoti labus rezultātus paukošanā un 
skriešanā, piecu disciplīnu kopvērtējumā izcīnīja 4. vietu. 

No 15 Latvijas vieglatlētiem, kuri startēja olimpiādē, visveiksmīgākais bija šķēpmetējs 
Vadims Vasiļevskis. Ar pirmo mēģinājumu viņš izpildīja kvalifikācijas normu, lai star
tētu finālā. Arī finālsērijā vislabākais bija pirmais mēģinājums – 84,95 metri, kas deva 
2. vietu un sudraba medaļu.64 Kopumā Latvijas komandas starts 2004. gada olimpiādē 
Atēnās vērtējams kā teicams, jo 201 valsts vidū olimpisko medaļu neoficiālajā vērtē
jumā Latvija ierindojās 58. vietā. Panākumi apliecināja Latvijas olimpiskās vienības 
darba nozīmi un izvēlētās sistēmas pareizību. 

Ziemas sporta veidos līdz 2006. gada olimpiskajām spēlēm Latvijas sportistiem ne
bija daudz pasaules līmeņa sasniegumu. Tas izskaidrojams ar paaudžu maiņu. 
2006. gada XX ziemas olimpiskajās spēlēs Turīnā (Itālija) piedalījās 58 Latvijas sportisti 
astoņos sacensību veidos. Labākos panākumus savās trešajās olimpiskajās spēlēs guva 
kamaniņu braucējs Mārtiņš Rubenis, izcīnot 3. vietu un olimpisko bronzas medaļu. 
Otrs labākais sniegums bija Ilmāram Bricim, kurš 12,5 kilometru iedzīšanas braucienā 
ierindojās 4. vietā, pieļaujot tikai vienu kļūdu šaušanā. Sieviešu konkurencē no četrām 
Latvijas biatlonistēm tikai Madarai Līdumai izdevās izcīnīt 10. vietu 15 kilometru slē
pojumā. 

Trešais labākais sniegums 2006. gada ziemas olimpiskajās spēlēs izdevās bobsleja 
divniekam – pilotam Jānim Miņinam ar stūmēju Daumantu Dreiškenu. Viņi 29 bob
sleja divnieku konkurencē izcīnīja 6. vietu. Bobsleja četrinieku konkurencē J. Miņina 

64 “Athens 2004”. International Olympic Committee. Pieejams: http://www.olympic.org/athens2004summer
olympics (skatīts 14.07.2016.).

12. att. Biatlonists Ilmārs Bricis 
2006. gadā. Daiņa Caunes foto
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pilotētais četrinieks izcīnīja 10. vietu.  
Labu sniegumu uzrādīja pieredzējusī 
kamaniņbraucēja Anna Orlova, kura 
30  dalībnieču konkurencē sasniedza 
septīto labāko rezultātu. Arī vīriešu ka
maniņu divnieks – brāļi Andris un Juris 
Šici – spēja apsteigt 14  citus divniekus 
un ierindoties augstajā septītajā vietā. 
Septīto vietu olimpiskajās spēlēs izcīnīja 
arī 22 gadus vecais Latvijas skeletonists 
un, kā vēlāk izrādījās, topošā skeletona 
zvaigzne Martins Dukurs. Latvijas ho
kejisti, kaut pirmajā spēlē ar ASV izlasi 
nospēlēja neizšķirti (3 : 3), turpinājumā 
zaudēja Slovākijas, Krievijas, Zviedrijas 
un arī Kazahstānas komandai. Rezultātā 
ar vienu neizšķirtu un četriem zaudēju
miem Latvija palika 12. vietā.65

Pirmā neatkarīgās Latvijas medaļa 
ziemas olimpiskajās spēlēs, astoņas vie
tas desmit labāko pasaules sportistu 
elitē, 26. vieta 80 valstu konkurencē pēc 
izcīnīto medaļu skaita 2006. gada startu 
Turīnas ziemas olimpiskajās spēlēs ļauj 
vērtēt kā labu. 

Pekinas 2008. gada olimpiādes 
programmā bija iekļauti 28 sporta veidi. 
Lai iegūtu tiesības startēt šajā olimpiādē, 
Latvijas sportisti par olimpisko kva li
fikācijas normu izpildi cīnījās 20 sporta 
veidos. Tas izdevās 47 sportistiem 
11  sporta veidos. Tas bija lielākais Lat
vijas dalībnieku skaits kopš 1996.  gada 
olimpiādes Atlantā. Pirmo reizi olim
pisko spēļu programmā bija iekļauta BMX riteņ braukšana. Latviešu BMX  riteņ braucējs 
Māris Štrombergs uz Pekinas olimpiādi devās jau kā 2008. gada Eiropas un pasaules 
čempions. Savus augstos titulus M. Štrom bergs attaisnoja arī olimpiskajā trasē, no sep
tiņiem braucieniem tikai vienā nefinišējot pirmais. Godam izcīnīta uzvara un pirmā 
zelta medaļa olimpiādē BMX riteņ braukšanā. BMX riteņbraucējs Artūrs Matisons šajās 
sacensībās izcīnīja 7. vietu pusfinālā, bet Ivo Lakučs, kurš bija arī vecākais treneris, izcī
nīja 8. vietu ceturtdaļfinālā. 

65 http://www.olympic.org/en/content/OlympicGames/AllPastOlympicGames/Winter/Turin2006 (skatīts 
14.07.2016.).

13. att. Sandis Ozoliņš (8. numurs) Latvijas un Kazahstānas 
valstsvienību spēlē XX ziemas olimpiskajās spēlēs Turīnā 
2006. gadā (no Latvijas Sporta muzeja krājuma)

14. att. Māris Štrombergs ceļā pēc pirmās olimpiskās zelta 
medaļas 2008. gadā. Aivara Liepiņa foto

Uldis Grāvītis    LATVIJAS SPORTS UN SPORTISTI PASAULES KONTEKSTĀ



710 LATVIJA UN LATVIEŠI     I sējums 

Vieglatlētikā Latviju kā allaž vislabāk pārstāvēja šķēp
metēji: Ainārs Kovals grūtā cīņā ar pēdējo metienu izcī
nīja sudraba medaļu. Svarcelšanā Latviju Pekinā pārstā
vēja tikai Viktors Ščerbatihs smagajā svarā (virs 
105  kilogramiem). Raušanā ar jaunu Latvijas rekordu – 
206 kilogrami – V. Ščerbatihs ierindojās trešajā vietā, un 
visas cerības tika liktas uz grūšanu, kura ir sportista stip
rākā disciplīna. Taču notika negaidītais  – V.  Ščerbatiha 
treneris Eduards Andruškevičs nokavēja palielināta svara 
pieteikumu otrajam piegājienam, un sportists to izlaida. 
Trešajam piegājienam tika uzstādīti plānotie 257  kilo
grami. Pacelt svaru virs galvas V. Ščerbatihs spēja, taču tas 
netika nofiksēts un tiesneši to neieskaitīja. Kā vēlāk atzina 
pats sportists, 15  kilogramu svara palielinājums, salīdzi
not ar pirmo mēģinājumu, tik lieliem svariem ir grūti pa
ceļams. Rezultātā V. Ščerbatiham – 3. vieta un bronzas 
medaļa. 

Labs sniegums 2008. gada olimpiādē Pekinā bija arī 
smaiļotājiem Kristapam Zaļupem un Kristam Straumem – 
viņi grūtā cīņā ieguva 7. vietu divvietīgajā smailītē 
1000 metru distancē un 10. vietu 500 metru distancē. Lat
vijas pludmales volejbolisti Aleksandrs Samoilovs un 

 Mārtiņš Pļaviņš astotdaļfinālā zaudēja austriešiem, kas deva 9.  vietu olimpiādē. Arī 
Latvijas basketbolistes treneru Aināra Zvirgzdiņa un Aigara Neripa vadībā olimpiādē 
izcīnīja 9. vietu.66

2008. gada olimpiādē Pekinā Latvija starp 204 dalībvalstīm izcīnīto medaļu skaita 
ziņā ierindojās 45. vietā, un kopējā sportistu meistarības līmeņa izaugsme dod pamatu 
secināt, ka sports Latvijā attīstās sekmīgi. Pēc 2008. gada Pekinas olimpiskajām spēlēm 
pasaules mēroga panākumus guva daudzi olimpisko sporta veidu pārstāvji.

Lielākos panākumus no Latvijas ziemas sporta veidu pārstāvjiem pasaules klases 
līmenī pēc 2006. gada guva bobslejisti, kamaniņu braucēji, skeletonisti un ātrslidotājs 
Haralds Silovs. 

XXI ziemas olimpiskajās spēlēs 2010. gadā Vankūverā (Kanāda) Latviju pārstāvēja 
58 sportisti, no kuriem 53 piedalījās deviņu sporta veidu sacensībās. Sacensībās ne
startēja abi hokeja komandas rezerves vārtsargi un trīs bobslejisti. Skeletonā Latviju 
pārstāvēja brāļi Martins un Tomass Dukuri. No jaunākā brāļa Martina jau tika gaidīta 
medaļa, bet vecākais – Tomass – līderu grupā netika minēts. Tomēr augstu meistarību 
pierādīja abi brāļi: Martins sīvā cīņā, zaudējot tikai 7 simtdaļas sekundes kanādietim 
Džonam Montgomerijam, izcīnīja sudraba medaļu, bet Tomass Dukurs ieņēma ceturto 
vietu, tikai četras desmitdaļas sekundes zaudējot trešās vietas ieguvējam. Abu brāļu 
starts olimpiskajās spēlēs vērtējams kā teicams. 

66 http://www.olympic.org/beijing2008summerolympics (skatīts 14.07.2016.).

15. att. Viktors Ščerbatihs 2008. gadā. 
Daiņa Caunes foto
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No 10 Latvijas kamaniņu braucē
jiem visus pārsteidza brāļi Šici. Andris 
un Juris Šici abus braucienus veica ļoti 
stabili un rezultātā ieguva otro vietu un 
olimpiskās sudraba medaļas, zaudējot 
tikai Austrijas pirmās komandas div
niekam. 

Latvijas bobsleja komanda jau 
pirms starta piedzīvoja neveiksmi. Ko
mandas labākais pilots Jānis Miņins tika 
aizvests uz Vankūveras slimnīcu, kur 
viņam tika veikta apendicīta operācija, 
un galvenā pilota loma bija jāuzņemas 
otrajam pilotam Edgaram Maskalānam. 
Savu uzdevumu E. Maskalāns izpildīja 
pilnībā, uzrādot savas karjeras labākos 
rezultātus, kas deva 8. vietu divnieku 
ekipāžā kopā ar Daumantu Dreiškenu 
un 11. vietu četriniekā kopā ar Mihailu Arhipovu, Raivi Broku, Pāvelu Tulubjevu.

2010. gada olimpiskajās spēlēs tika piedzīvots nebijis Latvijas sportistu sasnie
gums – pirmo reizi olimpisko spēļu vēsturē viens sportists vienā dienā startēja divos 
dažādos sporta veidos. To paveica Haralds Silovs: dienas pirmajā pusē piedalījās ātr
slidošanā 5000 metru distancē, izcīnot 20. vietu, bet vakarā – šorttreka sacensībās. Pa
visam šajās olimpiskajās spēlēs H. Silovs startēja astoņas reizes – dažādās ātr slidošanas 
un šorttreka distancēs. Šorttrekā Haralds Silovs izcīnīja 10. vietu 1500 metru distancē, 
12.  vietu 500  metru distancē un 14.  vietu 1000    metru distancē. Latvijas hokejisti 
olimpis kajās spēlēs ierindojās 12. vietā, lai gan pietrūka tikai vienu vārtu izslēgšanas 
spēlē pret Čehiju, kas Latvijas hokejistus varētu ierindot vismaz ceturtajā vietā.67 Izcī
nītās divas sudraba medaļas Latviju ierindoja 23. vietā 82 valstu konkurencē. No visām 
ziemas olimpiskajām spēlēm lielākais Latvijas dalībnieku skaits liecināja par kopējo 
sportiskā līmeņa izaugsmi, tomēr pagaidām nepalielināja augstu sportisko sasniegumu 
skaitu. 

2012. gada olimpiskās spēles notika Londonā (Lielbritānija), un tajās 204 dalīb
valstu vidū bija arī Latvija ar 46 akreditētajiem sportistiem. BMX riteņbraucējs Māris 
Štrombergs šajā olimpiādē izcīnīja savu otro olimpisko zelta medaļu. Otrs lielākais 
latviešu panākums bija pludmales volejbolistu Mārtiņa Pļaviņa un Jāņa Šmēdiņa uz
vara spēlē pret Vācijas, Venecuēlas, Norvēģijas, ASV komandu un divās spēlēs pret 
Nīderlandes pludmales volejbolistiem, izcīnot trešo vietu un olimpiskās bronzas god
algas. Otra Latvijas pludmales volejbola komanda Aleksandrs Samoilovs un Ruslans 
Sorokins izcīnīja 9. vietu.

67 http://www.sportsreference.com/olympics/athletes/si/haraldssilovs1.html (skatīts 14.07.2016.); Latvija 
Van kūverā: 2010.12.–28.02. = Latvia at the XXI Olympic Winter Games in Vancouver. Red. un sast. D. Caune; 
Latvijas Olimpiskā komiteja. Rīga: Latvijas Olimpiskā komiteja, 2010, 206.–217. lpp.

16. att. Skeletonists Martins Dukurs izcīnījis sudraba medaļu 
Vankūverā 2010. gadā. Aivara Liepiņa foto
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Latvijas vieglatlētu komandā ieprie
cināja sieviešu starti. Tāllēcēja Ineta Ra
dēviča izcīnīja 4. vietu, tikai 1  centi
metru zaudējot trešās vietas ieguvējai 
ASV sportistei. 

Šķēpa mešanā Latviju pārstāvēja 
maksimāli pieļaujamais dalībnieku 
skaits: trīs sievietes un trīs vīrieši. 
Diem žēl neviens neattaisnoja uz viņiem 
liktās cerības. Sieviešu konkurencē 
 Ma dara Palameika iekļuva finālā, ierin
dojoties astotajā vietā, bet pārējās divas 
Latvijas šķēpmetējas finālā neiekļuva. 
Septiņcīņniece Laura Ikauniece (Ad
midiņa) izcīnīja 9. vietu. 3000  metru 
 šķēršļu skrējienā Latvijas pārstāve Po
ļina Jeļizarova iekļuva finālā, uzstādot 
jaunu Latvijas rekordu, un ierindojās 
13. vietā. No vīriešu vieglatlētiem tikai 
šķēp metējs Ainārs Kovals izcīnīja vietu 
pirmajā divdesmitniekā. Labu snie
gumu 2012.  gada olimpiādē rādīja uz
lecošā svarcelšanas zvaigzne Artūrs 
Plēsnieks, sasniedzot septīto labāko re
zultātu svara kategorijā līdz 105  kilo
gramiem. Teicams sniegums olimpiādē 
izdevās Jeļenai Rubļevskai modernajā 
pieccīņā  – viņa grūtā cīņā izcīnīja 
8.  vietu. Latvijas smaiļotāju divnieks 
Krists Straume un Aleksejs Rumjancevs 
olimpiādē cerēja cīnīties par me daļām, 
taču spēja izcīnīt vien 11.  vietu, kas 
tomēr uzskatāms par apmierinošu snie
gumu.68

Sešos sporta veidos no 12, kuros 
Latvija piedalījās 2012. gada olimpiādē, Latvijas sportisti ierindojās pirmajā desmit
niekā labāko pasaules sportistu vidū, gūstot šos panākumus deviņās disciplīnās. Divos 
sporta veidos tika izcīnītas olimpiskās medaļas: BMX – zelta un pludmales volejbolā – 
sudraba. Pēc izcīnīto medaļu kvalitātes un skaita Latvija ierindojās 49. vietā 204 valstu 

68 http://www.olympic.org/uk/games/london/index_uk.asp (skatīts 14.07.2016.); Latvija Londonā = Latvia at the 
games of the XXX Olympiad in London: 2012.27.07.–12.08. Red. un sast. D. Caune. Rīga: Latvijas Olimpiskā 
komiteja, 2012, 233.–247. lpp.

18. att. Lec Ineta Radēviča (2012. gads). 
Aivara Liepiņa foto

17. att. Mārtiņš Pļaviņš uzņem servi, Jānis Šmēdiņš 
(2. numurs) gatavs palīdzēt (2012. gads). Aivara Liepiņa foto



713

olimpisko komandu konkurencē. Tas dod pamatu šīs olimpiādes sniegumu uzskatīt 
par labu. 

Latvijas ziemas sporta veidu pārstāvji – skeletonisti, kamaniņbraucēji, bobslejisti – 
pēc 2010. gada ziemas olimpiskajām spēlēm turpināja gūt pasaules mēroga panāku
mus. Visiespaidīgākie panākumi bija brāļiem Martinam un Tomasam Dukuriem ske
letonā. Martins Dukurs no 2009.–2010. gada sezonas līdz 2014.–2015. gada sezonai 
bija uzvarējis visos sešos pasaules kausa kopvērtējumos, pasaules čempionātos izcīnījis 
trīs zelta medaļas (2011., 2012., 2015. gadā) un vienu sudraba medaļu (2013. gadā). 
M.  Dukura vecākais brālis Tomass Dukurs Eiropas čempionātos bija izcīnījis divas 
sudraba medaļas (2012., 2014. gadā) un divas bronzas godalgas (2013., 2015. gadā), 
pasaules čempionātā 2015. gadā ieguvis bronzas medaļu, bet pasaules kausa kopvērtē
jumā – trīs otrās vietas (2013.–2015. gadā) un vienu trešo vietu (2012. gadā), kas no
drošināja vietu uz goda pjedestāla blakus brālim. Bez pārspīlējuma var teikt, ka 2012.–
2015. gadā Latvija bija vadošā pasaules valsts skeletonā. 

Kamaniņbraucēju lielākie sasniegumi saistās ar jaukto stafeti. Latvijas bobslejā 
kopš 2010. gada labākie panākumi gūti pilota Oskara Melbārža vadītajās kamanās, kur 
bobsleja divnieku sacensībās startē arī stūmējs Daumants Dreiškens, bet četrinieku 
kamanās viņiem pievienojas vēl divi stūmēji. Divnieku sacensībās O. Melbārdis un 
D. Dreiškens labākos panākumus guva 2015. gadā, izcīnot sudraba godalgas gan Eiro
pas, gan arī pasaules čempionātā. Pasaules kausa sacensībās šis divnieks 2012.–
2013. gada sezonā ierindojās trešajā vietā, bet 2014.–2015. gada sezonā astoņu posmu 
kopsummā triumfēja pirmajā vietā. 

2014. gada ziemas olimpiskajās spēlēs Sočos 88 valstu vidū bija arī Latvijas ko
manda ar 58 sportistiem, kas startēja deviņos sporta veidos. Vislielākās cerības izcī
nīt olimpisko zelta medaļu bija skeletonā, kur Latviju pārstāvēja divi no pasaules la
bākajiem sportistiem šajā sporta veidā. Tomēr Latvijas labākais skeletonists Martins 
Dukurs sīvā cīņā zaudēja mājiniekam krievam Aleksandram Tretjakovam astoņas 
desmitdaļas sekundes, un Martina brālis Tomass Dukurs ne mazāk sīvā cīņā zaudēja 
ASV sportistam Metjū Antuānam, 
bet uzvarēja Krievijas sportistu Ser
geju Čudinovu un ierindojās cetur
tajā vietā. Objektīvi vērtējot, arī 
šādu vietu guvums uzskatāms par 
lielu panākumu, jo Latvijas sportisti 
startēja meistarīgi. Otra Latvijas ko
mandas cerība uz olimpiskajām me
daļām bija bobslejisti, taču bobsleja 
divnieku sacensībās Latvijas labā
kais pilots Oskars Melbārdis ar stū
mēju Daumantu Dreiškenu izcīnīja 
piekto vietu. Pašus sportistus šāds 
rezultāts neapmierināja, taču stabi
lais sniegums visos četros braucie
nos liecināja par augstu meistarību, 

19. att. Oskara Melbārža četrinieks 2012. gada olimpiskajās 
spēlēs skrien pēc sudraba medaļām. Aivara Liepiņa foto
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kura pēc olimpiskajām spēlēm realizē
jās citu sacensību rezultātos. Četri
nieku sacensībās Oskars Melbārdis ar 
stūmējiem Daumantu Dreiškenu, Arvi 
 Vilkasti, Jāni Strengu lielāko pār
steigumu sagādāja otrajā braucienā, 
uzrādot labāko laiku un no piektās 
vietas paceļoties uz otro vietu, tikai par 
0,04  sekundēm atpaliekot no pirmās 
vietas  – Krievijas četrinieka. Rezul
tātā  Latvijas bobsleja četriniekam  – 
sudraba godalga 2014. gada olimpiska
jās  spēlēs. 

Latvijas kamaniņbraucēji divnieku 
sacensībās brāļi Andris un Juris Šici pēc 
pirmā brauciena bija piektie, otro brau
cienu aizvadīja  nevainojami, bez kļū
dām un, kad Kanādas un Austrijas div
nieks, neizturot sacensību spriedzi, 
trasē pieļāva vairākas kļūdas, izcīnīja 
trešo vietu. 

Cerības attaisnoja arī Latvijas ka
maniņu stafetes komanda Juris Šics, 
Andris Šics, Mārtiņš Rubenis un Elīza 
Tīruma, kas olimpiskajās spēlēs izcī nīja 
godpilno trešo vietu. 

Veiksmīgs, Latvijas hokeja līmenim 
atbilstošs rezultāts – 8. vieta olimpiska
jās spēlēs –, astotdaļfinālā uzvarot 
Šveici ar 3 : 1, bet ceturtdaļfinālā zaudē
jot  Kanādai ar 1 : 2, bija Latvijas hokeja 
 izlasei. No pārējo sporta veidu pārstāv
jiem visveiksmīgākais bija biatlonists 
Andrejs Rastorgujevs, kurš 12,5  kilo
metru iedzīšanas slēpojumā izcīnīja 

9. vietu.69 Kopumā Latvijas sportistu sniegums 2014. gada ziemas olimpiskajās spēlēs 
Sočos vērtējams kā visveiksmīgākais neatkarīgās Latvijas vēsturē. Medaļu kopvērtē
jumā Latvija ierindojās 23. vietā. Ir sporta eksperti, kuri vērtē valsts sportistu sasnie
gumus, salīdzinot tos ar valsts ekonomisko stāvokli, respektīvi, vērtējot spēlēs iegūto 
medaļu skaitu pret valsts iekšzemes kopproduktu (IKP). Pēc šī rādītāja Latvija 

69 http://www.olympic.org/sochi2014winterolympics (skatīts 14.07.2016.); Latvija Sočos = Latvia at the XXII 
Olympic Winter Games in Sochi: 2014.07.–23.02. Red. un sast. D. Caune; Latvijas Olimpiskā komiteja. Rīga: 
Latvijas Olimpiskā komiteja, 2014, 258.–267. lpp.

20. att. No kreisās: Juris un Andris Šici, Mārtiņš  Rubenis, 
Elīza Tīruma (Cauce) ar medaļām 2014. gadā. 
Aivara Liepiņa foto

21. att. 2014. gadā stafetē finišē Mārtiņš Rubenis. 
Aivara Liepiņa foto
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2014.  gada ziemas olimpiskajās spēlēs Sočos ierindojās 2. vietā 88 valstu vidū. Ko
pumā Latvijas sporta organizatoriskā sistēma nodrošina izaugsmes iespējas sportā 
talantīgiem jauniešiem.

Latvijas sportisti ārzemju klubos un turnīros

Latvijai atgūstot neatkarību 1990. gadā, talantīgākajiem sportistiem pavērās iespē
jas pievērsties profesionālam sportam. Tomēr pēc sportiskā snieguma pasaules līmeņa 
rezultātus spēja uzrādīt tikai daži sportisti. Raksturīgākais piemērs ir hokejs. 2015. gadā 
vairāk nekā 190 Latvijas hokejistu spēlēja 24 dažādu valstu hokeja klubos. Visaugstā
kajā sportiskajā līmenī – NHL – līdz 2015. gadam spēlējis 21 Latvijas hokejists. Taču 
ne sporta līdzjutēji, ne eksperti visus šos hokejistus nesauks par pasaules klases spēlē
tājiem. Par tādiem var dēvēt tikai Minesotas kluba “North Stars” spēlētāju H. Balderi 
(1989/1990), S. Ozoliņu, kurš 1996. gadā Kolorado “Avalanche” komandas sastāvā izcī
nīja Stenlija kausu, un vārtsargu A. Irbi, kurš Karolīnas “Hurricans” sastāvā 1999. gadā 
iekļuva Stenlija kausa finālā un 1992. gadā saņēma balvu kā sezonas labākais NHL 
vārtsargs. Līdzīga aina ir futbolā, kur 24 dažādu valstu komandās spēlē 63 Latvijas fut
bolisti. Neviens no futbolistiem, pēc ekspertu viedokļa, netiek vērtēts kā pasaules kla
ses futbolists. 

Arī daudzi jaunie basketbolisti spēlē ārzemju klubos. Katra jaunā basketbolista 
sapnis ir spēlēt Nacionālās basketbola asociācijas (NBA – National Basketball Associa-
tion) līgā, kas ir augstākā profesionālā līga basketbolā pēc sportiskās meistarības. Šajā 
līgā līdz šim spēlējuši tikai trīs Latvijas basketbolisti: Gundars Vētra – Minesotas “Tim
berwolves”, Andris Biedriņš – Goldensteitas “Warriors” un Jūtas “Jazz”, Kristaps 
 Porziņģis – Ņujorkas “Knicks”. Šos trīs sportistus var vērtēt kā pasaules klases basket
bolistus. 

Tenisā tiek veidots pasaules tenisistu rangs – Tenisa profesionāļu asociācijas 
(ATP – Association of Tennis Professionals) rangs ir vīriešiem un Sieviešu tenisa asoci
ācijas (WTA – Women’s Tennis Association) rangs ir sievietēm. Pēc speciālistu vērtē
juma, par pasaules klases tenisistu var saukt to, kurš iekļuvis starp pirmajiem 250. No 
Latvijas četriem tenisistiem, kuri minēti ranga sarakstā, tikai Ernests Gulbis uzska
tāms par pasaules klases tenisistu. E. Gulbis augtāko – desmito – vietu rangā izcīnīja 
2014. gadā, bet 2015. gadā ierindots 82. vietā.70 WTA rangā sievietēm Latvijas tenisiste 
Jeļena Ostapenko 2015. gadā ieņēma 80. vietu, bet Anastasija Sevastova – 111. vietu.71 
Tituliem bagātākā Latvijas tenisiste ir Larisa Neilande (dzimusi Savčenko), kura 
1988. gadā WTA rangā vienspēlēs bija 13. vietā, bet 1992. gadā dubultspēļu rangā – 
1. vietā pasaulē, uzvarot sešos Grand Slam dubultspēļu turnīros, bet patlaban ir tenisa 
 trenere.

70 http://livetennis.eu/wtarace (skatīts 14.07.2016.).
71 76http://livetennis.eu/ (skatīts 14.07.2016.).

Uldis Grāvītis    LATVIJAS SPORTS UN SPORTISTI PASAULES KONTEKSTĀ



716 LATVIJA UN LATVIEŠI     I sējums 

Latvijā senas tradīcijas ir tehniskajiem sporta veidiem. Padomju varas laikā Latvi
jas autosportisti Aleksandrs Karamiševs, Arnolds Dambis, Juris Belmers, Ivars Caune 
bija vieni no labākajiem Padomju Savienībā un guva panākumus arī starptautiskā mē
rogā. Pēc neatkarības atgūšanas Pēteris Neikšāns bija pirmais latviešu autokrosists, 
kurš izcīnīja godalgotu vietu Eiropas 1991. gada autosporta čempionāta posmā. 
1996. gadā Andris Dambis bija pirmais Latvijas autosportists, kurš Eiropas čempio
nāta visu posmu kopvērtējumā izcīnīja bronzas medaļu. Latviešu autobraucēji trium
fēja 2000. gada Eiropas čempionātā, autokrosā izcīnot pirmās trīs vietas uz goda pje
destāla. Latvijas autobraucēju četras ekipāžas spējušas finišēt arī “Dakāras” rallij reidā.  
Izcilus panākumus autosportā guvis Latvijas autobraucējs Reinis Nitišs, 2013.  gadā 
uzvarot Eiropas rallijkrosā deviņu posmu kopvērtējumā Super 1600 klasē un 
2014. gadā izcīnot bronzas medaļu pasaules rallijkrosa čempionāta spēcīgākajā – Super 
Car  klasē.72

Latvijā ir attīstījies arī motosports – jau padomju varas gados te bija daudz talan
tīgu motosportistu. Pats titulētākais Latvijas motobraucējs ir Kristers Serģis, kurš pa
saules čempionātā motokrosā blakusvāģu klasē kopā ar līdzbraucēju Arti Rasmani 
laikā no 1997. gada līdz 2002. gadam piecas reizes ieguva pirmo vietu visu posmu kop
vērtējumā un vēlākajos gados ar citiem līdzbraucējiem ierindojās otrajā un trešajā 
vietā, bet divas reizes kļuvis par Eiropas čempionu.73

Nobeigums

Latvijā ar likumu noteikti trīs principi sporta jomā. Pirmais ir vienlīdzības prin
cips, kas paredz, ka ikvienam ir tiesības nodarboties ar sportu. Otrais ir godīgas spēles 
princips, kas noteic, ka sporta izglītojošajā, organizatoriskajā un pārvaldības darbā 
jārū pējas par olimpisko ideālu un ētikas principu ievērošanu, kā arī jācīnās pret nego
dīgumu un dopinga lietošanu sportā, pret fizisku un morālu rupjību. Trešais ir drošības 
princips, kas paredz, ka sporta pasākumiem jānoris drošā vidē un tie jāorganizē un jā
vada kvalificētiem sporta darbiniekiem.74 Latvijā kopumā šie pamatprincipi tiek ievē
roti. Katram jaunam cilvēkam ir tiesības un iespējas attīstīt savu sportisko talantu. Lat
vijā oficiāli reģistrētas vairāk nekā 80 dažādu sporta veidu federācijas, sportā strādā 
aptuveni 5000 treneru, kas nozīmē, ka ik uz 400 iedzīvotājiem, ieskaitot bērnus un 
vecus cilvēkus, ir viens sporta treneris. Latvijā tiek atbalstīts arī sports cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām, darbojas Latvijas Paralimpiskā komiteja. Latvijā ir arī Sporta vete
rānu padome, kas atbalsta un organizē veterānu sportu. Latvijā tiek rīkoti masu sporta 
pasākumi: skrējieni, sporta svētki, olimpiskās dienas u.c. 

Rūpējoties par augstas klases sportistu sagatavošanu, Latvijas Olimpiskā komiteja 
nodibinājusi Latvijas olimpisko vienību. Latvijas olimpiskās vienības aprūpē ir divu 

72 http://www.fiaworldrallycross.com/driver/21/nitiss (skatīts 14.07.2016.).
73 http://www.sidecarcross.de/home/home.htm (skatīts 14.07.2016.).
74 Sporta likums. Latvijas Vēstnesis, Nr. 165, 2002, 13. nov. Pieejams: http://m.likumi.lv/doc.php?id=68294 

(skatīts 14.07.2016.).
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 līmeņu sportisti: pirmais līmenis ir sportisti, kuri gatavojas gan ziemas, gan vasaras 
olimpiskajām spēlēm, turpretim otrais līmenis ir juniori, kuri nākotnē aizstās mūs
dienu līderus. Ar sportistiem strādā lielākā daļa Latvijā izglītotu treneru. Latvijā ir 
viena sportā specializēta universitātes tipa augstskola – Latvijas Sporta pedagoģijas 
akadēmija, kurā izglīto sporta veidu trenerus, sporta menedžerus, sporta fizioterapei
tus, rekreācijas speciālistus un sporta skolotājus. Sporta nozarē akadēmija nodrošina 
bakalaura, maģistra un arī doktora līmeņa studijas, rūpējoties par sporta zinātnes at
tīstību valstī. Sporta treniņi, sacensības, sporta aktivitātes un pasākumi nodrošina ak
tīva un veselīga dzīvesveida iespējas dažāda vecuma un dažādu fiziskās sagatavotības 
līmeņu iedzīvotājiem Latvijā. 

Par autoru

Uldis Grāvītis (dz. 1942) – sporta pedagogs un zinātnieks, profesors (1991), 
Dr. paed. (1992), Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Senāta priekš
sēdētājs (kopš 1992), ilggadējs Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas rektors 
(1988–2008), Latvijas Olimpiskās komitejas loceklis (1988–2008), Latvijas 
Sporta treneru sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs (kopš 2008), Sporta nozares 
promocijas padomes priekšsēdētājs (kopš 2009), Latvijas Zinātnieku savienības 
Valdes priekšsēdētājs (kopš 2011). Vairāku ārvalstu sporta zinātnes žurnālu re
dakcijas loceklis, Starptautiskās sporta zinātnes un fiziskās izglītības padomes 
(ICSSPE – International Council of Sport Science and Physical Education) loceklis 
(kopš 1992). 
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Māra Grudule

VĀCBALTIEŠI LATVIJAS UN EIROPAS 
KULTŪRĀ

Rakstā sniegts ieskats Baltijas vācu kultūras vēsturē, no vienas puses, atklājot vienojošo ar Eiropas 
kultūru, no otras puses, – to, kā vācbaltiešu kultūra ir ietekmējusi Latvijas kultūru vai radusi atbalsi 
tajā. Šai ziņā ieskatam parocīga ir šķitusi tieši daiļliteratūras prizma, kurai tekstā pievērsta vislielākā 
uzmanība. 
Vācbaltiešu kultūra atspoguļo Eiropas, konkrētāk – vāciski runājošās Eiropas daļas, kultūras pro
cesus no tās pirmsākumiem 13. gadsimta pirmajā pusē līdz 20. gadsimtam. Tā iegūst reģionāli 
specifiskus vaibstus tēlainības, tipāžu un apskatīto problēmu ziņā 19. gadsimtā. Vācbaltiešu kultūra 
Baltijā ir autonoma parādība. Lai gan tā ir stimulējusi latviešu nacionālās literatūras, teātra, mūzikas 
un mākslas attīstību 19. gadsimtā, kopumā vēlāk ar retiem izņēmumiem tā latviešu kultūras procesu 
maz ietekmējusi, un tas saistīts ar vēsturiskajiem apstākļiem un koloniālo situāciju. Vienlaikus nav 
noliedzama vācbaltiešu tilta funkcija starp Eiropas austrumiem un Rietumeiropas kultūru. 

Atslēgvārdi: Baltijas vācu kultūra, vācbaltiešu literatūra, latviešu un vācu kultūrsakari. 

Ievads

Vācbaltiešu kultūra Baltijā tradicionāli saistāma ar posmu no 12. un 13. gadsimta 
mijas, tātad – no krusta kariem, Vācu ordeņa un kristīgās baznīcas nostiprināšanās 
Baltijā, iekarotāju un misionāru pakāpeniskas iesakņošanās un pamatiedzīvotāju pa
kļaušanas līdz vācbaltiešu izceļošanai 1939. gada rudenī un Otrā pasaules kara beigām; 
teritoriāli – ar Kurzemes, Zemgales un Vidzemes novadu. Arī Latgales kultūrvēsturē 
sava nozīme ir Baltijas vācu dzimtām, tomēr reģiona attīstība kopš 16. gadsimta saistīta 
ar ilgstošu poļu virskundzību, kas noveda pie pārpoļošanās – pārejas katoļticībā un 
poļu valodas lietošanas, tāpēc tradicionāli Latgale netiek iekļauta vācbaltiešu kultūras 
apskatos. Tomēr pētniecībai tas būtu interesants aspekts, kas norādītu uz Baltijas vācu 
kultūrtelpas vienotību un vienlaikus arī dažādību, tās saiknēm ne tikai ar Poliju, bet arī 
ar franču kultūras pasauli. 

Kultūrzīmju veidolā Baltijas vācu māksla, piemēram, arhitektūra, glezniecība, tēl
niecība, aizvien ir klātesoša Latvijas ainavā visplašākajā tās nozīmē. Ar literāru darbu 
tulkojumiem, koncertiem un mākslas izstādēm vācu kultūra joprojām veido raksturīgu 
Latvijas multikulturālās vides vaibstu.
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Par Baltijas vācieti jeb vācbaltieti ir uzska
tāms vācietis, kas dzimis Baltijā vai arī lielāko 
daļu savas dzīves pavadījis un iesakņojies Bal
tijā. Līdz 18. gadsimta beigām Baltijas vācieši 
rakstos asociē sevi ar noteiktu teritoriju, pār
stāvēdami atšķirīgas valstis: Kurländer “kur
zemnieki” ir Kurzemes un Zemgales hercogis
tes, Polijas–Lietuvas vasaļvalsts (līdz 1795) 
vācieši, un Livländer “vidzemnieki” – Vidze
mes vācieši. Pēc visas Baltijas iekļaušanas Krie
vijas impērijas sastāvā vietējie vācieši pama
zām  pāriet uz kopīgu apzīmējumu – Balten 
“baltieši”.1 19. un 20. gadsimta mijā, baltiešu 
apzīmējumam nostiprinoties arī attiecībā uz 
šeit dzīvojošām pamattautām, Baltijas vācieši 
pievieno konkretizējošu vārdu savienojumu 
Deutschbalten “vācu tautības baltieši” jeb “vāc
baltieši”. Savukārt apzīmējums “baltvācieši” (vācu val. Baltendeutsche) “ir samērā nese
nas cilmes, [..] to intensīvi sāka lietot Hitlera iestāžu ierosmē”.2 Padomju laikā tas tika 
lietots, no vienas puses, ideoloģiskā nolūkā, no otras puses, – to uztverot kā saīsinātu 
vārdu savienojumu “Baltijas vācieši” vai kā analoģisku darinājumu, piemēram, apzī
mējumam “baltkrievi”. Ir saprotama arī Baltijas vāciešu vecākās paaudzes vēlme savas 
kopienas apzīmēšanai lietot vārdu “vācbaltieši” vai “baltieši” (bet ne “balti” un ne “vāc
balti”, nesaistot apzīmējumu ar konkrētu baltu valodu grupu), nevis “baltvācieši”. Mūs
dienās vairumam ļaužu vēsturiskā tradīcija ir sveša, tekstos un runās pastāv līdzās trīs 
dažādi apzīmējumi: Baltijas vācieši, vācbaltieši un baltvācieši. 

Līdz Latvijas valsts dibināšanai 1918. gadā vācbaltieši daudzu gadsimtu garumā ir 
galvenais politiskās, ekonomiskās un kultūras dzīves virzītājspēks neatkarīgi no terito
rijas politiskās piederības. Pēc 1918. gada rudens Baltijas vācieši kļūst par minoritāti 
neatkarīgajā Latvijas valstī ar visām minoritātes tiesībām līdz Kārļa Ulmaņa apvērsu
mam 1934. gadā. 30. gadu otrajā pusē pastiprinās nacisma ideju loma vācbaltiešu ko
pienas apziņā. Tā saistīta ar politisko notikumu kontekstu Vācijā un idejām par bijušo 
koloniju un koloniālās sistēmas atjaunošanu, kā arī ar Kārļa Ulmaņa saukļa “Par lat
visku Latviju” īstenošanos dzīvē, vēršoties pret demokrātiskām minoritāšu tiesībām.3 

Vācbaltiešu kopienai ir gara vēsture, te dzimušas un augušas paaudzes, kurām 
Kurzeme un Vidzeme ir vienīgā dzimtene, tāpēc 1939. gada rudens notikumus Baltijas 

1 Par apzīmējumu un tā nozīmes maiņu laika gaitā: Hackmann J. Was bedeutet “baltisch”? Zur semantischen 
Wandel des Begriffs im 19. und 20. jahrhundert. Ein Beitrag zur Erforschung von mental maps. Buch 
und Bildung im Baltikum. Festschrift für Paul Kaegbein zum 80. Geburtstag. Hg. von H. Bosse, O. H. Elias, 
R. Schweitzer. Münster: Lit. Verlag, 2005, S. 15–41.

2 Krēsliņš J., sen. Kas ir baltvācieši (vācbaltieši)? Laiks, Nr. 33, 1998, 4. lpp. 
3 Sal. plaša rakstu kopa par šo: Deutschbalten, Weimarer Republik und Drittes Reich. Hg. von M. Garleff. 

Bd.  1–2. Köln: Böhlau, 2008; Cerūzis R. Vācu faktors Latvijā (1918–1939): politiskie un starpnacionālie 
aspekti. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2004.

1. att. Latvijas Nacionālā opera un balets. Bijušais 
Rīgas Pilsētas (vācu) teātris. 20. gs. sākuma atklātnīte 
(Čeže M. Mūzu bastions. Rīga: Neputns, 2014, 30. att.)
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vācieši uztver nevis kā repatriāciju terminam atbilstošā 
nozīmē,4 bet gan kā piespiedu pārvietošanu. Politisku 
iemeslu dēļ vācbaltiešu izceļošana sākas jau 19.  gad
simta beigās Krievijas valsts īstenotās Baltijas provinču 
rusifikācijas dēļ. Ar šo brīdi vācbaltiešu literatūrā ienāk 
zaudētās dzimtenes motīvs, un tas ir arī viens no galve
najiem tematiskajiem lokiem visa 20. gadsimta garumā.

Vācbaltiešu kultūra ir koloniāla kultūra bez kon
krēta valstiska centra. Metropole attiecībā pret provinci 
(koloniju) uztverama garīgā nozīmē kā vāciski runājošā 
Eiropas daļa. No koloniālas kultūras pazīmēm akcentē
jams, pirmkārt, provinciālisms – laika nobīde kultūr
procesu apguvē attiecībā pret centru, kas dažādos laik
metos un dažādos garīgās darbības laukos nobīdes ziņā 
variē; otrkārt, viduvējība – ģēnijs, izcilība vienmēr tie
cas atgriezties centrā. Tā, piemēram, Johana Volf
ganga  Gētes un Johana Gotfrīda Herdera draugs un 
laikabiedrs Jākobs Mihaels Reinholds Lencs, dzimis 

Vid zemē, Baltiju apmeklē reti; Eduards fon Keizerlings pēc 1895. gada dzīvo Minhenē, 
tur top visi viņa labākie stāsti un romāni, arī Zīgfrīds fon Fēgezaks un Verners Bergen
grīns savus labākos darbus saraksta ārpus Baltijas. 

Baltijas vācu kultūra ir Eiropas mākslas tendenču spogulis, gan ar laika nobīdi, 
kuru uz brīdi izlīdzina apgaismības laikmets. Talantīgiem intelektuāļiem Kurzeme un 
Vidzeme kļūst par eksperimentu arēnu, piemēram, jaunradītājs un pārveidotājs5 arhi
tekts Kristofs Hāberlands Daugavas krastā uzceļ Katlakalna baznīcu (1791–1794), kurā 
pirmoreiz parādās protestantiskais telpu plānojuma princips – centrālbūve ar kanceli, 
altāri un ērģelēm atrodas uz vienas simetrijas ass, akcentējot mācītāja sarunu ar drau
dzi. 19. gadsimtu iezīmē Rīgas, Liepājas un citu Latvijas pilsētu veidošanās par moder
niem centriem ar jaunlaiku arhitektūru un parku joslu. Tas ir laiks, kurā dzimst pirmās 
publiski pieejamās mākslas krātuves, un topošie latviešu mākslinieki amata iemaņas 
nereti iegūst pie vācu daiļkrāsotājiem un kariešu lakotājiem. 

Mākslas attīstībā svarīga nozīme ir Rīgas Pilsētas mākslas muzeja atvēršanai 
(1905), kura telpās – tagad Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā – joprojām atrodas 
viena no plašākajām Latvijas mākslas kolekcijām. Latviešu mākslas loma pieaug 
20. gadsimta sākumā līdz ar nacionālā romantisma tradīcijas veidošanos, piemēram, 
jūgendstilā.6 Kaut arī šajā laikā ap 40% Rīgas monumentālo ēku projektējuši latviešu 
arhitekti – Konstantīns Pēkšēns, Kristaps Morbergs, daļēji arī Jānis Baumanis, viņi ir 
ieguvuši vācisku izglītību Rīgas Politehnikumā, ir tuvi vāciskajām aprindām un pilda 

4 Diktierte Option: die Umsiedlung der Deutsch-Balten aus Estland und Lettland, 1939–1941: Dokumentation. 
Zusmmengestellt und eingeleitet von D. A. Loeber. Neumünster: Wachholz Verlag, 1974–1975.

5 Lancmanis I. Hāberlands starp modernismu un avangardu. Latvijas Architektura, Nr. 98, 2011/2012, XII/I, 
48. lpp.

6 Sal.: Krastiņš J. 20. gadsimta sākuma arhitektūra: Rīga stalažās. Pieejams: http://dom.lndb.lv/data/obj/49075.
html (skatīts 18.07.2012.).

2. att. Katlakalna baznīca. J. K. Broces zīmē
jums ar aprakstu. Projekta autors Kristofs 
Hāberlands. Iecerē palikusi bāka jumta spices 
vietā (http://www.katlakalns.lv/?ct=latvijaslu
teranubaznicas) 
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Rīgas patriciešu, vācbaltiešu pasūtījumu.7 Latviešu un vācbaltiešu mākslinieku kop
darbs ir Rīgas Arhitektu biedrības izdotā “Baltijas mākslas gadagrāmata” (“Jahrbuch 
für bildende Kunst in den Ostseeprovinzen”, 1907–1913). 

Laukos pēc 1905. gada revolūcijas arhitektūrai jaunu elpu piešķir tikko pārdzīvotie 
muižu ēku postījumi, kā raksta mākslas vēsturnieks Imants Lancmanis: “.. revolūcijas 
traģēdija bija ne tikai pašu ēku kā muižu īpašnieku mitekļu zudums (Kurzemē noposta 
45 ēkas, gandrīz visas tiek atjaunotas), tā vispirms bija muižniecības ideālu un tradīciju 
pārmantojamības bojāeja. Līdz ar to nodedzināto kungu māju un piļu atjaunošana 
kļuva arī par ideoloģisku uzdevumu [..] atjaunotajām celtnēm vajadzēja iemiesot zau
dēto vēstures slāni, imitēt gadsimtu.”8 

Vācbaltiešu loma Latvijas arhitektūrā un mākslā mazinās periodā starp abiem pa
saules kariem izceļošanas dēļ, kā arī pēc lielo zemes īpašumu sadalīšanas un muižu 
centru atsavināšanas, bijušajām muižas ēkām pārtopot skolās, slimnīcās un sanatorijās, 
tautas namos un veco ļaužu mītnēs, īpaši nerēķinoties ar pašām celtnēm kā mākslinie
ciskām vērtībām, piemēram, Oļģerts Rozītis, atskatoties uz Baltijas vācu muižniekiem 
Fēgezakiem piederošo Loberģu muižu pēc tās atsavināšanas par labu Latvijas valstij, 
raksta: “.. kungu mājā ierīkoja kopmoderniecību un viesistabai izplēsa grīdu, ielejot tās 
vietā cementa klonu, arī vienai augšstāva guļamistabai izplēsa grīdu un atstāja to tukšu, 
tā salaižot abas istabas vienā telpā, lai varētu novietot lielās piena krejojamās mašīnas, 
rundēļa malās vairs nebija koptas puķu dobes. Piena vedēju rati tur bija izvandījuši dzi
ļas dubļainas grambas, kas sausā laikā sacietēja akmeņa cietuma pikās, jo Loberģu mui
žas centrā bija mālaina zeme.”9 Sava nozīme vācbaltiešu arhitektiem palika pilsētu kul
tūrā: valodnieka un teologa Augusta Bīlenšteina dēls Bernhards Bīlenšteins projektējis 
vairākus dzīvojamos namus Rīgas centrā un ārpuscentra rajonos, t.sk. Meža parkā.10 

19. gadsimts veicina lokālo muzikālo tradīciju un vēstures pārlūkošanu. Pastāvīgā 
latviešu redzeslokā vācu mūzika nonāk ap 17. un 18. gadsimta miju, draudzēm pārejot 
uz jaunajām, ritmizētajām dziesmu grāmatām. Tautas apgaismības laikmetā 18. gad
simta otrajā pusē latviski tulkota Karla Heinriha Grauna kantāte “Jēzus nāve” 
(“Der  Tod Jesu”, 1755)11 un Elīzas fon der Rekes dziesmas.12 Pilsētās izplatās vāciskā 
ziņģēšanas tradīcija, kā alternatīva tautasdziesmām tā pakāpeniski ienāk arī laukos, bet 
popularitātes virsotni sasniedz 19. gadsimtā. No Baltijas vāciešiem un kaimiņiem igau
ņiem latvieši aizgūst dziesmu svētku tradīciju, mācās mūzikas instrumentu spēli, dzie
dāšanu un kopā studē.13 Sākot ar 19. gadsimta beigām, Baltijas vācu kultūrā pamazām 
ienāk latviešu mūzika. 

7 Stradiņš J. Baltvācu problēmu loks mūsu kultūrvēsturē. Trešā atmoda. Rīga: Zinātne, 1992, 239. lpp.
8 Lancmanis I. Muižu bojāeja kā krīze un atdzimšana: Arhitektu ģimenes Berči darbība Kurzemē. 17. Borisa 

Vipera piemiņas lasījumi. Referātu krājums. Rīga: LMA Mākslas vēstures institūts, 2009, 14.–15. lpp.
9 Rozītis O. Viesulis. Jaunā Gaita, Nr. 223, 2000, 11. lpp.

10 Par pilsētas dzīves gaisotni starp abiem pasaules kariem viņš aizraujoši stāsta savos memuāros “Bet mājas 
palika” (“Die Häuser aber blieben”, 1998). 

11 Publicēta krāj.: Stenders G. F. Svētas gudrības grāmatiņa, sarakstīta no Sērpiles un Sunākstes Baznīckunga 
Stender. Jelgava, Aizpute: J. F. Hinz, 1774.

12 Stenders G. F. Eelizes divpadesmit svētas dziesmas, latviešu valodā pārtulkotas no tā veca mācītāja Stendera. 
Jelgava: J. V. Steffenhagen, 1789.

13 Sal.: latviešu mūziķi Ā. Ore un Ā. Ārgalis mācījušies pie A. Pabsta, J. Vītols – pie R. Postela u.tml.
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Praviešu spēles jeb izrādes Rīgā ir rīkotas jau viduslaikos, vismaz kopš 1205. gada. 
Baltijā spēlētas liturģiskās drāmas, bijis pazīstams laukumu teātris un meteņu spēles: 
1527. gada 27. februārī Rīgā izrādīta reformāciju atbalstoša luga – dzejnieka Burkarda 
Valdisa lejasvācu valodā sacerētā “Līdzība par pazudušo dēlu” (“De parabell vam vor-
lorn Szohn”, 1527).14 Simts gadus vēlāk Baltijā ienākušas ceļojošo aktieru trupas, Kur
zemes hercoga galmā izrādītas dziesmu spēles. Arī skolās spēlēts teātris, un Baltijas 
vācieši to kā jauniešu kultūras formu saglabā cauri gadsimtiem līdz izceļošanai 
1939. gadā. Pirmo teātra ēku Rīgā atklāj 1782. gadā, drīz arī Jelgavā (1802) un Liepājā 
(vasaras teātris, 1804), 19. gadsimta pirmajā pusē teātris spēlēts Kuldīgā (1805–1817). 
Rīgā – Pilsētas teātrī un Melngalvju namā – viesojas daudzi Eiropā pazīstami kompo
nisti un izpildītājmākslinieki. No 1837. līdz 1839.  gadam par teātra kapelmeistaru 
strādā toreiz vēl ļoti jaunais Rihards Vāgners. Vāgneram, tāpat kā daudziem viņa kolē
ģiem, Rīga ir tikai īslaicīga apstāšanās vieta, lai atgrieztos Rietumeiropā vai ceļotu tālāk 
uz Pēterburgu. 1863. gadā Pilsētas teātrim uzceļ jaunu ēku. Neņemot vērā ugunsgrēkus 
un vēstures kolīzijas, vācu teātris Rīgā turpina darboties līdz 1939. gadam. Tā, piemē
ram, 1929./1930.  gada sezonā lielus panākumus piedzīvo Bertolta Brehta “Trīsgrašu 
operas” iestudējums (“Die Dreigroschenoper”, 1928). Izrāde ir bagātīgi recenzēta kā 
Baltijas vācu, tā latviešu presē, un pāris gadu vēlāk tā piedzīvo pirmizrādi un līdzīgus 
panākumus arī uz latviešu skatuves. 

Baltijas vācieši ir likuši pamatu latviešu dramaturģijai un veicinājuši latviešu pro
fesionālā teātra attīstību. Latviešu teātra tēvs Ādolfs Alunāns par aktieri un režisoru 
izaudzis vācbaltiešu sabiedrībā, viņa paša sacerēto lugu uzbūve, kaut to saturisko pie
pildījumu veido atmodas laikmeta idejas, ir balstīta uz tolaik vācu teātrī populārajām 
posēm. Bez Baltijas vācu teātra skolas citāda būtu arī latviešu teātra kritika.15 Vācbal
tiešiem svarīga nozīme ir vietējās kinomākslas tapšanā: Liepājā vācbaltieši projektē 
zāles un atver pirmos kinoteātrus. 

No vācbaltiešu liktajiem pamatiem ir izaugusi Latvijas zinātne un izglītības si s
tēma, tai skaitā latviešu folkloristika, literatūrzinātne un valodniecība. Pēc mācītāja un 
valodnieka A. Bīlenšteina sniegtajām lingvistiskajām ziņām, 1920. gadā tiek nosprausta 
Latvijas robeža.16 Vācu veidotās augstskolas Tērbatā un Rīgā ir pirmās latviešu zināt
nieku kalves. Latvijas Augstskola (1919), vēlākā Latvijas Universitāte, savas darbības 
sākumos izmanto vācbaltiešu profesūru.17 

14 Oriģinālteksts, V. Bisenieka atdzejojums latviski un komentāri latviski un angliski: Burkards V. Parabola par 
pazudušo dēlu. Rīga: Musica Baltica, 2010.

15 Par to sīkāk: Volkova L. Blaumaņa zelts. Rakstnieks savā laikā, darbos un cilvēkos. Rīga: Karogs, 2008, 25. lpp.; 
Čeže M. Werdegang des lettischen Opernkritikers am deutschen Rigaer Stadttheater 1863–1914. Deutsch-
baltische musikalische Beziehungen: Geschichte – Gegenwart – Zukunft. Hg. A. Žiūraitytė. Sinzig: Studio 
Verlag, 2003, S. 35–42.

16 Bielenstein A. Die Grenzen des lettischen Volksstammes und der lettischen Sprache in der Gegenwart und im 
13. Jahrhundert (1892), norāde pēc avota: Stradiņš J. Baltvācu problēmu loks mūsu kultūrvēsturē, 250. lpp.

17 LU 20. gs. 20. gados vācbaltieši bija 12–14% no mācībspēkiem: matemātiķi P. Bols, A. Mēders, inženier
zinātnieki A. Ā. Jenšs, E. Jakobi, jurists A. Lēbers, vēsturnieks L. Arbuzovs jun. Sal.: Loeber D. Deutsch-
baltische Lehrkräfte an der Universität Lettlands. 1919–1941. Hamburg: Pantzer, 1999.



723

Vācbaltiešu kultūras bibliogrāfija

Baltijas vācu teksti pirmoreiz vienkopus aplūkoti jau 18.  gadsimta otrajā pusē,18 
bet nākamā gadsimta sākumu raksturo vērienīgs enciklopēdisks izdevums četros sēju
mos – bibliogrāfisks pārskats par ļaudīm un darbiem, kas saistīti ar Baltiju.19 Tagad 
 līdzīgu plašu ieskatu ievērojamāko vācbaltiešu personībās un viņu devumā sniedz ap
jomīgs vācbaltiešu biogrāfiskais leksikons “Deutschbaltisches biographisches Lexikon 
1710–1960” (1998).20 Par vācbaltiešu vēstures un kultūras gaitu Latvijā ir publicēts 
plašs literatūras klāsts, citu vidū īpaši minami vācbaltiešu vēsturnieku Mihaela Garlefa 
un Gerta fon Pistolkorsa vērtīgie darbi un sakārtotie rakstu krājumi.21 Zinātnei un 
gandrīz katrai kultūras nozarei ir publicēts savs leksikons, kas apkopo biogrāfiskās 
ziņas un sniedz ieskatu Baltijas vāciešu devumā konkrētajā laukā.22 Vācbaltiešu kultūra 
tiek pētīta arī kā viena no vācu minoritātes kultūras salām pasaulē, īpaši auglīgs šai 
virzienā ir bijis diemžēl nu jau apsīkušais biedrības “Thalia Germanica” ieguldījums, 
kas no visas pasaules pulcēja teātra pētniekus, kuru interešu lokā bija vācu teātris ār
zemēs.23 Bagātīga ir literatūra par senāko Baltijas vācu mūzikas vēstures posmu,24 sa
līdzinājumā ar to – par 20. gadsimta mūziku iegūstams fragmentārāks iespaids, šai 
ziņā atzīmējami vācbaltiešu muzikologa Helmuta Šeinhena pētījumi, kā arī latviešu 
muzikologa Arnolda Klotiņa pētījumi.25 

Pirmā vācbaltiešu literatūras vēsture publicēta 19. gadsimta vidū (1855),26 vērtīgu 
iegul dījumu turpmākajos gadu desmitos vācbaltiešu literatūras izpētē dod arī 

18 Gadebusch F. K. Livländische Bibliothek nach alphabetischer Ordnung. Bd. I–III. Riga: J. F. Hartknoch, 1777.
19 Recke J. F., Napiersky K. E. Allgemeines Schriftsteller- und Gelehrten- Lexikon der Provinzen Livland, Esthland 

und Kurland. Bd. I–II. Mitau: Steffenhagen, 1827–1829; Recke J. F., Napiersky K. E. Allgemeines Schriftsteller- 
und Gelehrten- Lexikon der Provinzen Livland, Esthland und Kurland. Nachträge und Fortsetzungen. Bd. I–II. 
Mitau: Steffenhagen, 1859–1861.

20 Im Auftrage der Baltischen Historischen Kommission begonnen von O. Welding und unter Mitarbeit von 
E. Amburger und G. von Krusenstjern. Hg. W. Lenz. Wedemark: Harro von Hirschheydt, 1998.

21 Viens no apjomīgākajiem darbiem: Deutsche Geschichte im Osten Europas. Baltische Länder. Hg. G. von 
Pistohlkors. Berlin: Siedler Verlag, 1994.

22 Sal. zinātnē: Filaretow B. Lexikon deutschbaltischer Wissenschaftler. Köln: Wissenschaft und Politik,  1994; 
tēlotājmākslā: Hagen K. Lexikon deutschbaltischer bildender Künstler. 20. Jahrhundert. Köln: Verlag 
Wissenschaft und Politik, 1983; mūzikā: Scheunchen H. Lexikon deutschbaltischer Musik. WedemarkElze: 
Harro v. Hirschheydt, 2002.

23 Sal., piemēram, rakstu krājums Das deutschsprachiger Theater im baltischen Raum, 1630–1918. Hg. 
L. Kitching. Frankfurt am Main: P. Lang, 1997.

24 Sal.: Gailīte Z. Par Rīgas mūziku un kumēdiņu spēli. Rīga: Pētergailis, 2003; Skrābāns R. Izcilie pasaules mū-
ziķi Rīgā: apceres par mūzikas sakariem XIX gadsimtā. Rīga: Zinātne, 1993; Lindenberga V., Torgāns J., Fūr
mane L. Gadsimtu skaņu lokā. Rīga: Zinātne, 1997; Lindenberga V. u.c. Skaņuloki gadsimtos. Rīga: Zinātne, 
2004; Mänd A. Urban Carnival. Festive culture in the Hanseatic Cities of the Eastern Baltic. 1350–1550. 
Turnhout: Brepols, 2005 u.c.

25 Sal.: Mūzika okupācijā. Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade 1940–1945. Red. A. Klotiņš. Rīga: LU LFMI, 2011; 
Scheunchen H. Die Musikgeschichte der deutschen in den baltischen Landen. Musikgeschichte Pommerns, 
Ostpreußens und der baltischen Lande. Hg. von W. Schwartz, F. Kessler, H. Scheunchen. Dülmen: Laumann, 
1989, S. 135–171; Scheunchen H. Deutsches Musikleben in Riga im Laufe der Jahrhunderte. Deutsche Musik 
in Ost- und Südosteuropa, Studien zum Deutschtum im Osten, Nr. 28, 1997, S. 119–135.

26 Sivers J. von. Deutsche Dichter in Rußland. Studien zur Literaturgeschichte. Berlin: Schroeder, 1855.
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 periodika.27 Pēdējās desmitgadēs (1980–2015) publicēti vai
rāki enciklopēdiska satura izdevumi28 un plaša vācbaltiešu 
lite ratūras vēsture.29 

Būtisku devumu Baltijas vācu mākslas izpētē devis Vil
helms Neimanis, sastādot pirmo Baltijas vācu mākslinieku 
biogrāfisko vārdnīcu30 un vietējās mākslas vēstures pe rio
dizāciju,31 un Pauls Kampe, kas pievērsies Baltijas būvmākslas 
izziņai un bibliografēšanai.32 Līdzās pētījumiem par vācbal
tiešu mākslu tās senākajā posmā pamazām aug arī 20.  gad
simta mākslas procesu vērtējums. Mākslas vēstures  izpētē 
mūsdienās aizvien lielāka loma ir igauņu un latviešu pētnie
kiem, turklāt jāuzsver – šādiem darbiem raksturīgs visaptve
rošs skatījums, kas atklāj Baltiju kā multikulturālu vidi.33 Tā, 
piemēram, līdz ar itāļu arhitekta Frančesko Bartolomeo 
Rastrelli projektētās Rundāles pils – bijušā Kurzemes hercogu 
īpašuma – vērienīgo atjaunošanu un izpēti mākslas vēstur
nieka un gleznotāja Imanta Lancmaņa vadībā atklātas iepriekš 
maz zināmas vai pilnīgi nezināmas Baltijas mākslas lappuses, 
kā norāda mākslas vēsturniece Elita Grosmane, piemēram, 
noārdīts mīts, ka 17.  gadsimts vietējā mākslā ir nabadzīgs 
portretu žanrā,34 mūsdienās veikti arī plaši pētījumi par ba
roka mākslu Baltijā.35 

Ir izaugusi jauna paaudze, kurai raksturīga krietna deva ironijas un ierasto vie
dokļu un stereotipu maiņa – starp spilgtākajiem pētniekiem un publicistiem jāmin 
Franks Lotars Krolls, Armīns fon UngernsŠternbergs, Ulrike Plāta, Detlefs Henings, 
viņu loku papildina arī igauņi un latvieši. Joprojām iznāk vācbaltiešu periodiskie iz
devumi, piemēram, “Baltische Briefe” (kopš 1948), “Mitteilungen aus baltischem 
Leben” (kopš 2011) un zinātnisku rakstu krājumi, piemēram, “Jahrbuch des baltischen 

27 “Baltische Monatsschrift”, 1859–1913 un 1927–1931; “Deutsche Monatsschrift für Russland”, 1912–1915; 
“Baltische Monatshefte”, 1932–1939. 

28 Redlich M. Lexicon deutschbaltischer Literatur. Köln: Wissenschaft und Politik, 1989; Lexikon der 
deutschsprachigen Literatur des Baltikums und St. Petersburgs. Bd. I–III. Hg. von C. L. Gottzmann, P. Hörner. 
Berlin: DeGruyter, 2007.

29 Wilpert G. von. Deutschbaltische Literaturgeschichte. München: C. H. Beck, 2005.
30 Neumann W. (Hg.). Lexikon baltischer Künstler. Riga: Jonck & Polievsky, 1908.
31 Neumann W. Grundriss einer Geschichte der bildenden Künste und des Kunstgewerbes in Liv-, Est- und 

Kurland vom Ende des 12. bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Reval: F. Kluge, 1887. 
32 Campe P. Lexikon liv- und kurländischer Baumeister, Bauhandwerker und Baugestalter von 1400–1850. 2 Bd. 

Stockholm: [b.i.], 1951–1957. 
33 Kļaviņš E. (ed.). Art history of Latvia. Riga: Institute of the Latvian Academy of Art: Art History Reserch 

Foundation, 2014.
34 Grosmane E. Malerei und Skulptur des Barocks in Lettland. Stand und Perspektiven der Forschung. Kunst 

und Architektur im Baltikum in der Schwedenzeit und andere Studien zur baltischen Kunstgeschichte. Hg. 
A. Loit, L. O. Larsson. Kiel: Centre of Baltic Studies, [1993], pp. 77–87 (Acta Universitatis Stockholmiensis 
Studia Baltica Stockholmiensia, No. 12). 

35 Grosmane E. Kurzemes baroka tēlniecība, 1660–1740. Rīga: Jumava, 2002.

3. att. Vācbaltiešu literatūras vēsture. 
Vāks. 2005
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 Deutsch tums” (kopš 1954) un “Baltisches Seminar” (kopš 1996), notiek konferences36 
un regulāras tikšanās arī vācbaltiešu dienās Latvijā. Svarīga loma kopienas vēstures iz
pētē ir pētnieciskajiem centriem: Karla Širrena biedrībai (Carl-Schirren-Gesellschaft, 
Lüneburg), kā arī Herdera institūtam (Herder-Institut, Marburg) un Darmštates Vāc
baltiešu ģenealoģiskajai biedrībai (Die Deutsch-Baltische Genealogische Gesellschaft, 
Darmstadt). Populāru sabiedrisku darbu veic vācbaltiešu biedrības, rosinot Baltijas 
vācu kultūras recepciju un Latvijas sabiedrības interesi par savas zemes pagātni. Pēdē
jos gados Rīgas vācbaltiešu biedrībā “Domus Rigensis” izveidojusies jauniešu sekcija 
liecina par labām biedrības attīstības iespējām nākotnē.

Vācbaltiešu kultūras pirmsākumi 

Baltijas vācu kultūras rašanās ir saistīta ar viduslaikiem, ar tirdzniecības sakaru 
paplašināšanos un pirmo kristiešu misionāru klātbūtni krusta karu laikā – kā raksta 
mākslas vēsturnieks Vilhelms Neimanis, “viņiem bija atstāts uzdevums saliedēt zemes 
valstiskā veidojumā un šeit pārstādīt dzimtenes kultūru”.37 12. gadsimta beigās tiek uz
celta pirmā mūra pils Ikšķilē, 13. gadsimtā, krustnešu skaitam Baltijā augot, veidojas 
pilsētas kā nocietināti garīgās un sekulārās dzīves centri. 1201.  gadā Daugavas grīvā 
tiek likti pamati Rīgai. Karagājienus turpinot, mūsdienu Igaunijas un Latvijas teritorijā 
izveidojas Livonijas konfederācija, kurai ir labi sakari ar vācu feodālajām valstīm, Svē
tās Romas impēriju. Baznīcu un katedrāļu celtniecībā un klosteru tīkla izveidē, vēlāk 
arī sekulāro būvju tapšanā liela nozīme ir Ziemeļvācijas mākslas stilistiskajām ietek
mēm, īpaši sākumperiodā – Gotlandes un Vestfālenes meistaru darbam. Tieši vidus
laiki, iespējams, visuzskatāmāk vēl mūsdienās Latvijas ainavā iezīmē vācu kultūras 
klātbūtni ar masīvām pilīm un pilsdrupām pakalnos, pilsētu un mazpilsētu centros. 

No 1209. gada saglabājušies senākie dokumenti Livonijas vēsturē, domājams, šajā 
laikā tapuši pirmie kalendāri.38 Viduslaiku literatūrai raksturīgās hronikas Baltijā tapu
šas vairāku gadsimtu garumā. Indriķa Livonijas hronika (“Heinrici Cronicon Lyvoniae”, 
13. gs. 20. gadi)39 un Atskaņu hronika (“Livländische Reimchronik”, 13. gs. 90. gadi)40 
vēsta par krusta kariem un vietējo cilšu cīņām ar svešzemniekiem. Kopš 19. gadsimta 
otrās puses, latviešu nacionālās atmodas laikmeta, tās ir kļuvušas par latviešu vēstures 
rekonstruēšanas avotu. Nozīmīgas hronikas top arī nākamajos gadsimtos, bet baroka 

36 Sal.: Berlīnē, Dunkera un Humblota (Duncker & Humblot) apgādā publicēto literatūrzinātnisko rakstu sērijā 
“Literarische Landschaften” arvien liela uzmanība pievērsta arī Baltijai, piemēram, 11. sēj.: Deutschsprachige 
Literatur im Baltikum und in Sankt Petersburg. Hg. C. L. Gottzmann. Berlin: Duncker & Humblot, 2010.

37 “Ihnen sollte es vorbehalten sein, die Lande zu einem staatlichen Körper zu vereinigen und die Kultur der 
Heimat hierher zu verpflanzen.” Neumann W. Grundriss einer Geschichte der bildenden Künste, S. 1.

38 Senākais – ap 1380. gadu, glabāts Rīgas Doma baznīcas Svētā Krusta altārī, lietots rīta misu noturēšanai.
39 Henricus Lettus. The Chronicle of Henry of Livonia. Transl. and ed. by J. A. Brundage. Columbia University 

Press, 2003; Crusading and Chronicle Writing on the Medieval Baltic Frontier: A Companion to the Chronicle 
of Henry of Livonia. Ed. by M. Tamm, L. Kaljundi, C. S. Jensen. Surrey: Ashgate, 2011.

40 The Livonian Rhymed Chronicle. Transl. and ed. by J. C. Smith, W. L. Urban. Routledge, 1997.
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laikmetā, 17. gadsimtā, tās jau daļēji vērtējamas kā zinātniskas historiogrāfijas.41 Šajā 
laikā radusies arī pirmā latviešu vēsture vācu valodā (1649).42 

Senākā perioda Baltijas vācu daiļliteratūras pētniecība sākas samērā vēlu, vēstur
nieks Arnolds Spekke atmiņās raksta: “Livonijas vēsturnieki bija visumā bijuši galve
nām kārtām tiesību un privilēģiju vēsturnieki, politisko notikumu apcerētāji un avotu 
izdevēji [..] mazāk viņus interesēja kultūrvēsture un par estētiskām un literārām lietām 
[..] šiem baltvācu vēsturniekiem interese bija pavisam maza.”43 1927.  gadā nāk klajā 
A.  Spekkes disertācija par Rīgas humānista Bazilija Plīnija “Slavas dziesmu Rīgai” 
(1595).44 Tā modina interesi, un nepilnus desmit gadus vēlāk Luca Makenzena sakār
tojumā tiek izdota pirmā senāko laiku (līdz 16./17. gadsimta mijai) vācbaltiešu dzejas 
antoloģija.45 Tajā publicēti neliela apjoma dažādas kvalitātes darbi, kas apliecina, kaut 
nereti Lībekas vai plašāk – Hanzas savienības literārajā tradīcijā pamatotu, tomēr vis
notaļ interesantu, pat asprātīgu vietējās vācbaltiešu literatūras sākumu vēlajos vidus
laikos un renesansē. Senākie teksti ir katoļu dziesmas un alegoriski svešas cilmes dzie
dājumi par dzirnavām, laimes ratu un šaha spēli; epigrammas iemieso aizsardzības 
funkciju, t.sk. pret grāmatu zagļiem, un dod padomus veselības kopšanā. Daļa tekstu 
sniedz ieskatu reformācijas gaitā un Livonijas kara notikumos, tie atspoguļo arī man
tisko un teoloģisko interešu vadītās vietējo vāciešu cīņas. Kā norāda mūzikas un dzejas 
pētniece Rebeka Vāgnere Etingere, reformācijas laikā tieši dziesmas kļūst par galveno 
protestantu mediju, dziedātas krogos, tās iegūst plašu auditoriju un tiek aiznestas un 
izplatītas tālāk visā vāciski runājošajā Eiropā.46

Nozīmīgs pagrieziena punkts Eiropas grāmatniecībā ir Johana Gūtenberga izgud
rojums – teksta iespiešana ar pārvietojamo metāla burtu palīdzību (1450), grāmatu 
pavairošana kļūst ērtāka, vienkāršāka, ātrāka un lētāka, tā veicina grāmatu izplatību 
arī Baltijā un palielina lasītāju skaitu, vairo publiskās un mājas bibliotēkas. Latvijas 
Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā glabājas daži šie seniespiedumi jeb inkunābu
las – kāda 1460. gadā Maincā iespiesta grāmata, Gūtenberga vārdnīcas un latīņu valo
das mācību grāmatas, kā arī kāda 15.  gadsimtā Bāzelē iespiesta grāmata, kas bijusi 
rīdzi nieka jurista Reinholda Soltrumpa mājas grāmatu krātuvē.47 Tas ir laiks, kad Rīgā 
tiek atvērtas pirmās aptiekas un izstrādāti ugunsdrošības noteikumi, kas iekšpilsētā 
paredz tikai mūra ēku celtniecību, un tas ir arī konsolidācijas laiks pamatiedzīvotā
jiem – no dokumentiem pazūd cilšu šķīrums, tā vietā parādās apzīmējumi “laucinieki”, 
“ļaudis”, “nevāci”, vēlāk arī – “latvieši”. 

41 Par šo un citiem avotiem sīkāk sk.: Geschichte der deutschbaltischen Geschichtsschreibung. Hg. von G. Rauch. 
Köln, Wien: Böhlau, 1986.

42 Einhorn P. Historia Lettica. Dorpt in Liefland: J. Vogel, 1649.
43 Spekke A. Atmiņu brīži. Zelta ābele, 1967, 175. lpp.
44 Spekke A. Alt-Riga im Lichte eines humanistischen Lobgedichts vom Jahre 1595 (Bas. Plinius, Encomium 

Rigae). Riga: W. F. Häcker, 1927. 
45 Mackensen L. Baltische Texte der Frühzeit. Riga: E. Plates, 1936.
46 Wagner Oettinger R. Music as Propoganda in the German Reformation. Burlington: Ashgate, 2004.
47 Sīkāk par šo sk.: Taimiņa A. 15. gs. metāla griezuma jeb “skrošu” gravīras un Rīgas patricieša Reinholda 

Soltrumpa grāmatu likteņi. Vēstījums ar atkāpēm par Aglonas bazilikas bibliotēkā jaunatrasto inkunābulu. 
Mākslas Vēsture un Teorija, Nr. 2, 2004, 5.–20. lpp.
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Baltijas vācu kultūra 16. un 17. gadsimtā: reformācijas, 
vēlās renesanses un baroka laiks

Šie divi gadsimti vēsturē ir nozīmīgu pārmaiņu laiks. Livonijas karu rezultātā 
16. gadsimta vidū beidz eksistēt Livonijas ordeņvalsts un visas zemes pamazām pāriet 
Polijas–Lietuvas lielvalsts īpašumā, Kurzemes hercogiste gadsimta 60. gados kļūst par 
vasaļvalsti. 17. gadsimta sākumā Vidzeme nonāk zviedru rokās, un zviedri savas tiesī
bas uz Vidzemi saglabā turpmākos simts gadus, kad Ziemeļu kara laikā vispirms Rīga 
(1710), tad arī visa Vidzeme kļūst par Krievijas īpašumu. 

Reformācijas gadsimtā, sekojot Mārtiņa Lutera rosinājumam un priekšzīmei, rodas 
jaunas garīgās dziesmas tautas valodā. Par reformācijas sākumu Rīgā uzskatāms 
1521. gads, kad pēc Lutera drauga Filipa Melanhtona ieteikuma un pēc mācībām pie 
reformatora Johanesa Bugenhāgena Rīgā ierodas Andreass Knopkens jeb Knepkens un 
sāk  sludināt protestantiskā garā. Jau 1530.  gadā nāk klajā Lutera skolnieka un 
drauga, Rīgas Doma baznīcas mācītāja Johana Brīsmana izstrādātā pirmā vācu protes
tantiskajām draudzēm domātā dievkalpojuma kārtība un Silvestra Tegetmeiera un 
Andreasa Knopkena sakārtotā vācu luterāņu dziesmu grāmata.48 

Iespējams, sava nozīme reformācijas ideju izplatīšanā un garīgo dziesmu uzplau
kumā Baltijā ir arī reformatora Joahima Slītera vadītajai dziesmotajai kustībai (“Sing-
bewegung”) – kā norāda zviedru muzikologs Folke Bolins, šī kustība aptver visu 

48 Geffcken J. Kirchendienstordnung und Gesangbuch der Stadt Riga nach den ältesten Ausgaben von 1530 flgg. 
kritisch bearbeitet und mit einer geschichtlichen Einleitung herausgegeben. Hannover: Rümpler, 1862, S. X–XI.

4. att. Reinholda Soltrumpa mājas bibliotēkas grāmatas LU AB 
kolekcija (Taimiņa A. 15. gs. metāla griezuma jeb “skrošu” gravīras 
un Rīgas patricieša Reinholda Soltrumpa grāmatu likteņi. Vēstījums 
ar atkāpēm par Aglonas bazilikas bibliotēkā jaunatrasto inkunābulu. 
Mākslas Vēsture un Teorija, Nr. 2, 2004, 5.–20. lpp.) 

5. att. Reinholda Soltrumpa zīmējums viņam piederošā grāmatā (Nicolaus de Ausmo. Supplementum summae 
Pisanellae et Canones poenitentiales fratres Astensis. Köln: Konrad Winters von Hombroch, 1479). LU AB 
kolekcija LAB IK 147, R 2496 
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 lejasvācu valodā runājošo areālu, bijušo Hanzas savienības teritoriju, tātad arī Livo
niju.49 Arī vecāko vācu dziesmu grāmatu pētnieks Jozefs Herls uzsver, ka tikai Rīga, 
Rostoka un Strasburga jau reformācijas laikmetā, un tas ir neparasti agri (!), glabā lie
cības par dziesmu grāmatu lietošanu draudžu locekļu vidū. Tā jau 1537.  gada Rīgas 
vācu dziesmu grāmatā publicētais dzejolis nepārprotami norāda, ka šis izdevums ticis 
lietots vācu draudzē: 

Geistlich sanckbuechlein man mich nent,
Zu Riga jn Lyfflandt wol kent,
Da selb byn ich Christlicher gemein,
Zu dienst wan sy singen jn eynn
Vnd sunderlich der lieben Jugent,
Sye sich vleyst Christlicher tugent.

[Mani sauc par garīgu dziesmu grāmatu,/ labi pazīstamu Rīgā, Livonijā,/ kur mani 
lieto kristīgā draudze,/ kad viņi dzied,/ un jo īpaši dārgā jaunatne,/ kad viņi vingrinās 
kristīgajos tikumos.]50

Salīdzinājumam: Eiropā kopumā dziesmu grāmatas sasniedz lasītājus pilsētās līdz 
ar lasītprasmes pieaugumu tikai 17. gadsimta beigās, bet laukos – vēl vēlāk. 

Dzejā nozīmīgs ir 17. gadsimtā, zviedru laikā, publicētais Rīgas vācu dziesmu grā
matas izdevums (1664). Tas atbalso baroka laikmetam raksturīgo personiskās dievbijī
bas ideju – 82 no krājuma dziesmām sākas ar vārdu Ich – “es”, teksti kļuvuši subjektī
vāki, filozofiski dziļāki, to autori ir vācu 17. gadsimta baroka dzejnieku zieds: Johans 
Rists, Simons Dahs, Pauls Gerhards, Pauls Flemings u.c.51 Flemings, biogrāfiski saistīts 
ar Baltiju, uzskatāms par vācu literārās tradīcijas izkopēju Livonijā, jādomā, īslaicīgi 
viņš uzturējies arī Rīgā.52 Jaunā barokālā dziesmu grāmata piedzīvo vairākus atkārtotus 
izdevumus un kalpo vācbaltiešu draudzēs turpmākos 127 gadus.

Ar reformācijas laiku saistāma jau iepriekš minētā Burkarda Valdisa darbība. Bi
jušais franciskāņu mūks, protestants un Rīgas kannu lējējs ir ne tikai autors meteņu 
spēlei par pazudušo dēlu, bet arī agrīns vācu fabulists53 un garīgs dziesminieks. Visi 
Valdisa sacerējumi pārsteidz ar oriģinalitāti, piemēram, krājumā “Psalmi” (“Psalter”, 
1553), pirmajā viena autora garīgās dzejas krājumā vācu literatūrā, 155 dziesmām 
izman totas 86 dažādas strofas jeb panta formas, šādi eksperimenti ar ritmu un skaņu 

49 Bohlin F. Die reformatorische Singbewegung im Ostseeraum. Das geistliche Lied im Ostseeraum. Hg. von 
E. Ochs, W. Werbeck, L. Winkler. Franfurt am Main, Berlin, Bern, u.a., 2004, S. 49.

50 Herl J. Worship Wars in Early Lutheranism. Choir, Congregation and Three Centuries of Conflict. New York: 
Oxford University Press, 2004, p. 103.

51 Berkholz C. A. Zur Geschichte des Rigachen Gesangbuches. Riga: Häcker, 1878, S. 26–32.
52 Par Fleminga lomu Baltijā sk.: Paul Fleming und das literarische Feld der Stadt Tallinn in der Frühen Neuzeit. 

Zum Sprach-, Literatur- und Kulturkontakt einer Region. Hg. von M. Tarvas. Würzburg: Königshausen & 
Neumann, 2011.

53 Krājums “Esopus” (1548, atk. 1555, 1557), 400 fabulas, daļēji balstītas uz Ovidija, Ezopa, Fedra u.c. sižetiem, 
30 no tām pieminēta Livonija. 
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 Eiropas dzejā būs raksturīgi simts gadus vēlāk.54 Rīgā Valdiss iesaistās arī politiskās 
 intrigās un nonāk uz apsūdzēto sola raganu prāvā, ar to saistīts kāds nostāsts: 
“1531. gadā kannu lējējs Burkards Valdiss nolād savu sievu, kas viņu atstājusi un kuģī 
aizbēgusi [..]. Kuģis, tikko ostu atstājis, jūras līcī paliek 3 dienas uz vietas un uz 
priekšu netiek, lai gan ir labs ceļa vējš un citi kuģi tam iet garām. Kapteinis jau saga
tavo dēli, kur piesiet Burkharda sievu un to palaist jūrā, bet palīdz kāds Bertolds ar 
pretburvestību, liekot visiem pāraut labās kājas apavus kreisajā un arī visas drēbes 
pārvilkt otrādi. Pēc tam kuģis sāk neapturami skriet un Gotlandē gandrīz krastā 
ieskrien.”55 

16. gadsimta beigās arī Rīgā izveidojas humānistu pulciņš. Tā kodols, Rīgas inteli
ģenti – ārsti, mācītāji un skolotāji – ir jaunlatīņu literārās tradīcijas kopēji. Paralēli 
 ikdienas gaitām viņi raksta dzeju un filozofiski ētiska rakstura traktātus, aizraujas ar 
dabaszinātnēm un ģeogrāfiju. Tas ir laiks, kad, rumāņu literatūrzinātnieka Adriana 
Marino vārdiem runājot, zinību avotu var izdzert sausu, un tā nav utopija, mēs vēl 
neesam 20. gadsimtā.56 Humānistu pulciņa rosīgā darbība ir viens no stimuliem, kas 
rosina tipogrāfijas atvēršanu pilsētā. Jaunas grāmatas nepieciešamas arī modernizēta
jai Rīgas Domskolai. Līdz ar tirdzniecības attīstību un varas maiņu pēc Livonijas kara 
gandrīz visai Baltijai, tai skaitā Rīgai, nonākot Polijas–Lietuvas lielvalsts sastāvā, palie
linās arī dokumentācijas apjomi Rīgas domē. 1588. gadā pirmā tipogrāfija Rīgā uzsāk 
darbu. Vienpadsmit gadus vēlāk tajā publicēts laikam gan Eiropā visvairāk tulkotais 
un pazīstamais Baltijas humānista Georga Cīglera filozofiski teoloģiskais sacerējums 
“Discursus de incertitudine rerum humanarum” (1598), plašāk pazīstams ar nosau
kumu “Pasaules spogulis”, otrais ir vācu izdevums (“Weltspiegel, menniglichen zu 
 diesen letzten Zeiten für Augen gestellet und aus heiliger Göttlicher Schrift und aller 
Welt fürnembsten, nützlichsten und lieblichsten Historien beschrieben”, 1599). Cīglera 
darbs drīz vien publicēts arī Štetīnē (1606), Stokholmā (1620), Līneburgā (1638), 
Amsterdamā (1663), tulkots zviedru un flāmu valodā. 

Rīgas humānistiem piederīgs arī pilsētas ārsts Bazilijs Plīnijs, starp kura dzejas 
darbiem ir spožs veltījums savai dzimtajai pilsētai Rīgai latīņu valodā “Encomium 
 inclitae Civitatis Rigae Metropolis Livoniae” (1595).57 Veltījumi pilsētām ir raksturīgs 
renesanses literatūras žanrs visā Eiropā, arī Rīgā Plīnija sacerējums nebūt nav vienī
gais, bet labākais gan. Tas sacerēts vēl studiju laikā Vitenbergā. Gaismas pielietajā, 
krāsainajā, ļaužu un preču pārbagātībā ņirbošajā un virmojošajā poēmā viscaur jau
šama autora lieliskā izglītība un plašais zināšanu loks: ne tikai formā (Plīnijs izmanto 
klasisko elēģisko distihu), bet arī saturā (bibliskās un antīkās mitoloģijas alūzijas, 

54 Riordan J. L. The status of the Burkhard Waldis studies. Modern Language Quarterly, Vol. 2, 1941, pp. 279–
281. 

55 Straubergs K. Latviešu buramie vārdi. Rīga: Latviešu folkloras krātuve, 1939, 57. lpp.
56 Marino A. The Biography of “The idea of Literature”. From Antiquity to the Baroque. New York: State Uni

versity of New York Press, 1991, p. 104.
57 Izlasāma oriģinālā (latīņu valodā) un labā latviešu (L. Briedis), vācu (M. Knolls), angļu (P. Cedriņš) un 

krievu (L. Azarova) atdzejojumā ar L. Azarovas, G. Straubes un I. Ķemeres pēcvārdiem: Bazilija Plīnija 
Slavas dziesma Rīgai 1595 = Ruhmgesang auf Riga = Oдичecкая песнь Риге = The Encomium to Riga. Rīga: 
Latvijas Kultūras fonds, Jumava, 1997. 
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 detalizēti ērģeļu un pilsētas nocietinājumu apraksti un atskats uz Baltijas vēsturi) un 
izteiksmē. Arī tekstā jaušamās profesionālās atskaņas sabalsojas ar laikmeta izjūtu. 
Pilsēta kā ķermenis, kas dzemdina, sargā un gādā par cilvēku pasauli, pazīstama jau 
arhaiskos mītos. Taču vismaz kopš 12. gadsimta Solsberi Džona sacerējumiem tā at
bilstoši viduslaiku priekšstatiem alegoriski tiek saistīta ar konkrētām ķermeņa 
daļām  – tās galva ir baznīca, vēders – tirgus, savukārt rokas un kājas – dzīvojamās 
mājas.58 Šo priekšstatu saglabājot, Plīnijs sper soli vēl tālāk, visnotaļ detalizēti aprak
stot katru tās dzīvā rumpja segmentu: “Visu, šķiet, pateicis esmu par pilsētas miesu un 
kauliem,/ Asinīm, iekšām un to, kādā tā nokrāsā mirdz./ Dziedāšu tagad par stiprām 
jo dzīslām, ar kurām tā kopā/ Locekļu vijumā šai vareni turēta tiek.”59 

17. gadsimtā Baltijā aizsākas pētījumi mitoloģijā, latviešu valodniecībā un latviešu 
poētikā, tas ir arī Baltijas kartogrāfijas, pirmo ķīmisko analīžu un derīgo izrakteņu ap
zināšanas sākotnes laiks. Par priekšstatiem saistībā ar zinātni un tehniku liecina līdz 
mūsdienām saglabājies Rīgas Pilsētas bibliotēkas (dibināta 1524) un Kurzemes hercogu 
bibliotēkas grāmatu fonds, kurā vairums avotu ir vācu valodā.60

Raksturīga 17.  gadsimta, baroka laikmeta, personība, kurā apvienojas viss – uz
drošināšanās, noslēpums, dziļa dievbijība, muzikāls un literārs talants –, ir aristokrāts, 
politiķis, dzejnieks un komponists Gustavs fon Mengdens. Kā Vidzemes bruņniecības 
delegācijas vadītājs viņš ir zviedru uzsāktās Baltijas muižu redukcijas pretinieks un 
sacer satīrisku dzejojumu par pieciem zviedru komisijas birokrātiem “Pieci velnabērni” 
(“De fief Düwelskinder”, ap 1680),61 kas nonāk Zviedrijas karaļa Kārļa XI rokās, un ne
zināmajam autoram tiek aizmuguriski piespriests nāvessods. Atklājoties īstajam aris
tokrāta vārdam, karalis spriedumu nomaina pret simbolisku karātavu virvi – zelta ķēdi. 
Arī Mengdena sacerējumu lielāko daļu veido garīgā dzeja, tostarp sonetu krājums62 un 
ritmizēti Dāvida psalmi ar melodijām.63 Mengdens savas dziesmas ir arī pats kompo
nējis, tomēr, kā norāda mūzikas vēsturniece Ieva Pauloviča, tās ir “skaistas ārijas ar 
savam laikam novatoriskām īpašībām [..] bet draudzes korim praktiski neiz dzie
damas”.64 

Baroka kultūrai netrūkst teatrālisma un uzputotas greznības, tomēr ikvienas svinī
bas ir pakļautas stingriem, iepriekš izstrādātiem priekšrakstiem. Šajā žanrā ar īsti eiro
peisku vērienu strādājis Kurzemes mācītāja dēls Johans Besers. Piedaloties  diplomātiskā 

58 Sennett R. Flesh and Stone. The Body and the City in the Western Civilization. New York, London: 
W. W. Norton & Company, 1996, p. 23.

59 L. Brieža atdz.: Bazilija Plīnija Slavas dziesma Rīgai 1595, 114. lpp.; angliski: P. Cedriņa atdz. turpat, 386. lpp.: 
“So far have I sung the body of our city,/ her bones and marrow, blood and hue and shade,/ but now will I sing 
of the sinews that bind/ with strength her limbs and body”; latīņu oriģ. turpat, 49. lpp.: “Hactenus est orbis 
mihi corpus, fanguis, & ossa,/ Viscera, cumq; suo dicta colore caro./ Iam validos neruos quibus est constructa 
potenter,/ Membrorum & nexuconstabilita canam.” 

60 Pirmā līdz mūsdienām nepilnīgi saglabājusies un iekļauta Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas 
Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas fondā, otrā – Krievijas Zinātņu akadēmijas fondā Pēterburgā.

61 Teksts publicēts: Das Baltische Dichterbuch. Hg. von J. E. Grotthuß. Reval: F. Kluge, 1895, S. 89–92.
62 “Sonntages Gedanken eines Christen”, 1686.
63 “Der verfolgte errettete und lobsinende David”, 1686.
64 Pauloviča I. Garīgā mūzika Vidzemē Zviedrijas lielvalsts vēlīnajā posmā (1660–1710). Promocijas darbs. Rīga: 

LKA, 2009, 122.–123. lpp.
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misijā Londonā (1684/1685), viņš ir karaļa Džeimsa II kronēšanas aculiecinieks 
(23.04.1685.). Tā šķitusi tik iespaidīga, ka Besers turpmāk pievērsies rūpīgām ceremo
niju studijām, un, acīmredzot šai jomā būdams arī pietiekami talantīgs, viņš aicināts 
izstrādāt ceremonijas Halles Universitātes atklāšanai,65 Pētera I sagaidīšanai Kēnigs
bergā un Prūsijas karaļa Frīdriha I kronēšanai 1701. gadā.66 Tas nav traucējis Beseru 
sarakstīt arī dažu gaužām frivolu dzejojumu, un viens no tiem, “Mīlas atdusas vieta jeb 
mīļotās klēpis” (“Ruhestatt der Liebe oder die schooß der Geliebten”, 1697), sajūsminājis 
vācu filozofu Vilhelmu Leibnicu. Šo pašu tekstu klīrīgais 19.  gadsimts jau atzīst par 
bezgaumīgu pornogrāfiju.67

Lai gan tāda galma kultūras uzplaukuma, kādu pieredz Rietumeiropa 17. gadsimtā, 
Baltijā nav, tomēr mūzikas vēsturnieki šo laiku Kurzemes hercogistes dzīvē vērtē aug
stu. Tā, piemēram, liels mūzikas cienītājs ir Kurzemes hercogs Frīdrihs Kazimirs Ket
lers, pie kura par kapelmeistaru gadsimta pēdējā desmitgadē septiņus gadus nostrādā 
Augsburgā dzimušais vijolnieks, franču svītu meistars un itāļu komponista Džovanni 
Batistas Lulli tradīcijas turpinātājs Johans Fišers, turklāt viņam par kompozīcijām algu 
maksā arī Rīgas Lielā ģilde. Gadsimta beigās Fišers no Baltijas aizceļo.68 

16. un 17.  gadsimts ir arī rosīgas celtniecības laiks Kurzemē. Plaukst zeltkaļu 
amats, Jelgava kļūst par otru lielāko pilsētu šai ziņā aiz Rīgas, ar panākumiem zeltkaļi 
darbojas arī citās Kurzemes pilsētās – Aizputē un Kuldīgā, un Kurzemes hercogs  Jēkabs 
noslēdz līgumu ar Dānijas karali Frederiku III par zelta, vara un dzelzs izmantošanu 
no norvēģu ieguvēm.69 

Baroks Baltijā pētniecībai ir viens no aizraujošākajiem kultūrvēstures laikmetiem 
ar bagātu tradīciju miju: daļēji to veido poļu, zviedru un, protams, vācu kultūra, bet 
netieši arī franču un itāļu, dāņu un norvēģu, bez nozīmes nav atstājama vietējā tradī
cija. Šo stilistisko dažādību precīzi raksturo mākslas zinātniece Elita Grosmane: “.. šeit 
[Rīgā] kopā ar koloniālo varu ieradās Zviedrijas karaļu portretu galerija, kas bija dari
nāta pēc gravīrām un citiem paraugiem. Vai šie portreti ir jāvērtē kā zviedru glezniecī
bas skolai raksturīgi? Vai svarīgākās ietekmes kā Zviedrijai, tā Latvijai tomēr tobrīd 
nāca no holandiešu glezniecības? Mākslinieku migrācija tā saplūst ar valdošajiem ba
roka laikmeta mākslas virzieniem.”70

65 Beschreibung Der Ceremonien, Mit welchen Die Neue Chur-Fürstl. Brandenb. Friderichs Universität zu Halle 
Im Hertzogthumb Magdeburg Den 1/1ten Juli 1694 inauguriret worden. Halle, 1694. 

66 Preußische Krönungs-Geschichte... Cölln an der Spree, 1702.
67 Wilpert G. von. Deutschbaltische Literaturgeschichte, S. 97.
68 Scheunchen H. Die Musikgeschichte der Deutschen in den Baltischen Landen, S. 141.
69 Vilite V. Silver from Latvia. Kunst und Architektur im Baltikum in der Schwedenzeit und andere Studien zur 

baltischen Kunstgeschichte. Hg. von A. Loit, L. O. Larsson. Kiel: Centre of Baltic Studies, 1993, p. 9 (Acta 
Universitatis Stockholmiensis Studia Baltica Stockholmiensia, Nr. 12).

70 “[..] kam mit der Kolonialmacht eine Porträtgalerie von schwedischen Königen hierher, die nach Kupferstichen 
und anderen Vorbildern gemalt worden waren. Sind diese Porträts nun für die schwedische Malereischule 
typisch? Oder kamen damals die wichtigsten Einflüsse für Schweden wie auch für Lettland von der hol-
ländischen Malerei? So verschmolzt die Künstleremigration mit den herrschenden Strömungen in der Malerei 
des Barockzeitalters”. Grosmane E. Malerei und Skulptur des Barocks in Lettland, S. 84.
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Vācbaltiešu kultūra 18. gadsimtā un 19. gadsimta sākumā: 
apgaismība un agrīnais romantisms

18. gadsimta sākums Baltijā ir posta laiks. Vidzeme nonāk Krievijas impērijas sa
stāvā jau 1710. gadā, Kurzeme – gadsimta beigās trešās Polijas–Lietuvas lielvalsts dalī
šanas rezultātā (1795). Lielais Ziemeļu karš un tam sekojošā 1710. gada pēdējā melnā 
mēra epidēmija samazina iedzīvotāju skaitu vismaz par divām trešdaļām, to atgūt 
iepriek šējā līmenī izdodas tikai gadsimta otrajā pusē. Tukšas sētas un brīvas darbvietas 
veicina migrāciju. 18. gadsimta vidū (1762) Krievijas cariene Katrīna II pat aicina zem
niekus no kaimiņvalstīm pārcelties uz Krieviju. Darba meklējumos galvenokārt no 
SaksijasTīringas, vācu ostas pilsētām un Austrumprūsijas Baltijā ieceļo arī tikko 
augstskolas beigusī inteliģence. Vācbaltiešu jaunā paaudze studē rosīgākajos apgaismī
bas ideju centros – Jēnas, Halles, Getingenes un Leipcigas universitātēs.71 

Noformējas plašs, labi izglītots Baltijas bruņniecībai nepiederošu ļaužu slānis – mā
cītāji, juristi, ārsti, ģimnāziju un liceju skolotāji, vēlāk, 19. gadsimtā, to papildinās arī 
virsmežziņi, arhitekti un diplomēti inženieri. Tie ir radoši, kultūras, politiskajos un so
ciālajos jautājumos ieinteresēti ļaudis, t.s. literāti.72 18. gadsimta otrajā pusē vācu sabied
rība Baltijā piedzīvo uzplaukumu, ideju izplatības ziņā laika nobīdes starp Baltiju un tās 
garīgo centru – vācvalodīgo Eiropas daļu – tobrīd nepastāv. Apgaismības laikmets ap
liecina Eiropas zinātnes un kultūras pasaules vienotību. Mērķtiecīgi, pārvarot valodu un 
politisko robežu barjeras, cirkulē informācija, un tās apmaiņā izšķiroša nozīme ir per
sonībai kā ziņu nesējai. Novitātes izplatās ar ceļojumu, biedrību savstarpējās saziņas un 
vispusīga rakstura periodikas starpniecību. Tā Kurzemes mācītājs Gothards Frīdrihs 
Stenders, dzīvodams Kopenhāgenā, uzzina par Anglijā tikko izgudrotu mehānisku veļas 
mašīnu, liek tādu pagatavot sev un par šo mājsaimniecībā parocīgo priekšmetu uzraksta 
nelielu rakstu vācu presē. Tas ir pirmais raksts par mehānisko veļas mašīnu vācvalodī
gajā telpā,73 un Kurzemes mācītājs, rakstnieks un valodnieks Stenders ieiet arī Eiropas 
tehniskās apgaismības vēsturē. Sākas sistemātiska Baltijas izpēte: kartografēšana, hidro
loģiskie, astronomiskie, meteoroloģiskie un balneoloģiskie pētījumi. Top pirmie zināt
niskie apraksti par Vidzemi un Kurzemi, mazliet vēlāk arī par Lat gali.74

Kaut gan par apgaismības idejisko centru Baltijā pierasts uzskatīt Rīgu, arī Jelgavā 
1775.  gadā ar cerību drīz atvērt augstskolu tiek dibināta Kurzemes hercoga Pētera 

71 Sal.: Tering A. Die Ausbildung der baltischen Prediger an deutschen Universtäten im 18. Jahrhundert, 
be sonders in Halle. Halle und Osteuropa. Zu europäischen Ausstrahlung des hallischen Pietismus. Hg. von 
J.  Wallmann, U. Sträter. Halle, Tübingen: Verlag der Franckechen Stiftungen und Max Niemeyer, 1998, 
S. 129–145.

72 Sīkāk par to sk.: Lenz W. Der baltische Literatenstand. Marburg: J. G. HerderInstitut, 1953. 
73 Stender. Beschreibung der neuen höchstbequemen Waschmaschine. Gelehrte und politische Zeitung. Königs

berg, 1756, St. 56 von 15.07, S. 266.
74 Sal.: J. B. Fischer, “Versuch einer Naturgeschichte von Livland”, 1778; J. J. Ferber, “Einige Anmerkungen zur 

phy sischen Erdbeschreibung von Kurland”, 1784; G. von Manteuffel, “Polnisch Livland”, 1869. No: Stradiņš J. 
Verbindungen zwischen Lettland und den Deutschen auf dem Gebiet der Wissenschaft. Tausend Jahre 
Nachbarschaft. Die Völker des baltischen Raumes und die Deutschen. Hg. von W. Schlau. München: Bruck
mann, 1995, S. 287.
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vārdā nosaukta akadēmija, kurā strādā galvenokārt ieceļojušie mācībspēki.75 18. gad
simta beigās tā izvirzās priekšplānā arī kā zinātņu centrs, tajā profesori strādā ar no
pietniem pētījumiem dažādās nozarēs – Johans Jākobs Ferbers mineraloģijā un kaln
rūpniecībā, Johans Melhiors Bēzeke – pedagoģijā, filozofijā, botānikā, zooloģijā un 
ķīmijā, Vilhelms Gotlībs Frīdrihs Beitlers – matemātikā un astronomijā, turklāt viņš ar 
savu palīgu mehāniķi Ernstu Johanu Bīnemani konstruē arī pirmo astronomisko ob
servatoriju Baltijā (1784).76 

Kurzeme un Vidzeme kļūst par spraigu ideju apmaiņas vietu – piecus gadus Rīgā 
kā skolotājs un mācītājs pavada Johans Gotfrīds Herders; filozofs, lieliskais lautas vir
tuozs Johans Georgs Hāmanis vada pirmo Jelgavas vācu avīzi (1765) un strādā arī par 
mājskolotāju. Gadsimta otrajā pusē uz pastāvīgu dzīvi Jelgavā un vēlāk Rīgā apmetas 
grāmatu tirgotājs un izdevējs Johans Frīdrihs Hartknohs un padara Rīgu par Eiropas 
kultūrai būtisku pirmizdevumu vietu – viņš publicē Johana Gotfrīda Herdera, Johana 
Georga Hāmaņa, Johana Heinriha Lamberta sacerējumus, kā arī Imanuela Kanta “Tīrā 
prāta kritiku” (“Kritik der reinen Vernunft”, 1781) un “Praktiskā prāta kritiku” (“Kritik 
der praktischer Vernunft”, 1788). Rīgā nāk klajā arī Mihaila Lomonosova pirmie tulko
jumi vācu valodā, muzikālijas, anonīmi un bez tulkotāja norādes arī Krievijas impera
tores Katrīnas Lielās lugas (1787, 1788) u.tml.77

Ne Rīgā, ne Jelgavā savas augstskolas 18.  gadsimtā vēl nav, tomēr biedrošanās 
prieks skar arī Baltiju. Atbilstoši laikmeta tradīcijai Rīgā tirgotāja Bērensa namā pēc 
vācu universitāšu parauga izveidojas viņa un brāļu, bijušo studentu rosināts pulciņš 
(dib. 1754). Tā locekļu vidū ir gandrīz vienīgi Kēnigsbergas Universitātes absolventi, ar 
franču apgaismības idejām aizrāvušies jauni ļaudis. Bērensu pulciņu apmeklē jau mi
nētais izdevējs Hartknohs un Vidzemes juridiskās vēstures pētnieks Johans Kristofs 
Švarcs, arī Rīgas Domskolas rektors Johans Gothelfs Lindners, t.s. skolas drāmas žanra 
cienītājs. Pateicoties Lindneram, Domskolā vēl 18. gadsimta vidū dramatiski uzvedumi 
ir mācību programmas sastāvdaļa. Lugas Lindners atbilstoši žanram raksta arī pats – 
par vēsturiskām tēmām, to vidū Vidzemes vēsturei veltīto lugu “Alberts jeb Rīgas dibi
nāšana” (“Albert oder die Gründung der Stadt Riga”, 1760) – tā varētu būt viens no vāc
baltieša Garlība Merķeļa romantiskās teikas “Vanems Imanta, latviešu teika” (“Wannem 
Ymanta, eine lettische Sage”, 1802) ietekmes avotiem.78 Merķeļa darbi79 atstāj pēdas lat
viešu atmodas laikmetā 19.  gadsimta otrajā pusē, faktiski latvieši rekonstruē savu 

75 Vācu apgaismotājs un statūtu izstrādātājs J. G. Zulcers – no Berlīnes, tiesību doktors J. M. G. Bēzeke – no 
Halles, grieķu valodas un literatūras pasniedzējs J. B. Kope – no Getingenes, vēstures profesors H. Jēgers un 
matemātikas profesors V. G. F. Beitlers – no Tībingenes, J. J. Ferbers no Upsalas, kur dabaszinātnes apguvis 
pie Kārļa Linneja, filozofijas profesors G. D. Hartmans – no Vitenbergas; par skolu kopumā sk.: Meyer W. 
Die Gründungsgeschichte der Academia Petrina in Mitau: ein Beitrag zur Geschichte der Aufklärungszeit in 
Kurland. Königsberg, 1921.

76 Stradiņš J. Verbindungen zwischen Lettland und den Deutschen, S. 287.
77 Par Hartknohu sk.: Taszus C. Die Fürstlich privilegierte Hofbuchdruckerei Rudolstadt (1772–1824): ihre 

Beziehung zum Verlag Johann Friedrich Hartknoch d. J. und ihre Stellung im literarischen Deutschland. Eutin: 
Lumpeter & Lasel, 2001; par Rīgas izdevumiem sk.: Poelchau A. Der Verlag von Johann Friedrich Hartknoch, 
Buchhändler und Verleger: Mitau, 1762–1767, Riga 1767–1804: ein bibliographischer Versuch. Riga, 1918.

78 Kalniņa I. Imanta pirmsākumi Baltijas literatūrā. Varavīksne 1989. Rīga: Liesma, 1989, 153.–164. lpp.
79 T.sk. “Die Vorzeit Lieflands, ein Denkmal des Pfaffen- und Rittergeistes”, 2 sēj., 1798/1799.
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 kultūrvēsturi ar “Merķeļa brillēm”, jo viņš ar jaunu skatu vērtē Baltijas koloniālisma 
vēsturi un tās pamatiedzīvotājus, latviešus un igauņus raksturo kā senas tautas ar savu 
sabiedrisko iekārtu un garīgo kultūru, vācu krustnešus – kā posta un spaidu nesējus, 
viņu pēctečus – kā dzimtbūšanas sistēmas iedibinātājus. Savukārt Merķeļa darbs “Lat
vieši, sevišķi Vidzemē, filozofiskā gadsimteņa beigās” (“Die Letten, vorzüglich in 
Liefland, am Ende des philosophischen Jahrhunderts”, 1796) kļūst par vienu no spēcīgā
kajiem argumentiem par labu dzimtbūšanas atcelšanai Baltijā jau 19.  gadsimta sā
kumā. 

Sekojot Rietumeiropas paraugam, 18. gadsimta vidū Rīgā un Jelgavā tiek dibinātas 
pirmās brīvmūrnieku ložas – 1750.  gadā “Ziemeļzvaigzne” (“Zum Polarstern, Zum 
Nord stern”) Rīgā kā pirmā loža Baltijā un 1754. gadā “Pie trim kronētiem zobeniem” 
(“Zum den drei gekrönten Schwerten”) – arī Jelgavā.80 Šo organizāciju būtība – sevis un 
sabiedrības pilnveidošana – lieliski saskan ar vienu no apgaismības pamatmērķiem: 
darboties vispārējam sabiedrības labumam. Brīvmūrniekiem ir izšķiroša nozīme arī 
dzimtbūšanas atcelšanā Baltijā jau 19. gadsimta sākumā, vairākus gadu desmitus pirms 
tās oficiālas atcelšanas visā Krievijas impērijā. 

Raksturīga Eiropas apgaismības parādība ir lasīšanas biedrības, kas stimulē grā
matu cirkulēšanu sabiedrībā un nodrošina izvēlētās lasāmvielas ātru un ērtu nokļūšanu 
arī pie interesentiem perifērijā. Tā 1788. gadā Vidzemes mājskolotāji Vilhelms  Kristiāns 
Frībe un Johans Vilhelms Krauze dibina Lauku lasīšanas biedrību (Land lesegesellschaft) 
nomaļā Vidzemes draudzē Alūksnē ar vismaz 20 dalībniekiem, vairumu grāmatu pie
gādā jau minētais Rīgas izdevējs J. F. Hartknohs, turklāt ar 25% atlaidi.81 

Apgaismības laikmets modina interesi par lokāli savdabīgo, arī Baltijas inteliģence 
pievēršas savas zemes izziņai. Rīga kļūst par Baltijas historiogrāfijas centru.82 Spilgts šā 
pētniecības, krāšanas un sistematizācijas laikmeta simbols ir pirmās, īpaši bibliotēkai 
projektētās telpas Rīgā virs Doma baznīcas krustejas (1787). Materiāli par Baltijas vēs
turi, ģeogrāfiju, etnoloģiju, sabiedrību un saimniekošanas principiem publicēti mācī
tāja Augusta Vilhelma Hupela daudzsējumu izdevumos.83 Pateicoties Rīgā pavadīta
jiem gadiem, 1778./1779. gadā J. G. Herders savā krājumā “Tautasdziesmas” (“Volks-
lieder nebst untermischten anderen Stücken”) iekļauj Baltijas vācu mācītāju iesūtītās 
11 latviešu tautasdziesmas kopā ar īsu aprakstu par tām. Iesūtītāju vidū, domājams, ir 
arī Rūjienas mācītājs Gustavs Bergmanis, kas nedaudz vēlāk kļūst par pirmo latviešu 
tautasdziesmu krājumu izdevēju.84 Tātad Herdera publikācijai ir izšķiroša nozīme arī 

80 Par šo sīkāk sk.: Beförderer der Aufklärung in Mittel- und Osteuropa. Freimaurer, Gesellschaften, Clubs. Hg. 
von E. H. Balásy, L. Hammermayer, H. Wagner, J. Wojtowicz. Essen: Reimar Hobbing Verlag, 1987.

81 Jürjo I. Lesegesellschaften in den baltischen Provinzen im Zeitalter der Aufklärung. Mit besonderer 
Berücksichtigung der Lesegesellschaften von Hupel in Oberpahlen. Zeitschrift für Ostforschung, Jg. 39, H. 4, 
1990, S. 540–571; Jg. 40, H. 1, 1991, S. 28–56.

82 18. gs. beigās paveikto Baltijas vēstures pētniecībā pirmoreiz apkopo Vilhelms Kristiāns Frībe: Handbuch der 
Geschichte Liv-, Est- und Kurlands, Bd. 1–5. Riga, 1791–1794.

83 “Nordische Miscellaneen”, 46 sēj., 1781–1798; “Topographischen Nachrichten von Lief- und Ehstland”, I–III, 
1774–1782. Sīkāk par Hupelu sk.: Jürjo I. Aufklärung im Baltikum. Leben und Werk des livländischen 
Gelehrten August Wilhelm Hupel (1737–1819). Köln, Weimar, Wien: Böhlau Verlag, 2006.

84 19. gs. sākumā G. Bergmanis publicē ap 900 tautasdziesmu, pirmais krājums “Sammlung ächt lettischer 
Sinngedischte” nāk klajā Rūjienā 1807. gadā.
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kā rosinājumam sākt latviešu folkloras vāk
šanu. Tautas atmodas laikmetā no Baltijas vā
ciešiem latvieši pārņem un sekmīgi turpina 
 iesākto. Tomēr vācbaltieši interesi par folkloru 
nezaudē. Sava loma starpkaru periodā ir arī 
Rīgā dibinātajai Baltijas vācu mācību iestādei 
un pētnieciskajam centram – Herdera institū
tam. Šis vācbaltiešu folkloras materiālu vākums 
tiek apgūts un aktualizēts pamazām.85 

Reģionālo savdabību iezīmē arī notikumi 
arhitektūrā. Jauns, tipiski barokāls motīvs, t.s. 
holandiešu jumts ar plašu jumta izbūvi – 
guļam istabām un viesistabām, lieliskas rokoko 
stila krāsnis un sienu gleznojumi, skaistas ba
rokālas trepes vēl mūsdienās aplūkojamas pēc 
barona fon Kampenhauzena 1738. gada ieceres 
pārbūvētajā Ungurmuižā. Tā liecina par izmeklētu gaumi un Pēterburgas galma stila 
ietekmi.86 Vēl baroka laikmetā, līdz 18. gadsimta vidum, muižu arhitektūra ir līdzīga 
zemnieku mājām, tikai izmēros lielāka, varbūt atšķirīgāki ir hercogu īpašumi Kurzemē, 
taču 18. gadsimta beigas un 19. gadsimtu jau iezīmē Baltijas kungu nama (t.s. Herren-
haus) rašanās ar spilgti izteiktiem klasicisma vaibstiem – kolonnām un vapeni zelminī 
kā tradicionālu rotu. 19. gadsimta garumā šādas celtnes attiecībā pret zemnieku mājām 
kļūst arvien iespaidīgākas.87

18.  gadsimtu Baltijas mūzikas kultūrā raksturo vairāku spilgtu personību klāt
būtne  – gadsimta sākumā Rīgas Doma ērģelnieks ir komponists Johans Valentīns 
Mēders, tieši Rīgā top viņa Mateja pasija un solo kantāte “In tribulatione invocavimus” 
(“Apžēlojies par mani”). Rīgā strādā viens no pēdējiem Johana Sebastiana Baha skol
niekiem – Johans Gotfrīds Mītels, kurš vada Krievijas ķeizariskā slepenpadomnieka 
Oto Hermaņa fon Fītinghofa kapelu, strādā par ērģelnieku Pētera baznīcā un kom
ponē. Bet Mītels nav vienīgais, kura dzīvē sava loma bijusi Baham – Baltijas vāciešiem 
ar Bahu un viņa ģimeni sakari ir visai cieši. No Baltijas barona Keizerlinga Bahs 
saņem sava mūža lielāko honorāru par Johana Gotlība Goldberga – Hermaņa Karla 
fon Keizerlinga bērnu mājskolotāja – variāciju komponēšanu savu bezmiega stundu 
īsināšanai. Ar Bahu ģimeni saistīti arī vairāki citi Baltijas komponisti un ērģelnieki.88 
Rīgas pilsētas kantors un mūzikas direktors ir Georga Filipa Tēlemaņa mazdēls 

85 Sal.: “Veröffentlichungen der volkskundlichen Forschungsstelle am Herderinstitut zu Riga”, Bd. I–IX (1935–
1939); “Jahrbuch der volkskundlichen Forschungsstelle; Jahresberichte des Herder-Instituts zu Riga”, 1939; daļa 
Baltijas vācu folkloras materiālu atrodas LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Folkloras krātuvē, ar 
šiem materiāliem iespējams iepazīties vietnē: http://garamantas.lv/lv/collection/index (skatīts 20.11.2016.). 

86 Kraus O. Die Gutshäuser im Baltikum. Beiträge zur Geschichte der Baltischen Kunst. Giessen: W. Schmitz 
Verlag, 1988, S. 146.

87 Krastiņš J. Verbindungen zwischen Lettland und den deustchen auf dem Gebiet der bildenden Kunst und 
der Architektur. Tausend Jahre Nachbarschaft, S. 275.

88 Scheunchen H. Die Musikgeschichte der Deutschen in den Baltischen Landen, S. 144–146.

6. att. Kristofa Hāberlanda projektētās bibliotēkas zāle 
(Lancmanis I. Kristofa Hāberlanda zālei – 220. Mākslas 
Vēsture un Teorija, Nr. 8, 2007, 58. lpp.)
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Georgs   Mihaels Tēlemanis, arī komponists, ērģeļu ko
rāļu un fūgu autors. Jelgavā Kurzemes hercogu galmā 
gandrīz 30 gadus strādā Francs Ādams Feihtners, 
1785. gadā viesojas arī Johans Ādams Hillers.

Baltijas vācu literatūrā apgaismības laikmets ir salī
dzinoši tukšāks, šķiet, ka tā īstais smaguma centrs ir 
publicistika. Un tomēr pavisam jaunu tēmu lokālās 
dzejas vēsturē aizsāk Jelgavas Pētera akadēmijas pro
fesors Karls Augusts Kitners – Homēra, Horācija, 
 Teokrita atdzejotājs. Viņš ir pirmais, kas kabatas for
māta grāmatiņā publicē pirmo plašāko Kurzemei un tās 
vēsturei veltītu dzejojumu virkni,89 aprakstot vīna darī
šanu Sabilē, Kurzemes vēsturi – krusta karus, kuršu ķo
niņus, Durbes kauju un Baltijas vācu kopienas ikonu, 
pēdējo Livonijas ordeņa mestru Volteru fon Pleten
bergu. 

Apgaismības laikmets aristokrātu un muižnieku 
ģime nēs rosina pievērst uzmanību arī meiteņu izglīto
šanai ārpus ierasto prasmju loka – lasīšanas, rakstīša
nas, dejošanas un dievvārdiem. Viņas apgūst svešvalo

das, iegūst zināšanas vēsturē, ģeogrāfijā un mākslās; garīgā apvāršņa paplašināšanās 
 ietekmē arī literāro darbu tematiku, novirzot kristīgi meditatīvos tekstus un svinību 
dzeju perifērijā. Gadsimta beigu sentimentālisms rosina dienasgrāmatu un vēstuļu 
žanra uzplaukumu; savu piedzīvojumu un pārdzīvojumu atklāsme, ne tik daudz noti
kumu virknējums kļūst par galveno nosacījumu literāru tekstu tapšanai. Sieviešu sace
rējumi šķērso reliģiskās literatūras robežas, īpaši spilgts pieteikums ir vācbaltiešu 
rakstnieces un diplomātes, Kurzemes hercogienes Dorotejas Bīronas pusmāsas Elīzas 
fon der Rekes darbi. Eiropas ideju vēsturē Reke ir iegājusi ar rakstu, kurā atmasko 
šarlatānu un blēdi Džuzepi Balzamo Kaljostro,90 tas tapis pēc pašas pieredzes un pār
domām neilgi pēc Kaljostro viesošanās Jelgavā. Tas nekavējoties tulkots vairākās valo
dās, Reke izpelnās arī Krievijas carienes Katrīnas Lielās īpašu uzmanību. Tomēr, 
manu prāt, viņas darbu vērtīgākā daļa ir dienasgrāmatas91 un ceļojumu apraksti,92 kas 
ļauj iepazīt 18. un 19. gadsimta mijas Kurzemes muižniecības dzīvi, ieskatīties Eiropas 
diplomātiskajās aprindās un literātu salonos un novērtēt franču iebrukuma postošās 
sekas Itālijā. Sieviešu literatūras tradīcijas turpina ekstravagantā Rīgas pilsētas teātra 
cēlāja Oto fon Fītinghofa meita, reliģiska jūsmotāja, grūtdieņu atbalstītāja un dēkaine 

89 Kuronia oder: Dichtungen und Gemälde aus den ältesten kurländischen Zeiten, 1791; Kopā ar otro daļu 
izdevums nāk vēlreiz klajā: “Kurona, Dichtungen und Gemälde aus der nordischen Vorzeit”, I–II, 1793.

90 Nachricht von des berüchtigten Cagliostro Aufenthalt in Mitau im Jahre 1779 und von dessen magischen 
Operationen. Berlin, 1787.

91 Tagebücher und Selbstzeugnisse. Hg. von Ch. Träger. Leipzig: Koehler & Amelang, 1984.
92 Tagebuch einer Reise durch einen Theil Deutschlands und durch Italien, in den Jahren 1804 bis 1806. Von 

Elisa von der Recke, gebornen Reichsgräfin von Medem. Hg. von H. Böttiger. Bd. I–IV. Berlin: Nicolaische 
Buchhandlung, 1815–1817.

7. att. Elīza fon der Reke. Antona Grafa 
gleznots portrets. 1797
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 Barbara  fon  Krīdenere, arī viņa ir atstājusi gan līdz šim 
vēl nepublicētu dienasgrāmatu.93 

Ar apgaismības laikmetu ir saistāms vistālāk pasaulē 
aizskanējušā Baltijas vācu dzejnieka un dramaturga, Ces
vainē dzimušā Jākoba Mihaela Reinholda Lenca vārds. 
“Vētras un dziņu” laikmeta literāts, Herdera, Gētes, 
vēlāk – Karamzina draugs, dzejnieks Lencs ir arī psihis
kas kaites apzīmogota personība. Lenca nāves apstākļi 
joprojām ir neskaidri (atrasts miris Maskavā uz ielas), 
viņa īpatnējais liktenis un slimība ir aizēnojuši viņa rakst
nieka devumu. Biežāk pirmie, retāk – pēdējais raisījuši 
rakstnieku un komponistu interesi. Lai par to pārliecinā
tos, pietiek ielūkoties vācu rakstnieka Georga Bīhnera 
stāstā “Lencs” (“Lenz”, 1836). Lencam līdzīgi ir vairāki 
Bīhnera radītie varoņi, arī Voiceks un Dantons, sarežģī
tas, sašķeltas, nemiera un iekšējas trauksmes dzītas perso
nības, pretrunu plosīti, risinot savas un lielās pasaules at
tiecības. Pasaule nav patvērums, arī daba nav patvērums, 
dzīve uz zemes līdzinās moku kambarim un dzen sa
trauktos garus uz priekšu nezināmā virzienā. Vai nāve 
būs atpestīšana? Atbildes nav, skrējienam nav gala. Karls 
Guckovs par Bīhneru raksta: “Bīhners studēja medicīnu. 
Viņa fantāzija spēlējās ar ļaužu nelaimēm, kuru cēloņus 
viņš meklēja slimībās, jā, vājprāta raisītajām slimībām vajadzēja noderēt par fonu viņa 
asprātībām.” Un citur: “Bīhners savu dzejnieka spēku sakārtoja, izmantojot filozofiju, 
un filozofēdams ar dzejnieka brīvības lāpas palīdzību izgaismoja tumšākos atmiņas 
stūrīšus.”94 Bīhnera dramaturģija ir arī viņa paša iekšējo problēmu spogulis. Viņa stāstā 
un arī tā muzikālajā interpretācijā95 Lencs ieguvis mokās šķeltas un pretrunās žņaugtas 
personības vaibstus, bet vai tas ir dzejnieks Lencs?

Lenca literārais devums – teorētiskas apceres par literatūru un teātri, pārspriedumi 
par laikabiedru, arī Gētes un Herdera, darbiem un dzeja, bet jo īpaši lugas96 ir ievērī
bas un iedziļināšanās vērtas. Pēc domāšanas veida būdams tuvāks “Vētras un dziņu” 
nekā romantisma laikmetam, Lencs noraida Aristoteļa trīsvienības principu jeb vietas, 
laika un iekšējās vienības principu, bet cildina Šekspīra teātri ar tā dabiskumu un inte
resi par cilvēciskajām kaislībām. Tomēr viņš uzskata, ka vācu skatītājs līdz traģēdijas 

93 “Aus dem Kruedenerschen Tagebuch”. Nepublicēts manuskripts Karla Širrena biedrības arhīvā Līneburgā. 
94 “Büchner studierte Medizin. Seine Phantasie spielte mit dem Elend der Menschen, in das sie durch Krankheit 

geraten; ja, die Krankheiten des Leichtsinns mußten ihm zur Folie seines Witzes dienen [..] Büchner würde 
seine Dichterkraft durch Philosophie geregelt und in der Philosophie mit der Freiheitsfackel des Dichters die 
dunkelsten Gedankenregionen gelichtet haben.” Gutzkow K. Georg Büchner. Erinnerungen und Ansichten. 
Literarische Porträts von Goethe bis Fontane. Hg. von P. Goldammer. Rostock: Hinstorff, 1979, S. 219 etc.

95 Wolfgang Rihm. “Jakob Lenz” [opera], 1978.
96 “Der Hofmeister oder Vorteile der Privaterziehung”, 1771/1772, publ. 1774; “Der neue Menoza”, 1774; “Die 

Soldaten”, 1776, kas, starp citu, ietekmējusi iepriekš minēto Bīhnera drāmu “Voiceks”.

8. att. Jākoba Mihaela Reinholda Lenca 
portrets, zīmēts ar zīmuli. Autors 
nezināms, ap 1777 (Lenz J. M. R. Werke. 
Hg. F. Voit. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 
1998, zīmējums uz grāmatas vāka)
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līmenim nav izaudzis, tādēļ traģisms jāpapildina ar komisma elementiem: Lenca paša 
drāmas ir tuvas traģikomēdijas žanram. Savukārt tēliem jābūt ikdienišķiem – Lencs 
nevairās no sarunvalodas elementiem, runas plūdums var būt aprauts, vārdi – bez ga
lotnēm; liela nozīme ir nepateiktajam. Lencs pirmais izmanto montāžas principu – ļoti 
īsas ainas, kas raiti seko cita citai, turklāt ar biežu darbības vides maiņu. Par cilvēka 
dzīves būtisku virzītājspēku viņš uzskata instinktu, tā atklāsmes savienojumā ar sociālo 
apstākļu kritisku skatījumu norāda uz naturālisma iezīmēm Lenca daiļradē.97 Naturā
lismam atbilst arī viņa interese par seksuālajiem jautājumiem. Būdams vācu dramatur
ģijā pirmais, kas instinktu raisītās problēmas risina kardināli – ar paškastrāciju un 
prieka namiem, Lencs faktiski atklāj laikmeta kontekstus – tie ir jautājumi, kuri 
18. gadsimta beigās interesē plašu sabiedrību un no kuriem nevairās publicistika, starp 
citu, arī Baltijā.98 Tomēr kopumā Lencs nav vērtējams kā apzināts reformators ar savu 
programmu: viņa oriģinalitāte ir satrauktās pasaules izjūtas nosacīta. 

Lenca lugas ir grūti iestudējamas, taču veiksmes gadījumā tās kļūst par spožām pa
rādībām Eiropas mākslā, tā, piemēram, Bertolta Brehta Berlīnes ansamblī iestudētais 
“Mājskolotājs” (1950) pēc ilga pārtraukuma vācu literatūrā atjaunoja interesi par Lencu, 
savukārt pēc Lenca lugas “Kareivji” motīviem tapusī Bernda Aloīza Cimmermana 
opera (“Die Soldaten”, pirmizrāde Ķelnē 1965) simultānu ainu izspēles dēļ tiek uzskatīta 
par modernās operas aizsākumu. Šī opera ar lieliem panākumiem izrādīta Zalcburgas 
festivālā 2012. gada augustā izcilā latviešu režisora Alvja Hermaņa iestudējumā.99

Apgaismības laikmets ienes pirmos Baltijas muižniecības tipāžus arī Eiropas vāc
valodīgajā literatūrā, piemēram, Kristiana Firhtegota Gellerta, Gotholda Efraima 
 Lesinga, Fīdriha Šillera un Teodora Gotlība Hipela darbos.100 

Lielākais Baltijas vācu romantiskais dzejnieks Kazimirs Ulrihs Bēlendorfs ir Lenca 
likteņa līdzinieks – laikabiedru, lielo vācu dzejnieku paziņa, ja ne visos gadījumos – 
draugs,101 klaidonis un bieži vien pārprasts vientuļnieks. Viņš savu dzīvi beidz pašnā
vībā Kurzemē, Mērsraga mācītājmuižā. Eiropas kultūras vēsturē Bēlendorfs noteikti 
labāk pazīstams, pirmkārt, kā Šveices revolūcijas dokumentētājs:102 viņš ir tās aculieci
nieks klejojumu laikā Alpos un mājskolotāja gaitās pie Bernes, otrkārt, kā vācu dzej
nieka Frīdriha Helderlīna vēstuļu draugs. Ar Helderlīnu Bēlendorfs tiekas tikai pāris 
mēnešus 1799. gadā Homburgā, tomēr vēlāk tieši vēstules Bēlendorfam kļūst par Hel
derlīna filozofisko un poetoloģisko uzskatu spoguli, tās tiek pieminētas un analizētas 
joprojām.103 

97 Par šo jautājumu, piemēram, sk.: Martin A. Die kranke Jugend: J. M. R. Lenz und Goethes Werther in der 
Re zeption des Sturm und Drang bis zum Naturalismus. Würzburg: KönigshausenNeumann, 2002.

98 Sal.: Baltijā par to, piemēram, raksta V. Hupels; sīkāk par šo un laikmetu sk.: Käser R. Onanie und Selbst
kastration J. M. R. Lenz’s Hofmeister am Schittpunkt von Medizin und Literaturgeschichte. Triangulum. 
Elfte Folge (2005). Riga, Bonn, 2006, S. 7–31. 

99 The Triumph of the Epochal Work. Pieejams: http://www.salzburgerfestspiele.at/en/blog/entryid/269 (skatīts 
20.11.2016.).

100 Wilpert G. von. Deutschbaltische Literaturgeschichte, S. 108.
101 Bēlendorfs studē filozofiju Jēnā un piedalās Brīvo vīru savienībā – universitātes intelektuāļu pulciņā, kur 

iepazīstas ar Fihti, Brentano, Herbartu, Saviņji u.c.
102 Geschichte der Helvetischen Revoluzion, 1802.
103 Sal. Heidegers M. Kam dzejniekam būt? – Heidegers M. Malkasceļi. Rīga: Intelekts, 1998, 184. lpp.
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Bēlendorfa dzīves laikā viņa dzeja publicēta par bibliogrāfisku retumu kļuvušā 
izde vumā “Poētiska kabatasgrāmatiņa” (“Poetisches Taschenbuch”, 1803) un periodi
kā.104 Tai raksturīga vienkārša forma un skanīgums, netrūkst vientulības un skumju, 
ilgo šanās pēc nāves. Bēlendorfa rindas mirkst lietū, viņa radīto klaidoni rausta vēji, 
tam pāri iet vētras, bet jau citviet dzejnieks pēkšņi izrādās humora pilns, gaišs, asprā
tīgs un uzmirdz acumirkļa laimes novērtējumā. Bēlendorfam dzīves laikā ar literatūras 
kritiku veidojas visai sarežģītas attiecības, un viens no bargākajiem vērtētājiem ir jau 
minētais Garlībs Merķelis,105 taču 19. gadsimta beigās šaubas par dzejnieka talanta vē
rienu šķiet pilnīgi pagaisušas: “Pēc Lenca [..] Bēlendorfs ir gan tas labākais sava laika 
baltiešu dzejnieks. Nelaimīgais, beidzot dziļi kritušais vīrs prata ieskandināt tādus 
toņus, kādi starp visiem sava laika dzejniekiem bija raksturīgi tikai Gētem un Lencam. 
Bēlendorfa dzejā ir elements, kas varētu nodrošināt popularitāti, ja vien pats instru
ments, sacerētāja dvēsele, nebijis tik saplosīts un aptumšots.”106 Stāstā “Boehlendorff” 
(1964) viņa personību interpretējis Austrumprūsijas rakstnieks Johaness Bobrovskis.107 

Nāves tēmu 19.  gadsimta sākumā Baltijas vācieši ienes arī latviešu tekstos. Tās 
klātesmi literatūrā šajā laikā mēdz saistīt ar gotisko romānu atskaņām un priekšroman
tismu. Bēlendorfa bērnības draugs un vienaudzis Johans Pēteris Brants pašnāvību jau
tājumu apskata laikrakstā “Latviešu Avīzes”, aprakstīdams draudzes locekļu savādos 
likteņus un pavadošā tekstā atdzejodams monologu no Šekspīra “Hamleta” latviešu 
valodā: “Voi būšu kāds, voi ne? Tas prasāms gan./ Voi labāk ir tās pasaul’s trakumus/ 
Un nāves dzelonus ciest klusām sirdī,/ Jeb postīt visu lielu mokas pulku/ Un postot 
pīšļos krist? Krist pīšļos?”108 Branta publikācija top apaļu gadu pēc Bēlendorfa paš
nāvības. 

Vācbaltiešu kultūra 19. gadsimtā

1795. gadā beidz pastāvēt Kurzemes hercogiste, un ar šo brīdi noslēdzas visas Bal
tijas iekļaušana Krievijas impērijas sastāvā. Tas nozīmē arī ciešākas attiecības bijušo 
Kurzemes, Vidzemes un Ziemeļigaunijas vāciešu starpā, gadsimta gaitā nostiprinās 
apzīmējums “baltieši”. Baltijas vienotību demonstrē arī grāmatniecība – vietējās vācu 

104 2000. gadā Vācijā izdoti Bēlendorfa kopoti raksti: Boehlendorff C. U. Werke in drei Bänden. Frankfurt am 
Main: Stroemfeld Verlag, 2000.

105 Sal.: G. Merķeļa kritiku Bēlendorfa pētniece Eva Cimmermane gan vairāk saista ar abu personiskajām attie
cībām tobrīd – darbu savstarpēji konfliktējošos preses izdevumos, mazāk ar dzejas māksliniecisko līmeni. 
Zimmermann E. Die Harmonie der Kräfte. Casimir Ulrich Boehlendorffs dramatische Dichtung. Weimar, 
Köln, Wien: Böhlau, 1997, S. 32–36. 

106 “Nächst Lenz [..] ist B. wohl der begabteste baltische Dichter seiner Zeit [..]. Der unglückliche, zuletzt tief 
herabgekommene Mann hat Töne anzuschlagen gewußt, wie sie unter allen zeitgenössischen Dichtern eben 
nur Goethe und Lenz eigen waren. Es ist ein Elementi n den B.`schen Liedern, das sie volksthümlich gemacht 
hätte, wäre das Instrument selbst, das Gemüth des Verfassers, nicht so gar zerissen und verfinstert gewesen.” 
Grotthuß J. E. von. Kasimir Ulrich Böhlendorff. Das Baltische Dichterbuch, S. 393.

107 Bobrowski J. Boehlendorff. – Bobrowski J. Die Erzählungen in der chronologischen Folge. Berlin: Union 
Verlag, 1992, S. 93–108.

108 Klekere I. Voi būšu kāds, voi ne? Jaunatrasts Šekspīra atdzejojums. Karogs, Nr. 9, 2006, 131.–138. lpp.; 
Latviešu Avīzes, Nr. 16, 1826, 2. lpp.
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literatūras antoloģiju uzplaukums, kurās ir visu novadu vāciešu teksti, sākot ar 
1848.  gadā publicēto krājumu “Baltiešu albums” (“Baltisches Album”).109 Jaunās vāc
baltiešu paaudzes apvienošanā svarīga nozīme ir jaunatvērtajai Tērbatas (Tartu) 
Univer sitātei. Lai gan studentu korporācijas joprojām darbojas pēc teritoriālā principa, 
vācbaltiešu vienotību universitātē demonstrē līdzdalība koru kustībā, preses izdevumos 
un pat ko pīgu grāmatu izdošanā – tā 1838.  gadā divi studenti110 sakārto Tērbatas 
 studentu dzejas antoloģiju “Sniegpulkstenīši, vācu dziesmas iz Baltijas provincēm” 
( “Schneeglöckchen, deutsche Lieder aus den Ostseeprvinzen”). Svarīgs vienojošs instru
ments ir arī biedrības – gadsimta pirmajā pusē dibinātas, lielākā daļa no tām turpina 
pastāvēt līdz pat 1939. gadam: Praktizējošo ārstu biedrība (1822), Rīgas Dabas pētītāju 
biedrība (1845), Rīgas Vēstures un senatnes pētītāju biedrība (1834), Rīgas Tehniskā 
biedrība (1858). Tām ir labi sakari ar Tērbatas Universitāti un citiem zinātņu centriem 
Eiropā.111 Biedrību izveidošanā nereti primārs ir arods vai kopīgi mērķi, nevis novads, 
piemēram, Latviešu literārā (draugu) biedrība (Lettisch-Literärische Gesellschaft, dib. 
1824) kā tautas apgaismības kustības idejisks turpinājums apvieno tos latviešu draudzēs 
strādājošos mācītājus, kuri atbalsta latviešu izglītošanu un latviešu valodas un folk loras 
pētnie cību.112 Arī tad, ja nosaukumā ietverts novads, tas vairāk saistīts ar dibināšanas 
vietu, ne šauru novadnieku loku, tā, piemēram, Kurzemes Literatūras un mākslas bied
rība (Kurländische Gesellschaft für Literatur und Kunst, 1815–1939) ir kurzemnieku 
dibi nāta organizācija, taču jau pēc pāris gadiem tā plaši atver durvis arī pārnovadnie
kiem un savas pastāvēšanas laikā lepojas ar goda biedriem no  Rietumeiropas.113 

Vācbaltiešu kopienas iekšēju nostiprināšanos veicina arī ārēji faktori, pirmkārt, 
Vācijas teritoriālā apvienošanās (1871). Vācbaltiešiem, lai gan Krievijas impērijas sa
stāvā, tomēr ir būtiska vienotas kultūrtelpas izjūta ar vācvalodīgo Rietumeiropas daļu. 
1833. gadā, pateicoties Rīgas pilsētas mūzikas direktora Heinriha Dorna iniciatīvai, kas 
tikko iera dies no Hamburgas, pēc turienes parauga tiek organizēta dziedāšanas bied
rība “ Rigaer Liedertafel” un pēc pāris gadiem – 1836. gadā – pirmie vācu muzicēšanas 
un dziedāšanas svētki “Düna-Musikfest”, no kuriem izaug dziedāšanas svētku tradīcija 
Rīgā un Tallinā, kā arī mūzikas svētki Krievijā. 19. gadsimta 50. un 60. gadu mijā vācu 
nacionālā kustība pieaug spēkā: 1859. gada rudenī Frankfurtē izveidojas Vācu nacio
nālā apvienība (“Deutsche Nationalverein”); par tautas aktivitāti liecina plaša mēroga 
pasākumi – festivāli, brīvdabas svētki un sapulces. Tā, piemēram, arī Baltijas vācu ko
piena 1859.  gada rudenī pievienojas Eiropas vācvalodīgajā telpā plaši atzīmētajām 
Frīdriha Šillera simtgades svinībām. Šillera personību un literāro mantojumu sumina 
vairāk nekā 500 Eiropas vācu pilsētas un organizē kopīgu svētku programmu,114 tajā 
iekļau jas arī Rīga – 1859. gada oktobra beigās rīko Šillera nedēļu Pilsētas teātrī – tās 

109 Sast. Nikolajs Rēbinders.
110 Rīdzinieks Arnolds fon Tidebēls un kurzemnieks Vilhelms Švarcs.
111 Stradiņš J. Verbindungen zwischen Lettland und den Deutschen, S. 288.
112 Sal.: Hehn J. von. Die lettisch-literärische Gesellschaft und das Lettentum. Berlin, Königsberg: OstEuropa

Verlag, 1938.
113 Schlau W. Die Kurländische Gesellschaft für Literatur und Kunst und das Kurländische Provinzialmuseum 

zu Mitau. Baltische Hefte, Nr. 14, 1968, S. 5–108.
114 Dann O. Nation und Nationalismus in Deutschland. 1770–1990. München: Beck, 1996, S. 151.
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laikā izrāda Šillera lugas.115 Arī Kurzemes Literatūras un mākslas biedrība Jelgavā no 
29.  oktobra līdz 10.  novembrim atzīmē Šillera simtgadi,116 to plaši svin Tallinā un 
 Vilandē.117

Otrkārt, sava loma ir arī latviešu un igauņu nacionālajai kustībai, kas, aizsākusies 
jau apgaismības laikmetā Vidzemes brāļu draudzē, pēc dzimtbūšanas atcelšanas 
(1816–1819) vēršas plašumā. Tā gan kā reāls drauds vācbaltiešu dominantes saglabā
šanā tiek novērtēta pavēlu – tikai gadsimta 60. gados. Tobrīd likumsakarīgs, kaut uto
pisks, ir mācītāja Ferdinanda Valtera izteiktais aicinājums “.. atvērt vācu sabiedrību un 
dot zemniekiem iespēju ātrāk tapt brīviem un saimniekiem savā zemē”,118 vienlaikus 
tas ir aicinājums uz Baltijas ģermanizāciju kā drošu garantu autonomijai, vienotībai un 
spēkam.119 Tomēr jau pēc pāris gadiem Ferdinands Valters atzīst savus maldus: “Jaunā 
Latvija ir jauns pēdējās desmitgades produkts. Kad tā nāca valodās, man šķita tā vairāk 
mājojam viņas pēlēju bailēs nekā īstenībā. Šī bēdīgā patiesība tagad ir izcelta die nas
gaismā.”120

Treškārt, Krievijas impērijas bailes no nemieriem un lielkrievu šovinisms gadsimta 
sākumā manifestējas kā bailes no franču revolūcijai līdzīga precedenta, gadsimta 
vidū – kā cīņa ar poļu dumpiniekiem un gadsimta beigās kā Baltijas provinču pārkrie
vošana. 19. gadsimts atnes sev līdzi, kaut viļņveidīgus, garīgus žņaugus: kopš 1798. gada 
aizliegumu Krievijas impērijas jauniešiem studēt ārzemju augstskolās, pakāpenisku 
cenzūras pieaugumu, vajāšanas un rusifikāciju. Tas bremzē apgaismības laikmetā uz
sākto Baltijas modernizācijas gaitu. Noslēgšanās Krievijas impērijas robežās nozīmē 
arvien pieaugošu garīgu provinciālismu. Cīņā ar birokrātiju pamazām zaudē arī Tērba
tas Universitāte un gadsimta beigās tiek pilnīgi pārkrievota, bet pati pilsētiņa pārdēvēta 
par Jurjevu. 

Provinciālisms sadzīvē izpaužas kā bīdermeierisko muižiņu kultūras uzplaukums 
un stabilizēšanās. Vēl 19. un 20.  gadsimta mijā Baltijas muižnieki turpina dzīvot to 
pašu ērto dzīvi kā viņu tēvi un vectēvi, rāmi, nesteidzīgi – kā ziemā pilsētā, tā vasarā 
laukos, literatūras izvēlē tāpat kā kultūrā kopumā dominē konservatīvisms. Eiropas 
lielās romānistikas bums Baltijā tikpat kā nav jūtams, reālisms un naturālisms ienāk 
salīdzinoši vēlu. Modernās vācu literatūras patiesību meklējumi un konflikti šķiet 
pārāk tāli un neskar Baltijas provinces. Vācbaltieši vislabprātāk lasa Matisonu, Žanu 
Polu, Lesingu, Heini, Plātenu, Lēnavu un Eihendorfu, jauniešu, īpaši studentu, vidū 

115 “Don Carlos”, 1787/1788; “Wilhelm Tell”, 1803/1804; ainas no “Wallensteins Lager”, 1799.
116 Schlau W. Die Kurländische Gesellschaft, S. 81.
117 Salu H. Seid umschlungen, Millionen! Die Frühesten Übersetzungen von Schillers Liedern und Balladen in 

Skandinavien und im Baltikum. Tampere: Julikaisija Tampereen Yliopisto, 1968, S. 135–141.
118 Straube G. Reliģiskās institūcijas. Latvija 19. gadsimtā. Vēstures apceres. Rīga: Latvijas vēstures institūta ap

gāds, 2000, 388. lpp.
119 Šīs pašas idejas latviešu nacionālās kustības kontekstā atbalsta arī Baltijas vācu rakstniece Johanna Konrādija 

romānā “Georgs Šteins jeb vācieši un latvieši” (“Georg Stein oder Deutsche und Letten. Eine Erzählung aus 
der Gegenwart Kurlands”, 1864). 

120 “Das junge Lettland ist ein Nagelneues Produkt des letzten Deceniums. Als man es zu beschprechen begann, 
schien es mir mehr in den Befürchtungen seiner Tadler, als in Wirklichkeit zu existieren. Diese traurige Wirk-
lichkeit ist aber jetzt klar zu Tage gelegt.” Walter F. Das Lettenthum. – Bischof Dr. Ferdinand Walter. Seine 
Land tagspredigten und Lebenslauf. Leipzig, 1891, S. 365.
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arvien ļoti populārs ir Frīdrihs Šillers.121 Vācbaltieši labprāt apmeklē koncertus – Rīgā 
un Jelgavā 19. gadsimtā ar koncertiem viesojas Roberts Šūmanis, Klāra Vīka, Ferencs 
Lists, Hektors Berliozs, Antons Rubinšteins un daudzi citi izcili komponisti un atska
ņotājmākslinieki. Mūzikas dzīves uzplaukums liek domāt par jaunām telpām – līdzās 
Pilsētas teātrim un zālei Melngalvju namā gadsimta otrajā pusē koncertus rīko arī 
Amatnieku biedrības nama zālē. Pieaug vasaras skatuvju skaits – Rīgā, Āgenskalnā un 
Vērmanes dārzā, kūrortsezonas laikā arī Dubultos un Majoros. 19. gadsimts ir aktīvs 
ērģeļbūves laiks – 80. gados pabeigtās Rīgas Doma un Liepājas Trīsvienības baznīcas 
ērģeles tobrīd ir lielākās Eiropā. Nezūd interese par Rīgā kādreiz strādājušo kompo
nistu Rihardu Vāgneru. Nav nejaušība, ka tieši Baltijas vācietis Karls Frīdrihs Glā
zenaps, pēc izglītības klasiskās filoloģijas, mākslas vēstures un salīdzināmās valodnie
cības speciālists, pēc gara dzīves – kaislīgs vāgnerists, uzraksta pirmo plašāko Riharda 
Vāgnera biogrāfiju sešos sējumos “Riharda Vāgnera dzīve” (“Das Leben Richard Wag-
ners”, 1876–1911), dibina Rīgā Vāgnera biedrību, sakārto Vāgnera leksikonu un vēlāk 
arī enciklopēdiju. Rīgas Pilsētas orķestris ar 38 mūziķiem nelielā sastāva dēļ ilgu laiku 
tiek uzskatīts par mazu Vāgnera operu iestudējumiem, šo stereotipu Pilsētas teātris 
lauž, 1902./1903. gada sezonā izrādot visu Vāgnera “Nībelungu gredzena” operu ciklu, 
izmantojot arī garnizona orķestra iespējas. Iestudējuma idejas autors ir teātra kapel
meistars Karls Onezorgs.

Pastāvīgs teātris ir tikai Rīgā, mazpilsētas pārsvarā apciemo viesmākslinieki. Sa
biedriskā dzīve visbiežāk aprobežojas ar ciemošanos pie kaimiņiem. Garā možāki un 
finansiālā ziņā brīvāki ļaudis dodas ārzemju ceļojumos. Piespiedu rusifikācija gadsimta 
beigās atnes līdzi pirmo inteliģences izceļošanas vilni. 

Tomēr tieši 19. gadsimtā vācbaltiešu literatūra kļūst par klasisku kopienas pašapzi
ņas un pašapliecināšanās izpausmi. Literatūrzinātnieks Armīns UngernsŠternbergs 
apgalvo, ka 19. gadsimtu var dēvēt arī par vācbaltiešu nacionālās atmodas gadsimtu.122

Neiedomājamos apmēros pieaug rakstītāju skaits. Literatūrā ienāk jaunas tēmas, 
motīvi un tēli, līdz ar apgaismības laikmetā uzsāktajiem Baltijas vēstures pētījumiem 
un igauņu un latviešu folkloras vākšanu arī dzejā un prozā parādās lokālu leģendu un 
baltu mitoloģijas motīvi,123 spilgtākie un interesantākie: Oto fon Mirbaha darbs “Vēs
tules par Kurzemes hercogu Jēkabu” (“Briefe aus und nach Curland während der Regie-
rungszeit des Herzogs Jacob”, 2 sēj., 1844) un Frīdriha Gustava Bīnemaņa “Vidzemes 
leģendu krājums” (“Livländisches Sagenbuch”, 1897). Kā Bīnemanis norāda grāmatas 
ievadā, viņš ir apvienojis igauņu, latviešu, vācu un zviedru leģendas vienotā veselumā 
no Kurzemes dienviddaļas līdz Igaunijas ziemeļiem un salām.124 1836.  gadā dibināts 
žurnāls “Das Inland”, arī viens no tā mērķiem ir atspoguļot novada pētījumus. Vācbal
tiešu literārajā ainavā ienāk latvieši – jo tuvāk 19. un 20. gadsimta mijai, jo vairāk. Daļā 

121 Sal.: Salu H. Seid umschlungen Millionen! 
122 UngernSternberg A. von. Denkfiguren “deutschbaltischer” Identitätsbildung. Nation und Sprache in Nord-

osteuropa im 19. Jahrhundert. Hg. von K. Maier. Wiesbaden: Harrassowitz, 2012, S. 74–98.
123 Par šo sīkāk sk.: Lukas L. Wandernde Seen. Estnische und lettische Natursagen in der deutschbaltische 

Dichtung. Umweltphilosophie und Landschaftsdenken im baltischen Kulturraum. Hg. von L. Lukas, U. Plath, 
K. Tüür. Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 2011, S. 236–259.

124 Bienemann F. jun. Vorwort. Lievländisches Sagenbuch. Reval: F. Kluge, 1897.
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tekstu zemnieki ir vienkāršas instinktiem pakļautas būtnes, citi autori nevairās no sa
režģītāku savstarpējo attiecību risinājuma.125 Latviešu klātbūtne vairo arī vācbaltiešu 
satīriskās dzejas tēlainību un tematiku. Piemēram, Rīgas tirgotāja un bankas direktora 
Rūdolfa Zeiberliha dzejā skan sulīga Rīgas valoda, īsts vācu kokteilis ar krievu, latviešu, 
latīņu un franču vārdu piemaisījumu.126 Šāds valodu sajaukuma jeb makaroniskais stils 
ir visnotaļ tipiska parādība 19. gadsimta otrās puses Baltijas sabiedrībā, raksturīga krī
zes un lūzuma laikmetiem.127

Latviešu un vācu kopīgās vēstures motīvi daiļliteratūrā saglabā popularitāti visa 
gadsimta garumā.128 Ar šo tēmu cieši saistīta Baltijas vācu vēstures glorifikācija, arī pē
dējā ordeņa mestra Voltera fon Pletenberga un vācu bruņniecības un Krievijas impēri
jai lojālā Reinholda fon Patkula cildinājums.129

Gadsimta garumā arvien populārāka kļūst dzimtu vēstures pētniecība, heraldisko 
un ģenealoģisko datu apzināšana un publikācijas,130 savukārt par daiļliteratūras neat
ņemamu sastāvdaļu veidojas memuārliteratūra un autobiogrāfiski vai daļēji autobio
grāfiski sacerējumi. Tā joprojām ir pati interesantākā un nereti arī vērtīgākā vācbaltiešu 
rakstnieku daiļrades daļa. 

Romantisma laikmets rosina interesi par dabu, vācbaltiešu literatūra aicina novēr
tēt dzimtenes skaistumu un apceļot Baltiju. Kurzemes un Vidzemes tēlojums kļūst par 
raksturīgu teksta elementu: ne tik daudz svarīga ir atsevišķu tēlu izvēle (visbiežāk tie ir 
meži, liedags, druvas un pļavas), cik tas, kā tie tiek rādīti: gandrīz vienmēr ar plašuma 
un vēriena izjūtu. Šo Baltijas vācu literatūras īpatnību precīzi formulējis igauņu filozofs 
Jāns Undusks – “zemes īpašnieka prieks, uzmetot tam skatu no muižas verandas [..] 
Mana pasaule ir mana muiža!”.131 Sava loma ir arī upēm: Daugavai, Vidzemē – Gaujai, 
Zemgalē – Lielupei. Jūsmu par ūdeņiem rosina Reinas poetizācija Vācijas literatūrā. 
Kā raksta Tomass M.  Lekans, “kaut arī kultūrvēsturnieki bieži saista mežus ar pašu 
svarīgāko vācu identitātes rādītāju, romantiķi tautas saknes skatīja vairāk kā fluviālas, 
nevis silvālas – ar Reinu kā ģermāņu kultūras dzīvības asinīm gluži tādā pašā veidā, kā 

125 Par šo tēmu sīkāk sk.: Bosse H. Die Gläserne Wand: der lettische Mensch in der deutschbaltischen Literatur. 
Journal of Baltic Studies, XVII, 1986, p. 4.

126 Sal.: Seuberlich R. Baltische Schnurren. Riga: Kymmel, 1894, 1898, 1902.
127 Sal.: Kalda M. Über makkaronische Dichtungsart in Estland. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, A daļa, 

Nr. 4/5, 1996, 1.–10. lpp. 
128 Sal.: Linde A. “Imanta und Kaupo”, 1891; Girgensohn L. “Ylo, Kaupos Sohn und Hans von Tiesenhausen”, 

1901.
129 Sal.: jurists un vēsturnieks Eduards fon Tīzenhauzens savu literāro darbību sāk ar lugām “Patkuls” (“Patkul”, 

1865) un “Pletenbergs” (“Plettenberg”, 1867), rīdziniece Laura Hansone (pseidonīms Laura Marholma) – ar 
lugu “Johans Reinholds Patkuls” (“Johann Reinhold Patkul”, 1879).

130 Kā Kurzemes Literatūras un mākslas biedrības apakšnodaļa 19. gadsimta beigās izveidojas Ģenealoģiskā 
biedrība, tā izdod “Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphragistik” (1893–1913) un 1908. gadā Rīgā 
izveidojas kā patstāvīga organizācija. Hollander B. von. Zur Geschichte der deutschen wissenschaftlichen 
Vereine in Lettland. Sonderdruck aus “Der Auslanddeutsche”, Halbmonatschrift des Deutschen Ausland
Instituts. Stuttgart, S. 6.

131 Undusk J. Umweltphilosophie und Naturdenken im baltischen Raum. Zur Einführung und Irritation. 
Umweltphilosophie und Landschaftsdenken im baltischen Kulturraum, 2011, S. 19.
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Nīla un Ganga bija barojušas ēģiptiešu un in
diešu civilizācijas”.132 Kad gadsimta vidū nāk 
klajā viena no vācbaltiešu nacionālā roman
tisma tipiskajām zīmēm – Vilhelma Zigfrīda 
Stafenhāgena Kurzemes un Vidzemes skatu al
bumi, arī tajos dominē upes un to gleznainie 
krasti.133 Upju krastos uz viduslaiku piļu fona 
visbiežāk risinās vācbaltiešu varoņbalāžu dar
bība.134 Upei, ūdenim vispār ir būtiska loma kā 
vācbaltiešu kopienas likteņa simbolam – laika 
rituma un dzīvības un nāves, divu kultūru un 
divu kārtu robežzīmei. Laika perspektīvā 
19.  gadsimta vācbaltiešu literatūrā ir vairāk 
gaišuma, harmonijas, rāmuma, vasaras bula, 
skaistu saulrietu un saullēktu nekā gadsimtu 
vēlāk, pēc 1905. gada revolūcijas un turpmāk, 

kad jau pamanīti purvi, miglas, garie drēgnie rudeņi un lietavas, asi, kaili, melni zari, 
asiņaini saulrieti un saullēkti. Baltijas klimats tad jau šķiet nomācošs ar bezcerīgām 
tumsas stundām garās rudens un ziemas dienās. Daba vienlīdz svarīga arī pilsētās uz
augušiem un ar urbāno vidi saistītiem rakstniekiem. 

19. gadsimtu vācbaltiešu literatūrā raksturo vēsturiskās drāmas, arī Krievijas vēs
ture kļūst par vienu no avotiem. Iespējams, spilgtākais un tālāk izskanējušais darbs 
“Dzīvība par caru” (“Жизнь за царя”, 1835) ir tikai krieviski rakstošā Baltijas vācu 
dramaturga Jegora fon Rozena sacerējums. Šo darbu savas operas libretam (1836) 
 izmanto krievu komponists Mihails Gļinka. 

Vācbaltiešu dzejas panorāmu atklāj antoloģijas, gadsimtu vainago Žanno Emīla 
Grothusa “Baltiešu dzeja” (“Baltisches Dichterbuch”, 1895). Grothusa sakārtotais krā
jums sniedz visplašāko ieskatu vācbaltiešu dzejas kopainā, to papildina literatūrkritisks 
apcerējums, dzejnieku biogrāfijas un portreti. Līdzīgi mūzikas panorāmu ieskicē krā
jums “Vidzemes komponistu dziesmu krājums” (“Liedsammlung Livländischer Compo-
nisten”, 1864) un gadsimta beigās divsējumu izdevums “Baltijas dziesmas no 17. gad
simta līdz mūsdienām” (“Baltische Gesänge vom 17ten Jahrhundert ab bis zur 
Gegenwart”, 1894–1899). 

Uzplaukst vācbaltiešu balāde. Vācu literatūrā žanra popularitātes sākums saistāms 
ar Gotfrīda Augusta Birgera “Leonores” (“Leonore”, 1773) publikāciju, balāde ir arī 
iecie nīts “Vētras un dziņu” laikmeta žanrs, tās avoti – ģermāņu un skandināvu mitolo
ģija, vācu tautas kultūra. Otru uzplaukuma vilni balāde piedzīvo 19. un 20. gadsimta 
mijā: Berīsa fon Minhauzena tekstus dažkārt dēvē par vācu nacionālisma augsto 

132 Lekan M. Th. Imaginig the Nation in Nature. Landscape Preservation and German Identity 1885–1945. 
London, Cambridge, Massachussets: Harvard University Press, 2004, p. 9.

133 Stavenhagen W. S. “Album Baltischer Ansichten” (1864), “Album Kurländischer Ansichter” (1866), “Album 
Liv ländischer Ansichten” (1866, 1873).

134 Lukas L. Estnische Ortssagenmotive in deutschbaltischen Balladen. Interlitteraria, Nr. 14, 2009, S. 118.

9. att. “Daugava pie Stukmaņmuižas” 
( Stavenhagen W. S. Album Livländischer Ansichten. 
Mitau, 1866) 
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dziesmu, dažkārt par “hermētisku elites liriku”.135 Laika gaitā tās ir gandrīz pilnīgi aiz
mirstas. Tomēr Minhauzena balāžu raksturojums visai precīzi atbilst tam, kas izlasāms 
vācbaltiešu 19. un 20. gadsimta mijas tekstos: “.. pieminēdams un cildinādams savas 
šķiras dzīvi un darbus, Berīss fon Minhauzens balādi apzināti veidoja kā muižniecības 
slāņa žanru. Tajās valdošie ideāli ir bruņnieciska drosme, kundzisks tvēriens riskantos 
dzīves un mīlas piedzīvojumos, varonīga rīcība un lepnums par cēliem un lieliskiem 
centieniem. Nereti pārsvaru gūst prieks par žvadzošiem zobeniem, skanīgiem vārdiem 
un iespaidīgas, dziļas dvēseles un dzejiskā satura žestikulācijas.”136 Balādes uzplaukums 
Baltijas vācu literatūrā sākas 19. gadsimta pirmajā pusē,137 visbiežāk ar nelaimīgas mī
lestības tēlojumu romantiskas dabas fonā, ar biblisko mītu motīviem, kam pakāpeniski 
pievienojas vietējā folklora, galvenokārt vēsturiskās izcelšanās teikas. Arī vācbaltiešu 
balādēs ir gan ģermāņu, gan skandināvu mitoloģijas elementi, dzejnieces balādistes sa
viem liroepiskajiem sacerējumiem nereti izvēlas Eiropas vēsturē nozīmīgu sieviešu lik
teņus, Ģertrūdes fon den Brinkenas sacerējumi šajā žanrā pieder pie vācbaltiešu balā
des augstākajām virsotnēm.

Vācbaltiešu prozu 19. gadsimtā papildina jauni žanri: pirmkārt, bērnu un jauniešu 
literatūra;138 otrkārt, Baltijas anekdotes;139 treškārt, kriminālromāns – bijušā Rīgas Pil
sētas teātra direktora Karla fon Holteja darbs “Slepkavība Rīgā” (“Ein Mord in Riga”, 
1855) ir viens no pirmajiem kriminālromāniem vācvalodīgajā telpā vispār, turklāt ro
mānā ir gana daudz prototipisku tēlu; ceturtkārt, līdzīgi vācu literatūrai Vācijā, arī vāc
baltiešu literatūrā nostiprinās vēsturiskais romāns un stāsts. Vēl gadsimta vidū vācbal
tiešu proza pārsvarā ir romantiski sentimentāla, reālisma un naturālisma virzienā 
pavēršoties tikai pēdējās desmitgadēs, turklāt kopumā prozas tekstiem raksturīga salī
dzinoši lielāka interese par pagātni nekā nopietns tagadnes problēmu risinājums. Gero 
fon Vilperts šo atmosfēru raksturo negaidīti trāpīgi: “Baznīcas torņa perspektīva un 
skats savā nabā pret atvērtību pasaulei un spēju to izturēt.”140

Viens no labākajiem Baltijas vācu romānistiem Teodors Hermanis Panteniuss ir 
Jelgavas mācītāja, tautas apgaismotāja Vilhelma Panteniusa dēls. Un to ir svarīgi patu
rēt prātā, jo Panteniuss ir starp tiem dažiem Baltijas vācu rakstniekiem, kas mēģina at
kāpties no vācbaltiešu literatūrai visumā raksturīgā koloniālā skatījuma. Viņa proza 

135 “Hermetische Elitelyrik”. Grimm E. G. Einleitung. Gedichte und Interpretationen. Deutsche Balladen. Stutt
gart: Philipp Reclam jun., 1988, S. 23.

136 “.. vor allem aber Leben und Taten des eigenen Geschlechts erinnernd und wiedererweckend, gestaltete M. in 
der Ballade bewußt adlige Standesdichtung. Ritterlicher Mut, herrischer Griff nach dem Wagnis des Lebens 
und der Liebe, heldische Tat und der Stolz edlen und großen Strebens sind die beherrschenden Ideale. Freilich 
überwiegt nicht selten die Freude am klirrenden Schwert, am klingenden Wort und an eindrucksvollen Gebärde 
den tieferen seelischen und dichterischen Gehalt”. Fricke/Klotz. Geschichte der deutschen Dichtung. Hamburg, 
Lübeck: Matthiesen Verlag, 1962, S. 379.

137 Balladen und Lieder. Hg. von A. von Wittorf, K. von Stern. Dorpat, 1846. 
138 Sal.: Stahl K. Erzählungen, Fabeln und Märchen für Kinder. Nürnberg: Campe, 1818; Stahl K. Die Familie 

Müller. Ein Buch für die Jugend. Nürnberg: Campe, 1821; Stahl K. Moralische Erzählungen, Schauspiele und 
Reisebeschreibungen für die Jugend. Riga: Hartmann, 1822; u.c.

139 Sal.: Baumann J. H. Jagd-Anecdoten, die zwar mehrenteils ans Lügenhafte gränzen, aber sich doch wirklich 
zugetragen. Riga, Dorpat: Meinshausen, 1817.

140 “Kirchenturmperspektive und Nabelschau statt Weltoffenheit und Welthaltigkeit”. Wilpert G. von. Deutsch-
baltische Literaturgschichte, S. 185.
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apvieno audzināšanas un sociālā romāna iezīmes darbā “Vien
tulis un brīvs” (“Allein und Frei”, 1875) un atklāj urbānajai videi 
raksturīgo mantas kultu romānā “Spodrais zelts” (“Das rothe 
Gold”, 1881), tomēr Panteniusa interesantākais un labākais 
darbs ir vēsturiskais romāns “Ķelieši” (“Die von Kelles”, 1885), 
tas aizved 16. gadsimtā, Livonijas kara laika notikumos un at
šķiras ar neparasti kritisku skatījumu uz vācu misiju Baltijā. 
Stāstā “Olas dēļ” (“Um ein Ei”, 1881) Panteniuss apskata jautā
jumu par latviešu zemnieku tiesībām vācu dominētā sabied
rībā. Kaut arī sižeta risinājums ved uz izlīgumu un samierinā
šanos, ideja saviem tautiešiem likt ieklausīties neglaimojošā 
viedoklī ir pieminēšanas vērta. Vācu presē Panteniusa darbi 
 izraisa nopietnas diskusijas, vai pamattautām (latviešiem un 
igauņiem) tie vispār būtu jālasa, un nožēlu par tulkojumiem.141 

19. gadsimta izskaņa ir laiks, kad uzplaukst latviešu nacio
nālā kultūra, pamazām ieplūstot Eiropas modernisma kultūrā, 
bet tas ir arī izšķiršanās laiks ne vienam vien talantīgam lat
viešu māksliniekam, pie kuras kultūras – vācu vai latviešu – 
piederēt. Šai laikā aug interese par latviešu kultūru Baltijas 

vācu kopienā, nereti tieši vācu avīzēs par latviešu kultūras procesa vērtētājiem strādā 
lat vieši. Tā rakstnieks Rūdolfs Blaumanis no 1887. līdz 1901. gadam ir avīzes “Laik
raksts Laukiem un Pilsētai” (“Zeitung für Stadt und Land”) korespondents, bet kompo
nists Jāzeps Vītols no 1897. līdz 1914. gadam ir mūzikas kritiķis laikrakstā “Pēterbur
gas Avīze” (“St. Petersburger Zeitung”) un publicē gandrīz 1000 rakstu.142

 20. gadsimta vācbaltiešu kultūra

Baltijas vācu kultūrā 20. gadsimts ir augstākā uzzieda un kopienas iziršanas laik
mets. 19. gadsimta otrajā pusē pakāpeniski pastiprinās Baltijas rusifikācija, šai politikai 
kultūras dzīvē ir arī sava pozitīvā puse – krievu valodas zināšanas 20. gadsimtā Baltijas 
vāciešiem ļauj kļūt par galvenajiem krievu literatūras tulkotājiem vāciski.143 Krievu 
rakstniecība atstāj savas pēdas arī vācbaltiešu tekstos, piemēram, Hanss Bencigers no
rāda, ka Vernera Bergengrīna prozā jaušama īsti krieviska lielo romānu atmosfēra 
(Ļeva Tolstoja, Fjodora Dostojevska un Ivana Turgeņeva).144

141 Diederichs H. Pantenius’ Roman “Die von Kelles”. Baltische Monatschrift, Bd. 1, 1885, S. 560–579.
142 Hoddick I. Die deutschlettischen Musikbeziehungen im 20. Jahrhundert. Die Deutsche Volksgruppe in 

Lettland während der Zwischenkriegszeit und aktuelle Fragen des deutsch-lettischen Verhältnises. Hg. von 
B. Meissner, D. A. Loeber, S. Henning. Hamburg: Bibliotheca Baltica, 2000, S. 276.

143 Sal.: Z. fon Fēgezaka pirmais darbs atsevišķā grāmatā: Gogol N. V. Die Nase und andere Geschichten. 
München, Berlin: Paetel, 1921; tulkojis arī N. Ļeskova, I. Turgeņeva, N. Nabokova darbus; krievu literatūru 
tulko arī K. Holms, H. Herners, J. F. Ginters, E. EkarteSkalberga u.c. 

144 “Die ganze Darstellung der mussigen Großstadtatmosphäre, die nihilistisch-geistreichen Gespräche in ärmlichen 
Wohnräumen und Cafés können wir uns ohne die großen Romane der Russen schwer vorstellen.” Bänziger H. 
Werner Bergengruen. Weg und Werk. Bern, München: Francke, 1961, S. 15.

10. att. Teodors Hermanis 
 Panteniuss 
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Gadsimtu mijā, pēc 1905. gada revolūcijas, daļā Baltijas vācu sabiedrības vēroja
mas demokratizācijas tendences. Interesi par latviešu kultūru apliecina tulkojumi. Lat
viešu dzejas kopas publicē turpinājumizdevums “Dzimtenes balsis” (“Heimatstimmen”, 
1904–1912). Iecerē paliek vācbaltiešu un latviešu dzejas kopkrājums “Sniegs kūst” 
(“Der Schnee taut”) vācu un krievu valodā.145 Rakstnieks Johans fon Ginters kļūst par 
starpnieku latviešu un krievu dzejnieku tuvināšanā.146 Tomēr kopumā 1905. gada revo
lūcija vācbaltiešu kopienu pārsteidz nesagatavotu. Baltijas vācu literatūrzinātnieks 
Heinrihs Bose raksta: “Sociālā sirdsapziņa [vācu sabiedrībai. – M. G.] bija nesatrici
nāmi augsta – varēja pat norādīt uz daudziem progresīviem labdarības aktiem. Visa 
atbildība par saspringtām nacionālpolitiskām attiecībām un sūdzībām tika novelta uz 
krievu varas iestāžu kūdīšanu un musināšanu. Apjukums, kas arī vēlāk vēl pilnīgi lika 
pārprast gadu desmitiem briedušās neapmierinātības nozīmīgumu, izpaudās bezpalī
dzīgos paskaidrojumos par “masu psihozi” vai arī bieži atkārtotos “klajas nepateicības” 
pārmetumos. Pie tam ir īsti vietā šeit saskatīt tradicionālo šķirisko priekšstatu ilgstošu 
iedarbību, precīzāk sakot, tomēr kaut ko citu nekā tikai šķirisku domāšanu. Valdošai 
šķirai taču ir pienākums rūpēties par pakļautajām kārtām, un ļaudis domāja, ka viņi šo 
pienākumu visumā ir labi pildījuši, tomēr nav apšaubāms arī tas, ka šādos priekšstatos 
bieži neapzināta, bet reizēm arī apzināta liekulība sajaucas ar sociālu aklumu un paš
apmierinātu vienaldzību.”147

1905. gada revolūcija Baltijā skarta salīdzinoši nelielā vācbaltiešu literatūras daļā. 
Alegoriskā veidā gadsimta sākuma drūmie pārdzīvojumi ienāk arī dzejā. Detalizētāks 
un emocionālāks ir vēstījums darbos, kas tapuši tūlīt pēc pārdzīvotajām revolūcijas 
šausmām, periodā līdz Pirmajam pasaules karam. Boses minētā pilnīgā nesagatavotība, 
apjukums, sociālais aklums atsevišķu sacerējumu autoriem ļauj revolūciju traktēt kā 
vētru, kas jāpārcieš, cerībā, ka viss atkal nostāsies savās vietās.148 Dzejoļu krājumu 
“Mūsu dzimtene. Baltijas dziesmas” (“Unsere Heimat. Baltische Lieder”, 1906) ievada 
Zigfrīda Bīlenšteina gleznas reprodukcija – uz vētras satrakotas jūras fona jaunava 
ar  nolaistu vācbaltiešu karogu rokās. Ar revolūciju saistītie notikumi risināti arī 

145 Dambergs V. Atziņas. Latvju rakstnieku autobiogrāfijas. III daļa. K. Egles red. Rīga, Cēsis: O. Jēpe, 1924, 
284. lpp.

146 Par šo sīkāk arī romānā: Guenther J. von. Ein Leben in Ostwind, 1969. Romāns tulkots arī krieviski: Гюн
тер И. фон. Жизнь на восточном ветру. Москва: Молодая гвардия, 2010.

147 “Das soziale Gewissen war dort unerschüttert gut; man konnte auf viele fortschrittliche Wohlstandsein-
richtungen hinweisen, und für die nationalpolitischen Spannungen und Beschwerden wurde die Hetze und 
Wühl arbeit russischer Organe verantwortlich gemacht. Die Fassungslosigkeit, die auch nachträglich noch das 
Gewicht dessen, was sich in Jahrzehnten vorbereitet hatte, völlig verkannte, äußert sich in Hilfslosen Erklärungs-
versuchen wie dem einer Massenpsychose oder in dem häufig wiederkehrenden Vorwurf der “Undankbarkeit”. 
Es ist dabei nicht verfehlt hier überkommene ständische Vorstellungen – genau genommen etwas anderes als 
Klassen denken – nachwirken zu sehen: der herrschende Stand wäre danach gegenüber den nachgeordneten zu 
angemessener Fürsorge verpflichtet, und man meinte, diese Pflicht im ganzen getreulich erfüllt zu haben. Daß 
sich in solchen Vorstellungen viel unbewußte, zuweilen bewußte Heuchelei mit sozialer Blindheit, aber auch mit 
satter Gleichgültigkeit mischte, ist unzweifelhaft.” Bosse H. Die gläserne Wand, p. 337. 

148 Sal.: Campen E. von. Wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Riga: Jonck & Poliewsky, 1908. Rakstnieces, 
īstajā vārdā Elzas Kampenhauzenas, tēvu noslepkavo paša sulainis Stalbes muižā 1906. gada 28. maija 
vakarā.

Māra Grudule    VĀCBALTIEŠI LATVIJAS UN EIROPAS KULTŪRĀ



748 LATVIJA UN LATVIEŠI     I sējums 

 dramaturģijā149 un prozā, īpaši interesantas ir 
Karla Vormsa impresionistiskās skices150 un 
Frānsesas Kilpes stāsts “Dārte Zemīte” (“Darthe 
Semmit”, 1910), kas tēlo jaunas meitenes piede
rības meklējumus un likteņa drāmu nacionālo 
un sociālo attiecību krustpunktā. Stāstam mī
tisku auru piešķir upe, kuras krastā risinās no
tikumi, tā ir kā divu pasauļu (vācu un latviešu / 
muižas un zemnieku) robežšķirtne, laika plū
duma un bojāejas simbols.151 Kopumā šā laika 
Baltijas vācu literatūra ir pilna ar stereotipiskām 
situācijām un tipāžiem, kā, piemēram, latviešu 
revolucionārs ir pilsētā izglītojies, ar “aģitatoru 
[krievu] indi” piesūcies skolotājs uz divriteņa. 
Daiļliteratūra signalizē par patriarhālo un kolo
niālo attiecību galu – kā saka prozaiķe Frānsesa 
Kilpe, mēs stāvam uz degošas zemes.152 

Drīz pēc 1905. gada revolūcijas Rīgā sāk iz
nākt liberāli demokrātisks laikraksts “Rīgas Jaunākās Ziņas. Izdevums Liberālam Vā
ciskumam” (“Rigasche Neueste Nachrichten. Organ für liberales Deutschthum”, 1907–
1911). Izdevuma literārais pielikums “Literarische Wochenbeilage” publicē jaunāko 
Eiro pas prozu un dzeju, kā arī literatūrkritiskus un teorētiskus rakstus. Līdzās ieskatam 
vācu, krievu, dāņu, norvēģu, franču un pat igauņu literatūrā atsevišķi pielikuma nu
muri veltīti arī latviešu tekstiem. Tomēr šīs avīzes izdošanai drīz jāapstājas, vācbaltiešu 
attieksme kopumā pret jauno latviešu kultūru ir vēsi atturīga, vienaldzīga un pat no
raidoša.153 

Tuvināšanās Vācijas kultūrtelpai un Baltijas vācu jaunatnes izceļošana un studijas 
Rietumeiropas augstskolās nodrošina vācbaltiešu literatūras modernizāciju 20.  gad
simta pirmajās desmitgadēs. Pieaug arī Vācijas inteliģences interese par labākajiem 
vācbaltiešu literatūras darbiem, tā, piemēram, Tomasa Manna rakstītais par kurzem
nieku prozaiķi Eduardu fon Keizerlingu ir varbūt pat viens no visprecīzākajiem viņa 
personības vērtējumiem; vācbaltieša Bruno Geca romānu augstu vērtē Karls Gustavs 
Jungs; savukārt Ģertrūdes fon den Brinkenas balādēm uzmanību velta balādes žanra 
pētnieki. 

Baltijas vācu literatūras modernizāciju sekmē jaunās paaudzes studijas Eiropas 
modernisma centros – galvenokārt Berlīnē, Vīnē un Minhenē, tomēr no visām trim 
Minhene ir pati populārākā. Ap 1900. gadu tur jau ir izveidojusies neliela vācbaltiešu 

149 Freymann K. Der Tag des Volkes. Ein Schauspiel aus der lettischen Revolution 1905 in vier Akten. München: 
Piper Verlag, 1907.

150 Worms K. Aus roter Dämmerung. Baltische Skizzen. Stuttgart, Berlin: J. G. Cottasche Buchhandlung Nach
folger, 1906.

151 Külpe F. Rote Tage. Baltische Novellen aus Revolutionszeit. Berlin: Schlesiche Verlagsanstalt, 1910.
152 “.. auf brennendem Boden”. Külpe F. Rote Tage, S. 78.
153 Klāns P. Dzejniece un redzētāja. Laiks, Nr. 27, 1959, 3. lpp. 

11. att. Zigfrīda Bīlenšteina gleznas “Mana dzimtene” 
(1905) reprodukcija (Unsere Heimat. Baltische Lieder. 
Riga: Jonck & Poliewsky, 1906, ielīme) 
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kolonija. Pilsētas magnētiskajam spēkam ir vairāki iemesli – tā ir pieturvieta ceļā uz 
Itāliju, un ceļotājus piesaista arī bohēma un brīvā atmosfēra. Liberālisms nosaka satī
risko izdevumu un politiskā kabarē, kā arī anarhistisku un aristokrātisku pulciņu raša
nos. Tieši ienācējiem – Henrikam Ibsenam, Stefanam Georgem, Tomasam Mannam, 
Raineram Marijai Rilkem, Vasilijam Kandinskim, Frankam Vēdekindam u.c. Minhe
nes modernisma uzplaukumā ir nozīmīga loma. Bez tam ar zaļajām piepilsētām un 
parkiem tā atšķirībā no Vīnes un Berlīnes tiek dēvēta par lauku pilsētu, un tas varētu 
būt vilinājums pie dabas pastāvīgās klātbūtnes radušajiem Baltijas vāciešiem. Heincs 
Matīsens atzīst, ka šajā laikā jau izveidojies noteikts minhenieša tips, kura izcelsme 
meklējama Baltijā: “.. no dzimtenes formālajiem spaidiem un domāšanas ierobežotības 
izbēdzis jaunu ceļu meklētājs, bet rietumu materializētajā pasaulē savu vietu neatradu
šais naudas nicinātājs, kopš dzimšanas – visu veidu vēstures speciālists un visās no
zarēs apdāvināts diletants, tieši šis Baltijas vācietis kā neviens cits iederējās Švābingas 
[mākslinieku rajons Minhenē. – M. G.] atmosfērā. Tāpat kā pasaules izdedzinātie un 
nogurušie, ugunīgas svelmes kārie dzērāji, kas mūžīgi alkst pēc kaut kā tāla un ne
zināma.”154 

Minhenes modernismā vairākiem Baltijas vāciešiem ir pat ļoti būtiska loma. 
1896. gadā Alberts Langens nodibina satīrisko politisku nedēļas izdevumu “Simplizis-
simus”, kura redkolēģijā strādā Ludvigs Tomā, Franks Vēdekinds, Heinrihs un Tomass 
Manni, vēlāk arī Olafs Gulbransons un jau kopš pirmā iznākšanas gada – arī Rīgas 
rūpnieka dēls, topošs jurists, Tomasa Manna paziņa Korfics Holms. No 1898. līdz 
1901. gadam Holms ir faktiskais redakcijas vadītājs, pēc Langena nāves viņš pārņem 
apgāda vadību un kopš 1918. gada ir apgāda līdzīpašnieks. 

1901. gada 13. aprīlī kādas nelielas viesnīcas “Pie zelta brieža” (“Zum Goldenen 
Hirschen”) piebūvē tiek atvērts Minhenē pirmais politiski literārais kabarē “11 bendes” 
(“Die 11 Scharfrichter”), kuru vada vienpadsmit jauni dzejnieki, aktieri un mākslinieki, 
starp tiem arī Franks Vēdekinds un arhitekts Makss Langheinrihs. Šajā kabarē uzstāju
šies Baltijas vācieši, un vācbaltiete ir arī Langheinriha sieva Anna, dzimusi fon Zeid
lica. Pirms kāzām ar Langheinrihu viņa vairākus gadus ir Franka Vēdekinda draudzene 
un, iespējams, Lulū prototips Vēdekinda diloģijā “Lulū”. 

Savukārt mākslas kabarē “Simpls” (“Simpl”) uzstājas dziedātājs un dzejnieks no 
Baltijas Pēteris fon der OstensZakens un turpina to darīt arī vēl pēc tam, kad saindē
šanās dēļ ar metilspirtu ir zaudējis redzi. Viņa rūgto dzīves pieredzi jau pēc vīra nāves 
dokumentējusi Marisa fon der Ostena autobiogrāfiskā romānā “Petja, kāda dzīve” 
(“Petja, ein Menschenleben”, 1941). 1902.  gadā uz dzīvi Švābingā apmetas Rolfs fon 
Heršelmans, un viņa dzīvoklis kļūst par inteliģences tikšanās vietu. Četrus gadus vēlāk 
kopā ar draugiem Heršelmans dibina Švābingas ēnu teātri (Schwabinger Schattenspiele), 
kas drīz kļūst slavens visā Vācijā. Tajā izrāda lugas aiz apgaismota pergamenta rāmja, 
pats Heršelmans griež figūriņas un veido kulises, mūziku komponē Makss Rēgers un 
Hanss Pficners. Heršelmana ēnu teātrim savus sacerējumus piedāvā arī Rilke un Hugo 
fon Hofmanstāls. 

154 Par to sīkāk: Mattiesen H. Der Anteil der Deutschbalten am Münchner Kulturleben im 19. und am Anfang 
des 20. Jahrhunderts. Baltische Hefte, Jg. 8, Heft 3, 1962, S. 170–191.
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Minhenē ar nelieliem pārtraukumiem kopš 1895. gada līdz pat savai nāvei dzīvo 
viens no izcilākajiem vācbaltiešu rakstniekiem Eduards fon Keizerlings. Tieši Minhenē 
top labākie Keizerlinga romāni un stāsti, daļu no tiem viņš ir spiests diktēt, jau būdams 
pilnīgi akls. Kaut arī rakstniekam ir vāja veselība, viņš ir biežs teātra apmeklētājs un 
Švābingas bohēmas dalībnieks.155 Keizerlinga paziņa Korfics Holms atceras viņu kā lie
lisku stāstītāju un asprātīgu cilvēku ar smalku dvēseli.156 Minhenē top arī plašāk pazīs
tamais vācu modernista Lovisa Korinta rakstnieka portrets. Jautāts, kā Keizerlingam 
pašam tas patīk, rakstnieks atbild, ka sarunas ar Korintu tā tapšanas laikā viņu ir patī
kami izklaidējušas.157 Dzīves pēdējos gadus Keizerlings pavada vientuļi un klusi, viņa 
tuvākie draugi ir Makss Halbe un Franks Vēdekinds.

Eduards fon Keizerlings, uzaudzis Kurzemē, savu stāstnieka un romānista talantu 
pilnveido Vācijā. Pakāpeniski atkāpjoties no naturālisma agrīnajos jaunības darbos, 
Keizerlings kļūst par impresionistu. Viņa tēlojuma smalkumā jaušama arī jūgendstila 
ietekme. Keizerlinga prozas laiktelpa ir 19. gadsimta beigu patriarhālā Baltijas muiž
niecības vide pārmaiņu – urbanizācijas, paaudžu konflikta un kultūras revolūcijas – 
priekšvakarā. Viņa protagonists visbiežāk ir vientuļnieks ar savdabīgu garīgo pasauli, 
dzīves pieredzi un instinktiem. Vientulību, atsvešinātību un nervozitāti dažkārt pie
sauc kā vispārējas laikmeta iezīmes.158 Tomēr Keizerlings tās attiecina tieši uz vā
ciešiem. Darbā “Komforta psiholoģija” (“Zur Psychologie des Komforts”, 1905) viņš at
zīst: “Vācietis ir pēc dabas vientuļš. Viņš “labprāt kūko kaktā”, saka Gēte. Viņš grib 
tādu mājas dzīvi, kas viņu cieši un silti ieslēdz un izolē.”159 Savukārt vācieši, to vidū arī 
 Tomass Manns, šo vientulību saista ar Baltijas cilmi.160 Arī Keizerlinga tautietis dzej
nieks grāfs Aleksandrs ŠtenboksFermors uzskata, ka tieši vācbaltietim ir raksturīgs 
individuālisms, kas noteiktos apstākļos noved pie savrupības un dīvainībām.161 Tā cē
loņi meklējami relatīvi noslēgtajā, mežu ielokā paslēptajā un no ārpasaules norobe
žotajā Baltijas muižas dzīvē. Tomēr, domājot par Keizerlingu, nav mazsvarīga viņa 
biogrāfija – noslēpumā tītie dramatiskie notikumi studiju gados, vēlāk – dzimtas  
 ignorance, pakāpeniska redzes pasliktināšanās un aklums. Keizerlinga dzīves filozo
fiju kā stoiķa cienīgu raksturo Oto fon Taube.162 Keizerlinga literārajā mantojumā 
 ietilpst četras lugas, vairāki stāsti, noveles un romāni. Viņa darbi salīdzināti ar Teo
doru  Fontāni, Ivanu Turgeņevu un Hermani Bangu. Vācu literatūrā Keizerlings 
 pārstāv  ģimenes jeb t.s. sociālo romānu. Kā atzīmējis literatūrpētnieks Ričards 
A. Kocs, 19.  gadsimtā “laulības vairs nav romāna laimīgs noslēgums, bet tā nelaimīgs 

155 Taube O. von. Nachwort. – Keyserling E. von. Schwüle Tage und andere Erzählungen. New York: Manesse 
Verlag, 1954, S. 325.

156 Holm K. Ich – kleingeschrieben: heitere Erlebnisse eines Verlegers. München: Langen, 1932, S. 196–199.
157 Turpat, 206.–207. lpp.
158 Sal.: Koc R. A. The Nervous Age. The German Gesellschaftsroman at the Turn of the Century. A Comparison 

of the Works of Theodor Fontane and Eduard von Keyserling. Berne: Lang, 1982, p. 79.
159 Keyserling E. von. Werke. Hg. von R. Gruenter. Frankfurt/Main: Fischer Verlag, 1973, S. 559.
160 Zum Tode Eduard von Keyserlings. Frankfurter Zeitung, 15. Okt., 1918. 
161 Citēts pēc: AlmLequeux A. Eduard von Keyserling. Sein Werk und der Krieg. Paderborn: Igel Verlag, 1996, 

S. 44.
162 Taube O. von. Nachwort, S. 331.
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sākums”.163 Cilvēku savstarpējās attiecības, cilvēks sa
biedrības spogulī ir tie jautājumi, kas visvairāk interesē 
Keizerlingu. Viņa darbu raksturīga iezīme ir pastāvīga 
skaņu, krāsu un jūtu vibrācija, arī teorētiskajos rakstos 
Keizerlings sevi apliecina kā impresionistu.164 

Keizerlings ir viens no visvairāk pētītajiem vācbal
tiešu 20.  gadsimta rakstniekiem: publicēto pētījumu 
skaits iesniedzas vismaz trīs desmitos.165 No jaunākajām 
publikācijām īpaši atzīmējams rakstu krājums “Baltijas 
pasaules piedzīvojums” (“Baltisches Welterlebnis”, 2007)166 
ar aizraujošu Benjamina Bregina lugas “Ziedoņa upuris” 
(“Ein Frühlingsopfer”) analīzi latviešu un leišu tautas kul
tūras krustpunktos167 un dziļi iesakņotu mītu ārdīšanu 
vācbaltiešu literatūrpētnieka Armīna fon UngernaŠtern
berga publikācijā.168

Bet atgriezīsimies pie notikumiem Baltijā 20. gad
simta sākumā. Atskatoties uz šo laiku, Pauls Šīmanis 
raksta: “Ar vienu rāvienu mums Baltijas idillē, pirmām 
kārtām jau vecajā korektajā Rīgā, bija radusies īsta 
mākslas dzīve, kurā dalījās domas. Mums bija pašiem 
savs mākslinieku stūris, kurā visdažādākie sabiedrības 
pārstāvji sevi pieteica pilnīgi apzināti un izaicinoši moderni. Notika cīņas, viedokļi 
klīda šurp un turp. Mums bija sava triumfējoša jaunatne.”169 Šīs pārmaiņas apliecina 
Baltijas vācu jaunās paaudzes dzejas izlase “Jaunie baltieši” (“Die jungen Balten”, 1916). 
Tajā iekļauti divpadsmit dzejnieku darbi, lielākā daļa no viņiem – krājuma galvenā re
daktora Bruno Geca draugi,170 turklāt arī saistīti ar Minheni: Mākslas akadēmijā studē
jis Herberts fon Herners, Minhenē mācījušies Gvido Hermanis Ekarts un Zīgfrīds fon 
Fēgezaks, turienes mākslinieku un literātu aprindās daudz laika pavadījuši Johans 
Ginters un Ekarta dzīvesbiedre Elfrīde EkarteSkalberga. Krājuma ievadā Gecs rak
sturo vācbaltiešus kā noslēgtus, pretrunu plosītus skeptiķus un individuālistus, savu
kārt vācbaltiešu dzeju – kā vācu dzejas atzaru, kuras savdabība meklējama Baltijas 

163 Koc A. R. The German Gesellschaftsroman at the Turn of the Century, p. 13.
164 Keyserling E. von. Zur Psychologie des Komforts. – Keyserling E. von. Werke, S. 566.
165 1991. gadā Keizerlinga pētniece Angela Šulca min 35 nopietnas monogrāfijas, disertācijas un izvērstus 

komentārus: Schulz A. Ästhetische Existenz in Erzählwerk Eduards von Keyserling. Frankfurt am Main, etc.: 
P. Lang, 1991, S. 1–14.

166 Baltisches Welterlebnis. Die kulturgeschichtliche Bedeutung von Alexander, Eduard und Hermann Graf 
Keyserling. Beiträge eines internationalen Symposions in Tartu vom 19. bis 21. September 2003. Hg. von 
M. Schwidtal, J. Undusk. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2007.

167 Breggin B. Baltisches und Heidnisches in Eduard von Keyserlings Theaterstück “Ein Frühlingsopfer”. Bal-
tisches Welterlebnis, S. 185–197.

168 UngernSternberg A. von. “Kunstwerdung eines feudalen Heimatmilieus”? Anmerkungen und Anregungen 
zum Verständnis von Eduard von Keyserling. Baltisches Welterlebnis, S. 197–231.

169 Schiemann P. Elfriede Skalberg zum 25jährigen Dichterjubiläum. Rigasche Rundschau, Nr. 258, 1927, S. 5.
170 Thomson E. Bruno Goetz zum 65. Geburtstag. Baltische Rundschau, Nr. 10, 1950, S. 7.

12. att. Eduards fon Keizerlings. 
Lovisa Korinta gleznots portrets. 20. gs. 
sākums
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 pagātnes un tagadnes tēlojumā un vācu bruņniecības slavinājumā. Gecs norāda uz 
jaunas dzejas valodas un izteik smes veidošanos, kas tagad saistīta ar valodas daudz
slāņainības apziņu: “Noskaņa vairs nenomāc izteiksmi, bet kļūst par neizsakāmu jūtu 
bezdibeni, pār kuru vārdi izple šas kā tilti. Retorika pazūd, vairs nav runas par lietām – 
lietas runā pašas par sevi; alegorija tiek noraidīta, lietas kļūst par svārstīgiem un tomēr 
noteiktiem simboliem citām lietām, atklājot noslēpumainas kopsakarības [..] forma, 
vārds, tēls, lieta kļūst par mītiski simbolisku izteiksmi dzejnieka dvēseles satrici
nājumiem.”171 Galvenie jaunās paaudzes iedvesmas avoti ir Frīdrihs Helderlīns, Novā
liss, Klemenss Brentano, Ahims fon Arnims, Žans Pols, Augusts fon Plātens, Detlefs 
fon Līlienkrons, Stefans George un Alfrēds Momberts.172 

Pirmais pasaules karš un vācu armijas okupācija Baltijas vāciešiem rada īslaicīgas 
cerības uz vecās koloniālās kārtības saglabāšanu. Vācu žurnālista un franču mākslas 
eksperta Oto Grautofa virsvadībā nāk klajā sešu sējumu izdevums “Baltijas provinces” 
(“Die Baltischen Provinzen”, I–VI, 1916–1917) ar ieskatu lokālā kultūrvēsturē, daiļlite
ratūrā un arhitektūrā. Krājuma moto: “Tā ir vācu zeme tās garīgajā dzīvē, un vāciska tā 
paliks tik ilgi, kamēr vien tās dēli še mitināsies.”173 Ticību vecās patriarhālās kārtības 
restaurācijai vairo Vācijas ķeizara Vilhelma II vizīte Jelgavā (1916 un 1917) un Vācijas 
ķeizaram pakļautas Baltijas hercogistes projekts (1918).

Turpmākie notikumi, neatkarīgu valstu (Lietuvas, Latvijas, Igaunijas) dibināšana 
totāli maina vācbaltiešu statusu sabiedrībā no dominējoša spēka līdz vienai no nacio
nālajām minoritātēm. Daiļliteratūra uz notiekošo reaģē tieši un daudzos gadījumos 
kļūst par arēnu savas attieksmes demonstrēšanai un vēsturisko notikumu dokumentā
cijai. Baltijas telpas klātbūtne 20. gadsimta tekstos turpina liecināt par vācbaltiešu lite
ratūras kā lokālas literatūras statusu. Simptomātiski, ka gan rakstnieka attieksme pret 
lokālo vēsturi un sociāli politiskajiem notikumiem, gan rakstnieka personība, bet ne
salīdzināmi mazāk – literatūras mākslinieciskuma problēmas joprojām ir vācbaltiešu 
literatūrpētniecības centrā. Samierināšanās ar varas maiņu nav viegla. Ģertrūde fon 
den Brinkena raksta: “Latvijas pirmās dzimšanas dienas svētkos sarkanbaltsarkanie 
karogi rotāja Tirgus laukumu un ielas. Tātad turpmāk vairs nebūs Kurzemes, dzimtene 
pazaudējusi savu veco iemīļoto vārdu. Pūtēju orķestra varenā skanēšanā mūsu pieci 
bēdas pieredzējušie ielas logi strinkšķēja līdzi, noveda sirdi līdz... izrādījās grūti pat 
paskaidrot, līdz kam un kāpēc. Arī līdz skumjām, protams, līdz lielām skumjām.”174 
Rakstnieks Herberts fon Herners atceras: “Mēs domājām par jaundzimušo valsti, kas 

171 Ostsee und Ostland. Die Baltischen Provinzen. Die jungen Balten. Hg. von B. Goetz. Berlin, Charlottenburg: 
F. Lehmann Verlag, 1916, S. XVIII.

172 Goetz B. Vorwort. Ostsee und Ostland, S. IX–XX.
173 Grautoff O. Die baltischen Provinzen. Zum Geleit! Die Baltischen Provinzen: Bauten und Bilder. Bd. 3, 

Separatdruck. BerlinCharlottenburg: F. Lehmann Verlag, 1916.
174 “Rot-weiß-rot beflaggte der 18. November 1919 Marktplatz und Straßen zu Lettlands erster Geburtstagsfeier. 

Das bedeutete, daß es fortan kein Kurland mehr geben würde, daß der Heimat ihren alten geliebten Namen 
verloren hatte. Das Schmettern des Bläserkorps brachte unsere fünf kummergewohnten Straßenfenster zum 
Mitklirren, brachte das Herz zum... man wußste selber nicht zu erklären, wozu eigentlich?” Brincken G. 
von den. Land unter. Erlebnisse aus zwei Weltkriegen, Bolschewikenzeit und Nachkriegsjahren. Darmstadt: 
J. G. Bläschke Verlag, 1976, S. 143.
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sevi sauca par “Latviju”, mazliet augstprātīgi, tas 
jāatzīst. Protams, tai bija jābūt republikai, citādi 
tas nevarēja iet. Kaut kas līdzīgs “Kārlim Pir
majam” bijušajā Kurzemes hercoga tronī – tas 
šķistu pārāk smieklīgi. Kas tad bija šie jaunie 
valstsvīri, sākot ar prezidentu? Viņu vārdi, vai 
tā agrāk nesauca mūsu kučierus un kalpotājus? 
Un tā viņi arī izskatījās, tā mums likās.”175 Pāris 
desmitgades vēlāk, 1939. gadā īsi pirms izceļo
šanas, izskan arī cits viedoklis – Baltijas vācu 
vēsturnieks rīdzinieks Hanss fon Rimša norāda, 
ka 1918.  gadā Latvijas valsti latvieši dibinājuši 
kopā ar vāciešiem,176 acīmredzot norādīdams 
uz Landesvēra nopelniem Latvijas brīvības 
cīņās.

1920. gada agrārreforma vissmagāk skar muižniecību, daudzas dzimtas izceļo uz 
neatgriešanos. Kā norāda mākslas vēsturnieks Imants Lancmanis, atņemot muižas un 
pilis to bijušajiem īpašniekiem, būtiski zaudējumi tiek nodarīti kultūras vēsturei – starp 
1920. gadā Latvijā reģistrētajām 1479 muižām vismaz 100 ir nozīmīgi kultūras piemi
nekļi. Agrārreforma reizē ar lielo muižu zemes īpašumtiesībām pārtrauc un daudzviet 
arī nolemj iznīcībai garo, bagāto Baltijas muižas vēsturi kā nozīmīgu Baltijas arhitek
tūras un mākslas vēstures segmentu. 1923. gadā tiek dibināta Mākslas pieminekļu aiz
sardzības pārvalde, kas vairākas muižas un pilis gan ievieto savos reģistros, tomēr sa
biedrībā pret vācbaltiešu muižniecību ir negatīvs noskaņojums, tādēļ attieksme ir 
nesaudzīga un nekādas lielas nozīmes šīm arhitektūras un mākslas vērtībām to sagla
bāšanā nav.177 Lieli nopelni Latvijas un emigrējušo vācbaltiešu saliedēšanā ir politiķim 
Paulam Šīmanim. Viņa ilggadēji vadītais laikraksts “Rīgas Apskats” (“Rigasche Rund-
schau”) ir viena no vācu visvairāk lasītajām avīzēm arī ārzemēs. Liberāļa P. Šīmaņa un 
konservatora Vilhelma fon Firksa savdabīga personālūnija palīdz saglabāt vācbaltiešu 
vienotību pasaulē.178

Pauls Šīmanis arī aktīvi darbojas Latvijas Satversmes sapulcē, viņš ir viens no jau
nās valsts Satversmes izstrādātājiem. 1927. gadā Latvijas prezidents Gustavs Zemgals 

175 “Wir dachten über das neugeborene Staatenkind, das sich “Latvija” nannte ein wenig hochmütig, das muss man 
schon sagen. Natürlich, eine Republik musste es sein, anders ging‘s ja wohl nicht. Etwa ein “Karlis der Erste” auf 
dem ehemaligen Herzogsthron, von Kurland hätte sich doch gar zu lächerlich ausgenommen. Wer waren des 
diese neuen Statsmänner, vom Präsidenten angefangen? Ihre Namen – hatten so nicht früher unsere Kutscher 
und Diener geheissen? Un so sahen sie auch aus, fanden wir.” Whiton J. “Das Haus am See”: an unpublished 
memoir of a Baltic Baron. Journal of Baltic Studies, No. 1, 1996, p. 82. 

176 Henning D. Die deutsche Volksgruppe in Lettland und die Rechte der Minderheiten 1918 bis 1940. Die 
Deutsche Volksgruppe in Lettland während der Zwischenkriegszeit und aktuelle Fragen des deutsch-lettischen 
Verhältnises. Hg. von B. Meissner, D. A. Loeber, S. Henning. Hamburg: Bibliotheca Baltica, 2000, S. 41.

177 Lancmanis I. Schlösser und Herrenhäuser in Lettland. Probleme und Losungen. Jahrbuch des baltischen 
Deutschtums, Bd. 52, 2005, S. 19–20. 

178 Skudra O. Vācbaltiešu kopienas prese. Latvijas Republikas prese 1918–1940. Rīga: Zvaigzne ABC, 425. lpp.

13. att. Pauls Šīmanis mobilizē vēlētājus 1928. gada 
vēlēšanām. Karikatūra (Hiden J. Defender of 
Minorities. Paul Schiemann, 1876–1944. London, 2004, 
ielīme)
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uzaicina Paulu Šīmani sastādīt jauno Latvijas valsts valdību, no šī pienākuma viņš atsa
kās. Attieksme pret vācbaltiešiem mainās līdz ar Ulmaņa diktatūras sākumu, tiek iero
bežotas minoritāšu tiesības, un tas kļūst par vienu no faktoriem nacionālsociālisma 
ideju izplatībā Baltijas vāciešu vidē.179 

Neatkarīgās Latvijas periods vācbaltiešu kultūrā nozīmīgs ar pētījumiem Baltijas 
vēsturē un valodniecībā,180 kā arī ar vācbaltiešu un latviešu sadarbības aktivizēšanos. 
Starpkaru periodā latviešu kultūras dzīves notikumus Baltijas vācu presē recenzē 
Gvido Hermanis Ekarts, savukārt Elfrīdes EkartesSkalbergas atdzejojumā iznāk divas 
latviešu dzejas izlases.181 Par vācu koncertiem, teātri un literatūru raksta latviešu dzej
nieks Jānis Sudrabkalns, arī latvieši tulko Baltijas vācu dzeju un prozu.182 Viena no 
īpatnākajām personībām vācbaltiešu mūzikas dzīvē, Melngalvju nama koncertdzīves 
organizētājs, mūzikas kritiķis un pianists, mūzikas skolotājs un vācbaltiešu mūzikas 
skolotāju savienības līdzdibinātājs Aleksandrs Marija Šnābels, ir latviešu komponista 
Jāzepa Vītola skolnieks. Baltijas vācu mūzikas vēsturnieks Helmuts Šeinhens Šnābelu 
raksturo kā neparastu komponistu, kura darbos krustojas impresionistiskas iezīmes ar 
dažādu nacionālu skolu, tai skaitā Baltijas pamatiedzīvotāju muzikālo tradīciju, ietek
mēm. Iespējams, tieši ar Vītola atbalstu Latvijas Nacionālajā operā 1929.  gadā tiek 
izrā dīta Šnābela deju drāma “Dumpis”, vienīgais vācbaltiešu komponista sacerējums 
starpkaru periodā uz šā teātra skatuves.183 

Vācbaltiešu literatūrā ienāk jauna, talantīgu literātu paaudze. Viņus vieno interese 
par ekspresionismu, un tekstos joprojām samanāmas simbolisma pēdas, galvenie 
iedves mas avoti aizvien ir Stefans George un Rainers Marija Rilke, tomēr viņu darbi 
kopumā atstāj depresīvu iespaidu, dominējošā izjūta – müde – nogurums, apnikums. 
30. gados arī vācbaltiešu literatūru iespaido nacionālsociālisma idejas, tam spilgts ap
liecinājums ir jaunās paaudzes teorētiskie raksti un dzeja.184 Kad Lekss Šloss žurnālā 
“Baltijas Mēnešraksti” (“Baltische Monatshefte”) publicē savu ieskatu jaunajā Vācijas 
dzejā – nacionālsociālisma ideju iedvesmotu rakstu, tas ir tikai rezumējums tam, kas 
notiek arī vācbaltiešu tekstos.185 Vācbaltiešu un latviešu kultūras tuvināšanās mēģinā
jums ir īslaicīgs. Otrā pasaules kara beigas piesaka vācbaltiešu kopienas pastāvēšanas 
beigas Baltijā. Pēc kara Latvijā palikušo vācbaltiešu skaits ir niecīgs.186 

Pievērsīsimies ieskatam vācbaltiešu emigrācijas literatūrā. Apzīmējums “emigrā
cija” var šķist pārsteidzošs, jo 1939. gads tiek dēvēts par Baltijas vāciešu repatriācijas 

179 Sal.: Henning D. Die deutsche Volksgruppe in Lettland, S. 51–52. 
180 Pavidis S. Vācu valoda un literatūra cauri gadsimtiem. Vācu kultūra Latvijā. Ieskats vācu-latviešu novadu 

kultūras un vācu biedrību vēsturē. Red. L. Dribins. Rīga: Latvijas Vācu savienība, 2009, 10. lpp. 
181 “Moderne lettische Lyrik”, 1920; “Lettische Lyrik”, 1924.
182 Krūza K. Manuskripti: LU AB R4661 “Dziļā elpa. Triju tautu tulki” (1934); LU AB R4702 “Baltijas dzejnieki” 

[ietver tulkojumus no vācbaltiešu dzejas izlasēm 1895–1924] (1941); LU AB R4660 “Atdzejojumi”, 14 vienības. 
183 Scheunchen H. Die Musikgeschichte der Deutschen in den baltischen Landen, S. 165.
184 Schloß L. Junge Dichtung der Zeit. Baltische Monatshefte, Nr. 11, 1937; antoloģija “Geht ein Ruf übers Land. 

Zehn junge baltische Dichter stellen sich vor”, 1934.
185 Spilgts apliecinājums tam ir jaunās paaudzes dzejnieku antoloģija “Geht ein Ruf übers Land. Zehn junge 

baltische Dichter stellen sich vor”, 1934.
186 Igaunijā un Latvijā kopā ap 2000 Baltijas vāciešu. Sk.: Taube A., Thomson E. Die Deutschbalten. Schicksal 

und Erbe einer eigenständigen Gemeinschaft. Lüneburg: CarlSchirrenGesellschaft, 1973, S. 71.
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gadu, taču vācbaltiešiem Baltija ir vienīgā dzimtene, 
un izjūtas, to atstājot, ir līdzīgas tām, kuras pazīstam 
no latviešu trimdas literatūras – arī iedzīvojoties 
svešumā, sāpes par zaudēto tēvzemi paliek. Trimdi
nieka fenomena analīzē salīdzinājums starp līdzī
giem motīviem Baltijas vācu un latviešu dzejā no
teikti būtu auglīgs. Zaudētās dzimtenes tēma 
vācbaltiešu literatūrā ienāk jau rusifikācijas laikā, 
19.  un 20. gadsimta mijā, un nostiprinās uz palik
šanu: 1905. gads un neatkarīgās Latvijas laiks, vācu 
īpašumu nonākšana latviešu rokās ir saistīta ar 
skumjām un kultūras gala izjūtu, tekstos to samērā 
bieži asociē ar nogrimušās zemes – Atlantīdas tēlu. 
Divu kultūras pasauļu robežzīmes funkciju nereti 
iegūst ūdenstilpe – upe, ezers, dīķis, retāk – jūra.187 
Tās ir dzelmes, no kurām mītiskā kārtā dzīvība 
rodas un kurās kā mātes klēpī tā atgriežas, bet 
19. gadsimta rāmā patriarhālā dzīve izceļojušo atmi
ņās vēršas zaudētās paradīzes tēlā. 

20. gadsimtā Baltijas vācu literatūra attīstās trīs virzienos. Pirmkārt, daļa vācbal
tiešu pēc emigrēšanas sevi vairs ar Baltiju neasociē, un viņu darbi ieplūst vienotā vācu 
literatūras straumē, starp viņiem ir arī apzīmējuma “iekšējā emigrācija” radītājs, Ikšķilē 
dzimušais vācu rakstnieks Franks Tīss. Otrkārt, daļa vācbaltiešu nododas misticismam 
un reliģiskiem meklējumiem.188 Treškārt, ir rakstnieki, kuri daiļradē saglabā pastāvīgu 
saikni ar Baltiju. Tieši šī Baltijas vācu literatūras daļa ar izteiktiem autobiogrāfiskiem 
vaibstiem veido interesantāko vācbaltiešu prozas korpusu. Tā nereti grauj iesakņojušos 
stereotipus vēstures un mūsu savstarpējo attiecību izpratnē. 

20. gadsimtā vācbaltiešu prozas spilgtākās personības ir Verners Bergengrīns un 
Zīgfrīds fon Fēgezaks. Vācu noveles un romāna meistars Verners Bergengrīns neap
šaubāmi ir mākslinieciski visspožākais vācbaltiešu 20. gadsimta literāts. Savu daiļradi 
sācis ar izteiktu interesi par romantismu, 1939. gadā viņš publicē Ernsta Teodora Ama
deja Hofmaņa biogrāfiju.189 Bergengrīnu ar Hofmani saista reālā un fantastiskā, šķie
tamā un mistiskā apvienojums, makabras nojausmas, ironija un spēles prieks. Ja šķiet, 
ka Baltijas vācu literatūra ir provinciāla un mazvērtīga, viņa stāstu krājums “Nāve Rē
velē” (“Der Tod von Reval”, 1939) šaubas gaisina, Bergengrīns meistarīgi sasien vienā 
kamolā dzīvos ar mirušajiem, ne konkrētam laikam, ne telpai vairs nav nozīmes: “Taču 
tur – tālu ziemeļos, tālu austrumos, tur – pie jūras, top dzerts stiprais, reibinošais deg
vīns. Tur ir mājvieta krēslai, miglas vāliem un sniegputeņiem, bet vasaras vidū vakara 

187 Sal. Z. Fēgezaka stāstus “Jaške un Janne”, “Kāzas Carnikavā”, V. Bergengrīna stāstu “Upe”, H. Hernera romānu 
“Pelēkais jātnieks”, F. Kilpes stāstu “Dārta Zemīte” u.c.

188 Sal.: ezotērikas un antropozofijas cienītājs M. Kibers darbos “Die drei Lichten der kleinen Veronika. Der Ro-
man einer Kinderseele in dieser und jener Welt”, 1929; “Einführung in das Gesamtgebiet des Okkultismus vom 
Altertum bis zur Gegenwart”, 1923.

189 Bergengruen W. E. T. A. Hofmann. Zürich: Der Arche, 1939. 

14. att. Zīgfrīds fon Fēgezaks un Verners 
 Bergengrīns. 1957 (http://www.kohoutikriz.org/
priloha/veges.php)
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blāzma saplūst ar rītausmu un visās dzīves norisēs jaušama mirušo klātiene.”190 
30. gados, kad grāmata top, Rēvele pasaules kartēs vairs neeksistē, uz neatgriešanos no 
Baltijas izceļojis arī pats Bergengrīns, sāpes par zaudēto dzimteni aiznesdams sev līdzi, 
tomēr grāmatā ir daudz jautrības un ironijas. Šādā ziņā zināma līdzība saskatāma ar 
dāņu rakstnieka Jerna Rīla prozas krājumu “Vēsā jaunava un citi stāsti“ (“Den kolde 
jomfru og andre skrøner”, 1974). V. Bergengrīna prozu, atsaucoties uz Maiklu Ignatjevu, 
Jesajas Berlina biogrāfu, raksturo cilvēku “savdabīgums. Un šis savdabīgums sasaucas 
ar brīvības ideju – cilvēki nav nekāda vairumtirdzniecības prece, katrs ir absolūti indi
viduāls, bet individuāls tāpēc, ka viņam piemīt brīvība.”191 V. Bergengrīna tēliem ir ne
parasti likteņi ne tādēļ, ka viņi apzināti meklētu piedzīvojumus, bet tādēļ, ka viņi ļaujas 
dzīves plūdumam. Straume no dzimšanas brīža ikvienu nes pretī nāvei – tās klātbūtnes 
apjausma un uztveres vieglums, pat rotaļas ar nāvi dažkārt V. Bergengrīnu likušas sais
tīt ar baroka laikmetu. Tomēr tā ir vēl dziļāk un tālāk ejoša mītiska pasaules izjūta. 
Nāves pastāvīgo klātbūtni rakstnieks izjutis jau kopš bērnības, dzimis ārsta ģimenē, 
viņš pavadījis bērnību mājā, kas celta bijušo mēra kapu, vēlāk – kara hospitāļa un slim
nīcas kapu tuvumā. V. Bergengrīns ir viens no retajiem Baltijas vācu rakstniekiem, kas 
pārgājis katolicismā, arī šis lēmums saistīts ar dziļuma – kristietības sakņu – meklēju
miem. Rakstnieks gandrīz visos savos darbos dzīvo pagātnē: viduslaikos – darbā 
“Ugunspārbaude” (“Feuersprobe”, 1933), agrajā renesansē – “Lieltirāns un tiesa” (“Der 
Grosstyran und das Gericht”, 1935), reformācijas un vēlās renesanses laikmetā – “Debe
sīs tāpat kā uz zemes” (“Am Himmel wie auf Erden”, 1940), apgaismības gadsimtā – 
“Lielais alķīmiķis” (“Das grosse Alkahest”, 1926) u.tml. Būdams meistars noveles žanrā, 
V. Bergengrīns tai raksturīgo spraigumu, pat dramatismu un negaidītības momentu 
saglabā arī romānos. 

Tomēr, iespējams, visvairāk lasītais vācbaltiešu romānists ir V. Bergengrīna jaunī
bas draugs, rakstniecībā pilnīgi atšķirīgais Zīgfrīds fon Fēgezaks. Pārkrievošanas laikā 
mācījies Rīgas pilsētas ģimnāzijā, Fēgezaks labi apguvis krievu valodu, strādājis par 
tulku vācu armijā un tulkojis Nikolaja Ļeskova, Vladimira Nabokova, Ivana Turgeņeva 
un Nikolaja Gogoļa darbus vāciski. 

Jaunībā, pateicoties studijām Berlīnē, Heidelbergā un vēlāk arī Minhenē, Fēgezaks 
iepazīstas ar ekspresionistiem, Minhenes grupas “Zilais jātnieks” (“Der Blaue Reiter”) 
dalībniekiem, īpaši cieša draudzība izveidojas ar mākslinieku Alfrēdu Kubinu, kurš 
darinājis arī vairākus rakstnieka portretus. Tomēr aizraušanās ar ekspresionismu un 
pat dadaismu, ko gan pats Fēgezaks noliedz, uzskatot, ka viņa darbos nav nekādu ismu 
ietekmes, ir īslaicīga, tā parādās tikai dažās jaunībā sacerētajās lugās. Fēgezaka īstais 
žanrs ir proza, gandrīz ikviena sacerējuma pamatā ir kāds reāls notikums vai proto
tipiski tēli: pats rakstnieks atzīst, ka dzīves īstenībai piemīt daudz vairāk fantāzijas, 

190 “Aber dort oben im Norden, dort oben im Osten, dort oben am Meer, dort wird der schwere kräftige Branntwein 
getrunken. Dort sind die Dämmerungen zu Hause und die Nebelwolken und Schneegestöber, und im hohen 
Sommer geht die Abendröte mählich hinüber in den roten Morgenschein. Und mitten in allem Leben sind die 
Toten gegenwärtig.” Bregengruen W. Der Tod von Reval. Kuriose Geschichten aus einer alten Stadt. Frankfurt 
am Main, Hamburg: Fischer Bücherei, 1958, S. 12.

191 Centrālais ezis un vēsais labums. Ar Maiklu Ignatjevu sarunājas Ieva Lešinska. Rīgas Laiks, Nr. 7, 2012, 21. lpp.
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nekā cilvēka smadzenes vispār spēj izdomāt.192 Lielākā daļa 
viņa darbu saistīti ar Baltiju. Fēgezaka galvenais sacerējums 
ir apjomīgā Baltijas triloģija (1933–1960).193 Romāns ir kļu
vis par savdabīgu vācbaltiešu likteņsāgu – tajā Baltijas dabas 
tēlojums apvienots ar galvenā varoņa Aurela fon Heiden
kampfa, daļēji – paša rakstnieka, pārdzīvojumiem no agras 
bērnības līdz 1939. gadam, izsekojot visiem liktenīgajiem 
pagriezieniem vācbaltiešu kopienas bojāejā Baltijā. Romāns 
atklāj Baltijas vācu kultūras ciešās saiknes ar Rietumeiropu, 
kā arī muižniecībai raksturīgo koloniālo domāšanu. Šai ziņā 
gan bez mazākajām antisemītisma pazīmēm romāns lieliski 
iekļaujas 30. gadu otrās puses Vācijas ideoloģiskajā kon
junktūrā.194 

Latviešu un vācbaltiešu savstarpējās attiecības emigrā
cijā pēc Otrā pasaules kara ir atturīgas, lai gan pēckara 
presē sadarbība ar novadniekiem (Baltijas vācu periodikā 
“Erdgenossen”, “Heimatgenossen”) tiek minēta kā būtiska, 
lai uzturētu spēkā kopējās dzimtenes brīvības ideju. Ciešāki 
sakari veidojas zinātnieku vidē, piemēram, Baltijas vācu 
 izdevuma “Baltiešu burtnīcas” (“Baltische Hefte”, 1954–
1977) redkolēģijā ir latviešu vēsturnieks Ādolfs Šilde, un latvieši ir arī autoru lokā, sa
vukārt Augsburgā 1954. gadā dibināta Vācu–latviešu apvienība (Deutsch–Lettische 
Vereinigung).195 Informācijas apmaiņa par kultūras notikumiem parādās arī latviešu 
trimdas izdevumā “Latvija” un vācbaltiešu izdevumā “Baltiešu vēstules” (“Baltische 
Briefe”, kopš 1948). Savstarpēju interesi sekmē darbi, kuros atspoguļota dzīve Latvijā 
pirms Otrā pasaules kara un paustas sāpes par zaudēto dzimteni. Baltijas vācu dzej
nieces un tulkotājas E. EkartesSkalbergas mājas Īberlingenē pie Bodenes ezera kļūst 
par ciemošanās vietu vairākiem latviešu rakstniekiem.196 Pāvils Klāns raksta: viņa “ir 
veca, pusneredzīga, nabadzīga mākslinieka dvēsele, kas dievina Puškinu un Ļermon
tovu blakus Strēlertei un Skalbem, sevišķi mīl Akurateru, resp., stingrākas formas un 
laba stila dzeju, [..] viņa pīpē kā čigāniete un [..] dzīvo 500 g. v. kapellā, kas tikai kopš 

192 Baumer F. Siegfried von Vegesack. Heimat im Grenzenlosen. Eine Lebensbeschreibung. Heilbronn: Eugen 
SalzerVerlag, 1974, S. 16.

193 Triloģiju sāk romāni: “Blumbergshof” (aplūko laika posmu no rakstnieka dzimšanas līdz 20. gs. sākumam, 
1933), “Herren ohne Heer” (aplūko Pirmā pasaules kara gadus, 1934), “Totentanz in Livland” (aplūko 
1919.  gadu Latvijā, 1935). Vēlākajos izdevumos šīs trīs daļas mēdz apvienot vienā – “Baltische Tragödie” 
(1937). Tai seko “Der letzte Akt” (aplūko neatkarīgās Latvijas laiku un 1939. gada izceļošanu, 1957) un “Vor-
fahren und Nachkommen” (aplūko dzimtas vēsturi no 17. gs. līdz 1888. gadam, 1960).

194 Röhrl B. Die revidierte Moderne. Siegfried von Vegesack – Das gescheiterte Experiment einer “neuen 
Heimatliteratur” im Dritten Reich. Die totalitäre Erfahrung. Deutsche Literatur und Drittes Reich. Berlin: 
Duncker & Humblot, 2003, S. 88. 

195 Sk.: Ā. Šildes vēstule E. Skalbergai 21.10.1954. Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvs (LNA LVA), 
2176. f., 1v apr., 243. l.

196 Vasariņš P. Ciemos pie Elfrīdas EkhardesSkalbergas. Latvija Amerikā, Nr. 62, 1963, 3. lpp.

15. att. Elfrīde EkarteSkalberga. 
M. MilleraPasava zīmēts portrets 
(Linsgau Zeitung, 1954, 6. apr.)
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100 gadiem nodota civilā lietošanā. Tai sava vēsture, ar daudz līķiem un spokiem, un 
es dabūju gulēt jaunas, skaistas pašnāvnieces istabā. [..] Būt pasaulē ir skaisti, vēl 
skaistāk ir dzīvot. Ekarte ir patiesi ļoti veca, bet vēl peldas. Un nedomā par pagātni un 
to, kas zaudēts, kā to dara mūsu tik apkaunojoši nevaronīgā, deģenerētā un materiā
lismā noreibusī paaudze, bet skatās joprojām nākotnē.”197 1960. gadā Hannoverē– 
Dīrenē nāk klajā krājums “Latviešu  lirika” (“Lettische Lyrik”) E. EkartesSkalbergas 
atdzejojumā. Viņas 70. jubilejai pēc ieceres vajadzētu izvērsties par Baltijas inteliģentu 
tikšanos – lūgto viesu vidū ir V. Bergengrīns un Bruno Gecs, no latviešiem – vēstur
nieks Ādolfs Šilde.198 

Dažkārt arī latviešu trimdas literatūrā, ja rakstnieka skats vērsts pagātnē, kā Balti
jas telpai raksturīgs tipāžs ienāk vācbaltietis. Atmetot bieži tiražēto sociālpolitisko ska
tījumu, rakstnieki tiecas iedziļināties savu varoņu savstarpējās attiecībās un tieši to sa
režģītos līkločus liek konfliktu pamatā199 vai, tiecoties pēc jūtu dziļuma, patiesas 
inteliģences un kultūras, negaidīti mierinājumu atrod starp emigrējušajiem Baltijas 
vāciešiem, jo “tie bija vēsture, gaiss, kultūra – viss, viss, viss, ko es meklēju!”.200

Jauna sadarbība starp vācbaltiešiem un latviešiem veidojas atjaunotās neatkarīgās 
Latvijas laikā, sākot ar 20. gadsimta pēdējām desmitgadēm. Tomēr jāatzīst – netrūkst 
arī problēmu. Daļā sabiedrības, atjaunojoties interesei par Baltijas vācu kultūru, šķiet 
tikai pašsaprotami tās mantojumu pētīt, atjaunot un saglabāt. Tas prasa papildu līdzek
ļus un bieži vien arī cīņu ar jauno birokrātiju. Kopumā mākslas vēsturnieks Imants 
Lancmanis sabiedrībā vērojamās tendences vērtē pozitīvi. Tā, piemēram, bijušajām 
Baltijas vācu muižām un pilīm nonākot pašvaldību vai privātās rokās, jaunie īpašnieki 
izzina to vēsturi un pieliek visas pūles arhitektūras ansambļu konservēšanā, saudzīgā 
atjaunošanā un saglabāšanā, nereti tajās iekārtojot muzejus, izstāžu zāles, lokālus kul
tūras centrus. Šajā darbā liela nozīme ir Latvijas Piļu un muižu asociācijai, kas rūpējas 
arī par sabiedrības izglītošanu.201 

2006. gada pavasarī Tartu Universitātes pētnieku veiktā aptauja (dati iegūti no 315 
dažāda vecuma Baltijas vāciešiem un viņu pēctečiem) liecina, ka kopienas pašapziņa 
joprojām ir augsta, vairāk nekā puse respondentu (250), raksturojot savu cilmi, iz
manto vārda “Baltija” sakni – viņi sevi dēvē par baltiešiem, vācbaltiešiem vai vāciešiem 
ar baltiešu saknēm u.tml. neatkarīgi no tā, ka daļa no viņiem Baltijā nekad nav bijuši 
un latviešu valodas zināšanas saista labākajā gadījumā ar savu vecvecāku paaudzi. 
Vienlaikus uzsverot Baltijas cilmi, daudzi joprojām sarunvalodā un savstarpējā saziņā 
lieto tipiskus lokālās valodas elementus, kurus, starp citu, cauri gadsimtiem atrodam 
arī vācbaltiešu leksikā, kā, piemēram, aizņēmumus no latviešu valodas span’ ‘spainis’, 

197 P. Klāna vēstules V. Tomai 06.06.1958. un 11.06.1958. LU AB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļa. Nr. 12268: 
52. Toma Velta. Dzejniece. Sarakste. Vēstules V. Tomai (mašīnrakstā). 

198 Diemžēl B. Gecs pavasarī aiziet mūžībā, V. Bergengrīns atrunājas ar nevaļu, toties Ā. Šilde ir klāt, viņa 
teiktā runa kļūst par pamatu viņas jubilejas rakstiem vietējā vācu presē; sal.: E. Skalbergas vēstule Ā. Šildem 
28.03.1954. LNA LVA, 2176. f., 1v apr., 243. l.; Dr. St. Mittlerin zwischen Ost und West. Zum Geburtstag der 
Dichterin Elfriede EckardtSkalberg in Ueberlingen. Linzgau Zeitung, 1954, 6. apr. 

199 Sal.: Janovskis G. Uz neatgriešanos! Bruklina: Grāmatu draugs, 1973.
200 Zariņš G. Mieles. Dvēseļu bojāeja. Romāni. Rīga: Karogs, 2001, 216. lpp.
201 Lancmanis I. Schlösser und Herrenhäuser in Lettland, S. 21–23. 
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burkane ‘burkāns’, plīte ‘plīts’, un par Baltijai raksturīgiem ēdieniem uzskata ķimeņ
maizītes, speķa pīrāgus un ķīseli, kurus joprojām gatavo svētkos.202 

Pēdējās divas desmitgades ir pirmais brīdis Latvijas vēsturē, kad latviešu jaunās 
paaudzes zinātnieki par savu mērķi turpmākajai pētniecībai izvēlas Baltijas reģionu tās 
kultūru daudzveidībā; būdami pēc izglītības ģermānisti, viņi pievērš pastiprinātu uz
manību tieši Baltijas vācu kultūrai. Tikai rūpīgās kultūras studijās iespējams tapt lielis
kiem pētījumiem par vietējo garīgo klimatu gadsimtu gaitā visā tā daudzveidībā, kura 
viena nozīmīga šķautne ir arī Baltijas vācu kultūra.

Secinājumi

Vācbaltieši ir vācieši, kas dzimuši Baltijā vai arī lielāko daļu dzīves pavadījuši un 
iesakņojušies Baltijā. Vācbaltiešu kultūra tradicionāli saistāma ar posmu no 12. gad
simta līdz izceļošanai 1939. gada rudenī un Otrā pasaules kara beigām, teritoriāli – 
galvenokārt ar Kurzemes, Zemgales un Vidzemes novadu. Līdz Latvijas valsts dibinā
šanai 1918. gadā vācbaltiešiem pieder galvenā loma visos reģiona attīstības virzienos, 
viņi ir veidojuši un būtiski ietekmējuši visas Baltijas kultūras sfēras, tai skaitā, piemē
ram, arī latviešu folkloru – kā liecina 19.  gadsimta pirmajā pusē publicētie latviešu 
tautasdziesmu krājumi, dažas vācbaltiešu atdzejotās garīgās dziesmas ir folklorizējušās, 
vispārzināma arī G. F. Stendera latviskoto vācu ziņģu folklorizēšanās. 

Vācbaltiešu kultūra ir koloniāla kultūra, līdz 18. gadsimta otrajai pusei tā imitē 
Eiro pas vācvalodīgo kultūru kā garīgo centru. Savas identitātes un lokālo īpatnību 
meklējumi vācbaltiešu sabiedrībā sākas apgaismības laikmetā 18. gadsimta otrajā pusē. 
Šis laiks saistāms ar Vidzemē dzimušā dzejnieka un dramaturga – J.  V.  Gētes, 
J. G.  Herdera drauga Jākoba Mihaela Reinholda Lenca darbību.

20. gadsimta sākumā, pateicoties Rietumeiropas augstskolās izglītotajai un dažkārt 
arī krievu valodu apguvušajai jaunajai paaudzei, sākas straujš sentimentāli romantiskās 
vācbaltiešu literatūras modernizācijas process, ietekmējoties kā no krievu sudraba 
laikmeta skolas idejām, tā no jaunās mākslas Eiropas modernisma centros Vīnē, Ber
līnē un galvenokārt Minhenē. Baltijas vidē, Kurzemē un Vidzemē ir dzimuši un bēr
nības un jaunības gadus vadījuši izcilie vācu 20.  gadsimta prozaiķi – impresionists 
 Eduards fon Keizerlings un novelists un romānists Verners Bergengrīns. Mūsdienu 
lasī tājam vācbaltiešu literatūras kā lokālas kultūras interesantāko daļu veido memuāri. 
Tie sniedz lielisku liecību par kopienas īpatnējo pasauli un savu, nereti kontraversālu 
ska tījumu uz vēsturiskajiem notikumiem.

Baltijas vācu kultūra ir bijis paraugs un skola latviešiem gandrīz kopš teritoriju 
ieka rošanas un pamatiedzīvotāju pakāpeniskas pakļaušanas sākuma. Tautas atmodas 
laikmetā, arī 19. gadsimta otrajā pusē, vācu kultūras ietekme uz latviešu gara dzīvi ir 
ievērojama. Latvijas pirmās brīvvalsts laikā vācbaltieši nokļūst minoritātes statusā. De
mokrātisko minoritāšu politiku pārtrauc Kārļa Ulmaņa nākšana pie varas 1934. gadā, 

202 Bender R. Die Identität der Deutschbalten heutzutage. Spuren deutscher Identität in Mittel- und Osteuropa 
seit 1945. Hg. von D. Merchiers, G. Siary. Bern, Berlin etc.: Peter Lang, 2011, S. 331–339.
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situācija valstī vēl straujāk mainās Otrā pasaules kara priekšvakarā, vācbaltiešiem izce
ļojot un Latvijai pakāpeniski zaudējot neatkarību. 

20. gadsimta vidū un otrajā pusē emigrējusī Baltijas vācu inteliģence turpina strā
dāt savās mītnes zemēs, galvenokārt Vācijā un ASV, neliela daļa izceļo arī uz Ziemeļ
eiropu u.c., vācbaltiešu sabiedrība piedzīvo pakāpenisku asimilācijas procesu, daļa ve
cākās paaudzes gara dzīvē joprojām saglabā saikni ar dzimteni.

Lai gan Baltijas vācu kultūra Baltijā ir beigusi pastāvēt, turpinās aktīva tās izpēte 
ārzemēs, par pētniecības centriem atbilstoši arhīvu izmitināšanai izveidojušās Mar
burga (Herdera institūts), Līneburga (Karla Širrena biedrība) un Darmštate (Vācbal
tiešu ģenealoģiskā biedrība), kas piedāvā joprojām maz pētītus virzienus, piemēram, 
Baltijas vācu kultūru Latgales reģionā vai Baltijas vācu folkloru. Pēc Latvijas neatkarī
bas atjaunošanas 20. gadsimta 90. gadu sākumā savu darbību atsāk Baltijas vācu bied
rības. Arī Latvijā ir izaugusi jauna pētnieku paaudze ar jaunu skatījumu uz Latvijas 
politiku, kultūru un savstarpējām nacionālajām attiecībām pagātnē, tajās Baltijas vā
ciešiem ir nozīmīga loma. 

Par autori

Māra Grudule (1963) – LU Humanitāro zinātņu fakultātes profesore, LU Lite
ratūras, folkloras un mākslas institūta pētniece. Publicējusi rakstus vietējos un 
ārzemju izdevumos par Baltijas vācu un 16.–19. gadsimta latviešu literatūru. 



Leo Dribins, Juris Goldmanis

NACIONĀLO MINORITĀŠU KULTŪRA 
LATVIJĀ

No savas pastāvēšanas pirmajām dienām Latvijas valsts centusies veidot sadarbību ar nacionālajām 
minoritātēm, nodrošinot tām kulturālās un nacionālās tiesības. 20. gs. 20. gados Latvijas Republika 
pievienojās Eiropas demokrātisko valstu starptautiskai minoritāšu tiesību aizsardzības sistēmai un 
īstenoja minoritāšu kultūras autonomijas politiku. Minoritāšu kultūra, īpaši skatuves mākslas un 
mūzikas jomā, bagātināja Latvijas kultūru. 1940. gada vasarā Latviju okupēja PSRS, pēc gada – na
cistiskā Vācija, bet Otrā pasaules kara beigās atjaunojās padomju okupācijas režīms, kas veicināja 
rusifikāciju un nerūpējās par nacionālo republiku vēsturisko minoritāšu kultūras tradīciju sagla
bāšanu. Līdz ar Latvijas valsts neatkarības atjaunošanu 1990.–1991. gadā atdzimusi arī nacionālo 
minoritāšu kultūras dzīve, amatiermākslas kolektīvi, profesionālie literāti un mākslinieki padara 
kultūrsituāciju krāsaināku un daudzveidīgāku, veicina starpkultūru dialogu.

Atslēgvārdi: nacionāla valsts, nacionālās minoritātes, kultūras autonomija, kultūras biedrības, etno
kulturālā identitāte, starpkultūru dialogs.

Latviešu kultūrai ir sena vēsture. Tās pirmsākumi ir baltu un somugru cilšu kul
tūra un tradīcijas Baltijas telpā antīkā laikmeta beigās un viduslaikos. No baltu maz
tautu kultūras 16. gs. otrajā pusē sāka veidoties latviešu tautas kultūra, 19. gadsimtā tā 
kļuva par latviešu nācijas kultūru, kam bija cieša saskare ar Rietumu, pirmām kārtām 
vācu, kultūru un krievu kultūru.

Etniskie kopumi, kuri iezīmēja nacionālo minoritāšu priekšvēsturi, gadsimtu gaitā 
karu un epidēmiju viļņos piedzīvoja ievērojamas demogrāfiskas izmaiņas un pārveido
jās. Jau krusta karu laikmetā 13. gadsimtā Baltijā ienāca vācu valoda un kultūra, bet 
19. gadsimtā izveidojās vācbaltiešu reģionālā kultūra. 18. gadsimtā līdz ar latviešu ap
dzīvotās teritorijas iekļaušanu Krievijas impērijas sastāvā radās priekšnoteikumi krievu 
kultūras migrācijai, kas plaši izvērsās 19. gadsimtā. Kopš 16.–17. gadsimta veidojās un 
attīstījās arī vietējo ebreju, poļu, lietuviešu kultūras dzīve. Katrā no tām atspoguļojās 
savdabīgās etniskās tradīcijas un garīgās vērtības. Taču līdz 1918. gadam Latvijas teri
torijā vienas kopīgas kultūras telpas nebija.
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Latvijas valsts un nacionālās minoritātes

1918. gada 18. novembrī proklamētajā Latvijas Republikā, tāpat kā citās Austrum
eiropas valstīs, liela iedzīvotāju daļa (apmēram 25%1) bija etniskās minoritātes.2 Latvi
jas priekšparlaments – Tautas padome, ko nodibināja latviešu demokrātiskās apvienī
bas un partijas, jau savā pirmajā sēdē 1918. gada 17. novembrī atzina Latvijā esošos 
cittautiešu kopumus par valstij piederīgām nacionālām minoritātēm un deva tām tiesī
bas deleģēt savus pārstāvjus valsts pārvaldes un likumdošanas institūcijās. Par nacio
nālām minoritātēm uzskatāmas ieceļotāju minoritātes, kas kļuvušas par mītnes valsts 
vēsturisko iedzīvotāju daļu un dod savu pienesumu valsts nacionālajām vērtībām.

Latvijas demokrātiskie politiķi uzskatīja, ka jāveicina latviešu nācijas un nacionālo 
grupu tiesiska apvienošanās vienotā Latvijas tautā.3 Diemžēl šī doma tobrīd neguva 
minoritāšu atbalstu. Visnegatīvāk pret to iestājās vietējo vāciešu – vācbaltiešu kopiena.

Vācu muižniecība tiecās nodibināt savu Baltijas valsti, kura pieslietos Vācijai.4 
Vācbaltiešu pilsonības interesēs bija latviešu un vācu Latvijas divkopienu valsts radī
šana. Minoritātes statuss vācbaltiešiem sākotnēji šķita nepieņemams.

Sarkanās armijas iebrukums 1918. gada beigās piespieda vācu un latviešu politiķus 
vienoties par kopīgu aizsardzības spēku formēšanu. No Vācijas ieradās brīvprātīgi kara
vīri, kurus apvienoja Dzelzsdivīzijā (Eiserne Division), vācbaltieši mobilizēja savu jau
natni vācu zemessardzē – Baltijas landesvērā (Baltische Landeswehr). Diemžēl latviešu 
karaspēku sākotnēji pārstāvēja tikai dažas rotas. Rīga krita, un Latvijas valdība pārcēlās 
uz Liepāju. Vācbaltieši un vācu militāristi nevēlējas atzīt tās virsvadību, un 1919. gada 
16.  aprīlī Liepājā landesvēra trieciengrupa sarīkoja puču pret Kārļa Ulmaņa pagaidu 
valdību. Tika izveidots vāciešiem paklausīgs alternatīvs Ministru kabinets latviešu kola
boranta Andrieva Niedras vadībā. Latviešu tauta to ignorēja un nicināja, bet vācu ko
piena – atbalstīja. Landesvērs kopā ar Dzelzsdivīziju, piedaloties latviešu brigādei, at
brīvoja Kurzemi, Zemgali un Rīgu no komunistiskās “proletariāta diktatūras”, taču pēc 
tam vācu spēki uzbruka Vidzemes atbrīvotājiem – Igaunijas armijai un tās latviešu bri
gādei, kas bija palikusi uzticīga likumīgai Latvijas valdībai. Kaujās pie Cēsīm 1919. gada 
22.–23.  jūnijā vācu spēki cieta sakāvi. K. Ulmaņa valdība atgriezās Rīgā. Antante pa
nāca pamiera noslēgšanu. Tā tika novērsts vācbaltiešu un latviešu pilsoņu karš.

1 1930. gadā 10,62% iedzīvotāju Latvijā bija krievi, 4,97% – ebreji, 3,68% – vācieši, 3,12% – poļi, 1,9% – balt
krievi, 1,36% – lietuvieši, 0,4% – čigāni un 0,2% – ukraiņi (Trešā tautas skaitīšana Latvijā 1930. gadā: Tau-
tība = Troisieme recensement de la population en Lettonie en 1930: Nationalité etnique. M. Skujenieka teksts 
un red. Rīga: Valsts Statistiskā pārvalde, 1930, 66. lpp.).

2 Par jēdziena “minoritāte” būtību nacionālajās attiecībās sk.: Brunner G. Nationalitätenprobleme und Minder-
heitenkonflikte in Osteuropa: Strategien für Europa. Gütersloh: Verl. BertelsmannStiftung, 1996, S. 20–24. 
(Georgs Brunners (1936–2002) no 1984. līdz pat savai nāvei bija Ķelnes Universitātes Austrumeiropas tie
sību institūta (Institut für Ostrecht der Universität Köln) direktors.)

3 Valters M. Das Staatsvolk Lettlands. Baltische Zeitung, 1918, 14. Nov.; Esi sveicināta, jaunā Latvija! [redakci
jas raksts]. Jaunākās Ziņas, 1918, 19. nov.

4 Vācbaltiešu liberālo aprindu pārstāvis jurists Pauls Šīmanis, būdams Berlīnē, iesniedza Vācijas Reihstāgam 
un Ārlietu ministrijai protesta vēstuli pret Baltijas vasaļvalsts idejas atbalstīšanu un ieteica vest sarunas ar 
latviešiem par praktisku izlīgumu. Sk.: Stopinski S. Das Baltikum im Patt der Mächte: zur Entstehung Est-
lands, Lettlands und Litauens im Gefolge des Ersten Weltkriegs. Berlin: Verl. Arno Spitz, 1997, S. 83.
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Šo notikumu ietekmē vācbaltieši nometa savu avantūristisko vadību un landesvērs 
tika pakļauts Latvijas armijas virspavēlniecībai. 1919. gada jūlijā vācu un ebreju pār
stāvji kļuva par Latvijas valdības ministriem.

1919. gada oktobrī, kad Rīgai atkal uzbruka ģenerāļa Rīdigera fon der Golca ko
mandētā Dzelzsdivīzija un tās sabiedrotie baltgvardu armijas krievu pulki (Bermonta 
armija), vairāk nekā pieci tūkstoši Latvijas krievu, poļu, ebreju, baltkrievu un lietuviešu 
stājās Latvijas nacionālās armijas rindās. Vācu kopiena sākotnēji bija neitrāla, bet pēc 
tam apsveica Latvijas uzvaru.5 Taču vairāk nekā 20  tūkstoši vācbaltiešu emigrēja uz 
Vāciju. Vācu iedzīvotāju vairākums samierinājās ar notikušo, un landesvērs 1920. gada 
sākumā piedalījās Latvijas un Polijas armijas veiktajā Latgales atbrīvošanas operācijā.6

Latvijas Satversmes sapulces vēlēšanās 1920. gada aprīlī kandidātus izvirzīja vācu, 
ebreju, krievu un poļu politiskās partijas un apvienības. Taču daudzi minoritātēm pie
derīgie vēlētāji negāja balsot, tādēļ no minoritātēm ievēlēja tikai 17 no 150 deputātiem, 
kaut gan pēc pilsoņu etniskā sastāva tās varēja pretendēt uz divkārt lielāku vietu skaitu. 

Latviešu un vācbaltiešu attiecības negatīvi ietekmēja pārdzīvojumi 1905. gada re
volūcijas un Latvijas Atbrīvošanas kara (1918–1920) dienās. Sevišķi sāpīgas bija atmi
ņas gan par latviešu komunistu teroru pret vāciešiem 1919. gada pirmajā pusē, gan par 
vācu karavīru teroru pret latviešu strādniekiem un zemniekiem komunistu diktatūras 
(Pētera Stučkas valdības) padzīšanas laikā, īpaši Rīgā 1919. gada maijā.7 K. Ulmaņa 
valdība aicināja pilsoņus pacelties pāri asiņainās izrēķināšanās atmaksas jūtām un ko
pīgi atjaunot pasaules karā sagrauto Latvijas ekonomiku un kultūru.8

Latvijas Republika atbalstīja ASV prezidenta Vudro Vilsona izvirzīto minoritāšu 
aizsardzības sistēmas projektu un uz tā pamata Antantes Miera konferencē Versaļā 
1919. gada jūnijā pieņemtos minoritāšu tiesību noteikumus jaunajām Austrumeiropas 
valstīm.9 Latvijas vārdā Ministru prezidents Zigfrīds Anna Meierovics 1921. gada 
1. septembrī oficiāli pauda gatavību īstenot Tautu Savienības minoritāšu aizsardzības 
līguma prasības. 1923. gada 7. jūlijā uz šīs starptautiskās organizācijas pieprasījumu 

5 Par vācbaltiešu politisko evolūciju sk.: Henning D. Letten und Deutsche. Aspekte einer schwierigen Nach
barschaft. Von der Obersicht zur Minderheit. Die deutsche Minderheit in Lettland. 1917–1940. Nordost-
archiv. Zeitschrift für Regionalgeschichte. Neue Folge. Bd. V/1996, Heft 2. Lüneburg: Institut Norddeutsches 
Kulturwerk, 1996, S. 249–273; Dribins L. Die Deutschbalten und die Idee vom nationallettischen Staat 
(1918–1934). Ibid., S. 281–288.

6 54 vācieši par varonību tika apbalvoti ar Latvijas Lāčplēša Kara ordeni. Saskaņā ar vācu kopienas apkopota
jiem datiem 1918.–1920. gadā karadarbībā Latvijas teritorijā krituši 258 landesvēra karavīri (64 no viņiem 
kaujās pie Cēsīm), 51 landesvērists pazudis bez vēsts (tostarp 39 Cēsu kauju laikā), 111 miruši no ievaino
jumiem un slimībām. Sk.: Die Toten der Baltischen Landeswehr. Jahrbuch und Kalender des Deutschtums in 
Lettland, 1924. Riga: Jonck & Poliewsky, 1923, S. 87–95.

7 Henning D. Letten und Deutsche, S. 272–273; 20. gadsimta Latvijas vēsture. II. Neatkarīgā valsts, 1918–1940. 
Atb. red. V. Bērziņš. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2003, 54.–57., 90.–91. lpp.

8 K. Ulmanis savā runā Satversmes sapulces atklāšanas sēdē 1920. gada 1. maijā sacīja: “Raudzīsim tagad aiz
mirst melnā un sarkanā terora laikus Latvijā, pāriesim tiem pāri un atstāsim vērtēt vēsturniekiem mierīgākos 
laikos [..]” (Latvijas Satversmes Sapulces stenogrammas: I sesijas 1. (atklāšanas) sēde 1. maijā 1920. gadā–I se-
sijas 38. sēde 1920. gada 18. septembrī. Rīga: Satversmes Sapulce, 1920, 4. lpp.).

9 Veiter T. Die Entwicklung des ethnischen Konflikts: Rechtsprobleme im ausgehenden 20. Jahrhundert. 2., erw. 
und völlig neu überarb. Aufl. Wien: Braumüller, 1984, S. 27–29 u.a.; Burian P. Ostmitteleuropa 1919. Über 
das Entstehen einer neuen Staatenwelt. Ostmitteleuropa zwischen den beiden Weltkriegen (1918–1939). Stärke 
und Schwäche der neuen Staaten, nationale Minderheiten. Marburg: Verl. HerderInst., 1997, S. 1–12.
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Latvijas pastāvīgais pārstāvis Tautu Savienībā Miķelis Valters 
deklarēja, ka valsts nodrošinās minoritāšu valodu brīvu lieto
šanu to iekšējā dzīvē un kultūras autonomijas realizāciju.10 
1921.–1938. gadā no 650 sūdzībām, ko Tautu Savienībai iesnie
dza dalībvalstu minoritātes, tikai 6 sūdzības nāca no Latvijas.11

Sākot ar 1922. gadu, kad tika pieņemta Latvijas Republikas 
Satversme un ievēlēts pirmais Latvijas Republikas parlaments – 
Saeima, par tendenci kļuva minoritāšu politiskā integrēšanās 
valstī. 1928. gadā Latvijā darbojās 32 latviešu, 15 vācu, 9 ebreju, 
5 krievu un 1 poļu politiskās partijas un organizācijas.12 No 100 
Saeimā ievēlētajiem deputātiem 1922. gadā 18 pārstāvēja mino
ritāšu partijas, 1925. gadā tādi bija 17, 1928. gadā – 19 un 
1931. gadā 17 deputāti. Visvairāk pārstāvēti bija Latvijas vācieši 
(5–8 deputāti), ebreji (3–6 deputāti) un krievi (3–6 deputāti).13 
Saeimas vācu un ebreju frakcijas bieži atbalstīja latviešu demo
krātisko partiju priekšlikumus, 1927. gadā vācbaltiešu līderis 
Pauls Šīmanis pat figurēja kā Ministru prezidenta kandidāts. 
Ietek mīgo labēji nacionālo Latviešu zemnieku savienību dažkārt 
atbalstīja ebreju deputāti rabīni Markuss (Mordehajs) Nuroks un 
Mordehajs Dubins.

Latvijā jau 1919. gada decembrī stājās spēkā īpašs Likums 
par mazākuma tautību skolu iekārtu, t.i., par minoritāšu skolām 

un to autonomo pārvaldi, ko īstenoja pašu minoritāšu izraudzīti izglītības darbinieki. 
Minoritāšu pamatskolu skaits palielinājās no 212 skolām 1919. gadā līdz 555 skolām 
1933. gadā, vidusskolu skaits attiecīgi no 29 līdz 41 skolai.14 1928. gadā jau 80% mino
ritāšu skolas vecuma bērnu mācījās savā dzimtajā valodā. 

Latvijas Universitātē vidēji 17–18% studentu nāca no minoritāšu ģimenēm. Berlī
nes avīzes “Vossische Zeitung” korespondents Rīgā Bernhards Lamejs Vācijā publicēja 
grāmatu “Minoritātes Latvijā”, kurā Latvija bija saukta par kultūras autonomijas labo
ratoriju Eiropā.15 Šis vērtējums nav aizmirsts arī mūsdienās.16

10 Tautu Savienība uzticējās Latvijai un minoritāšu jautājumā aprobežojās ar informācijas apmaiņu par valsts 
nostāju. Tautu Savienība noraidīja vācu muižnieku sūdzības par Latvijas agrāro reformu, uzskatot to par 
iekšēju lietu.

11 Loeber D. A. Die Minderheitenschutzverträge. Entstehung, Inhalt und Wirkung. Ostmitteleuropa zwischen 
den beiden Weltkriegen (1918–1939). Stärke und Schwäche der neuen Staaten, nationale Minderheiten. Mar
burg: Verl. HerderInst., 1997, S. 193–195.

12 Etnisko attiecību vēsture Latvijā: metodiska literatūra vēstures skolotājiem. Sast. L. Dribins. [Rīga]: Puse Plus, 
2000, 33. lpp.

13 National and Ethnic Groups in Latvia: informative material. Riga: Ministry of Justice of the Republic of Lat
via. National Affairs Section, 1996, pp. 6–7.

14 Turpat, 8.–9. lpp. Skolu darbu koordinēja Izglītības ministrijas Mazākuma tautību skolu nodaļa, kurā bija 
vācu, krievu, poļu, ebreju un baltkrievu izglītības pārvaldes.

15 Lamey B. Die Minderheiten in Lettland: eine Darstellung. Riga; Berlin: Vossische Zeitung, 1931, S. 5–6.
16 Blumenwitz D. Volksgruppen und Minderheiten: politische Vertretung und Kulturautonomie. Berlin: Gebr. 

Mann Verlag, 1995, S. 183.

1. att. Pauls Šīmanis – vācbaltiešu 
politiķis un laikraksta “Rigasche 
Rundshau” redaktors, Eiropā 
pazīstams nacionālo minoritāšu 
tiesību teorētiķis. Jāņa Rieksta foto 
(LVKFFDA, 69616N)
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Minoritāšu uzņēmēji un ārzemnieki dominēja Latvijas rūpniecībā un tirdzniecībā,17 
gūstot vislielāko ienākumu daļu. Valsts nodokļu maksātāju (ar peļņu virs 2000 latiem 
gadā) struktūrā 1935. gadā rūpniecībā viņi deva valstij 56%, tirdzniecībā – 67,6%, bet 
namsaimniecībā – 56% no nozares nodokļiem.18 Vairākums latviešu strādāja lauksaim
niecībā, kur peļņas līmenis bija zems, tādēļ nodokļi – mazi, dzīve pieticīga.

Šāds stāvoklis daudzos latviešos radīja politisku neapmierinātību. To izmantoja 
ekstrēmo nacionālistu organizācijas, visvairāk profašistiskais “Pērkonkrusts”. Tika 
rīko tas demagoģiskas akcijas, prasot vāciešu un ebreju tiesību ierobežošanu, demokrā
tijas sašaurināšanu.19

Pasaules ekonomiskās krīzes gados (1929–1933) antidemokrātiskie uzskati iespie
dās arī Latviešu zemnieku savienībā, kuru vadīja K. Ulmanis, un Progresīvajā apvie
nībā, kuras līderis bija kādreizējais sociāldemokrāts Marģers Skujenieks. 1934.  gada 
15. maijā Ministru prezidenta K. Ulmaņa vadībā notika valsts apvērsums, parlaments 
tika padzīts, konstitūcijas darbība – apturēta, visu varu valstī pārņēma K.  Ulmaņa 
auto ritārā valdība.20 Tās galvenā ideologa loma tika vicepremjeram M. Skujeniekam, 
kas runās un rakstos propagandēja homogēnas latviešu valsts ideju.21 Minoritātes pil
nībā tika izslēgtas no dalības valsts politikas un likumdošanas veidošanā, valdība sāka 
mērķtiecīgi samazināt to ekonomisko ietekmi Latvijā.22

Autoritārais režīms īstenoja daļēju nacionalizāciju. Valsts rīcībā nonāca 37% rūp
niecības uzņēmumu. Ārzemju kapitāla un ar to saistītā vietējā vācu un ebreju kapitāla 
īpatsvars akciju sabiedrībās no 1934. līdz 1939. gadam saruka no 50 līdz 25%.23 Taču 
valsts finansētās ražotnes bieži darbojās nepietiekami efektīvi.

Negatīvas sekas bija skolu autonomijas likvidēšanai. 1934. gada 12. jūlijā pieņem
tais Likums par tautas izglītību pakļāva minoritāšu skolas valsts ierēdniecībai un no
teica minoritāšu skolu piemērošanos latviešu skolu programmām. Tomēr izglītība mi
noritāšu valodā tika saglabāta, skolu materiālā bāze nostiprinājās.

Tajā pašā laikā K. Ulmaņa autoritārā valdība aizliedza rasistisku uzskatu propa
gandēšanu un slēdza preses izdevumus, kuri pauda antisemītismu. Latvijā atļāva iece
ļot nacistu vajātiem ebrejiem no Vācijas un tai pievienotām zemēm.

17 Siew B. Lettlands Staats- und Privatfinanzen. Rīga: Riti, 1929, S. 83.
18 National and Ethnic Groups in Latvia, p. 10.
19 Paeglis A. “Pērkonkrusts” pār Latviju (1932–1944). Rīga: Zvaigzne ABC, [1994], 41. u.c. lpp.
20 Ščerbinskis V. 1934. gada 15. maija apvērsums: cēloņi, norise un sekas. Apvērsums: 1934. gada 15. maija 

notikumi avotos un pētījumos. Sast. V. Ščerbinskis, Ē.  Jēkabsons. Rīga: Latvijas Nacionālais arhīvs; Latvijas 
arhīvistu biedrība, 2012, 11. lpp. (Vēstures avoti, VII).

21 M. Skujenieka radioruna. Aizsargs, Nr. 6, 1934, 248.–249. u.c. lpp.
22 Butulis I. Autoritäre Ideologie und Praxis des UlmanisRegimes in Lettland 1934–1940. Autoritäre Regime in 

Ostmittel- und Südosteuropa 1919–1944. Hg. von E. Oberländer. Paderborn etc.: Ferdinand Schöningh, 2001, 
S. 255–256; Ščerbinskis V. Leaders, divided society and crisis. The Coup d’Etat of 1934 in Latvia, it’s causes 
and censequences. Forgotten Pages in Baltic History: Diversity and Inclusion. Ed. by M. Housden, D. J. Smith. 
Amsterdam; New York: Rodopi, 2011, pp. 187–211.

23 Stranga A. Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma saimnieciskā politika 1934.–1940. gadā. Latvijas Vēsture, Nr. 1/2, 
2014, 16.–24. lpp.; Butulis I., Zunda A. History of Latvia. Riga: Jumava, 2015, pp. 112–113; Hanovs D., Tē
raudkalns V. Happy birthday, Mr. Ulmanis! Reflections on the construction of an authoritarian regime in 
Latvia. Politics, Religion and Ideology, Vol. 15, Issue 1 (2014). London: Routledge, 2014, pp. 7–8.
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Vācbaltiešu kopiena 30. gados nostājās 
bezkompromisa opozīcijā pret Latvijas nacio
nālo valsti. Ādolfa Hitlera šovinistisko un rasis
tisko ideju piekritēji nelegāli izveidoja savu or
ganizāciju, ko dēvēja par “Bewegung” (Kustība). 
Vairākus gadus nacisti maskējās kā Vācu izglītī
bas biedrība Latvijā. Faktiski viņi darbojās Ber
līnes tiešā vadībā un veidoja šeit Vācijas “piekto 
kolonnu”. Demokrātiskie vācu darbinieki tika 
izstumti no minoritātes vadības, P. Šīmanis 
emigrēja uz Austriju. Pēc Vācijas un PSRS 
1939.  gada slepenās vienošanās ar Ā. Hitlera 
pavēli vācbaltiešiem nācās “atgriezties” Vācijā – 
viņi tika novietoti nacistu armijas okupētās Po
lijas rietumu apgabalos, ar nolūku vāciskot šos 
novadus. Tā saukto repatriāciju pārraudzīja SS 
reihsfīrers Heinrihs Himlers. Vācu skolas, teāt

ris, preses izdevumi, biedrības Latvijā tika slēgtas, senākā un ietekmīgākā nacionālā 
mino ritāte beidza pastāvēt – tāda bija Latvijas vācu kopienas vēstures nobeiguma traģē
dija.24 Izceļošanas kontekstā sarežģījumus radīja arī kultūras vērtību problēma.25

1940. gada vasarā PSRS okupēja Latviju. Likvidēja neatkarīgo valsti un nodibināja 
Latvijas padomju republiku. Jēdziens “minoritāte” vairs netika atzīts, minoritāšu kultū
ras biedrības slēdza, to īpašumus konfiscēja, minoritāšu aktīvistus represēja.26

Lielvācijas okupācijas laikā (1941–1945) nacisti un viņu vietējie palīgi nogalināja 
vairāk nekā 70 tūkstošus Latvijas ebreju un 2 tūkstošus romu (čigānu).

No 1944. gada atsākās padomju okupācijas varas represijas. Jebkuru mēģinājumu 
atjaunot minoritāšu kultūras dzīvi un skolas uzskatīja par pretpadomju separātisma iz
pausmi, par ko cilvēki tika attiecīgi sodīti. Tajā pašā laikā tika veicināta krievu valodas 
izplatība; Latvijā no visas Padomju Savienības, pārsvarā no Krievijas un Baltkrievijas, 
ieceļoja un palika vairāk nekā 900 tūkstoši cilvēku.27 Izglītība funkcionēja tikai divās va
lodās: krievu un latviešu, cittautiešu nekrievu jaunatne lielākoties kļuva krievvalodīga.28 

24 Loeber D. A. (zusammengest. u. eingel.). Diktierte Option. Die Umsiedlung der Deutsch-Balten aus Estland 
und Lettland 1939–1941: Dokumentation. 2., unveränd. Aufl. Neumünster: Karl Wachholtz Verlag, 1974.

25 Par to sk.: Pārpuce R. Baltijas kultūras vērtību problēma vācbaltiešu izceļošanas kontekstā. Promocijas darba 
kopsavilkums. = Problem der baltischen Kulturgüter im Kontext der Umsiedlung der Deutschbalten. Zusam
menfassung der Promotionsarbeit. Rīga: Latvijas Universitāte, 2010.

26 Tikai 1941. gada jūnija represijās arestēti 3318 latvieši, kā arī 559 ebreju, 26 krievu un 76 citu minoritāšu 
pārstāvji. 14. jūnija deportācijā no 9992 administratīvi izsūtītajiem uz Sibīriju 8100 bija latvieši, 1212 – ebreji, 
519 – krievi, citu tautību pārstāvji – 161 cilvēks. Sk.: Okupācijas varu politika Latvijā, 1939–1991: dokumentu 
krājums. Latvijas Valsts arhīvs. Rīga: Nordik, 1999, 154. lpp. 

27 Bleiere D. Latvia as part of the USSR (1945–1990). History of Latvia: 100 years. 2., expanded ed. Rīga: Domas 
spēks, 2014, p. 417. 

28 Levits E. Der politische Konflikt zwischen den Selbstbestimmungsbestrebungen und dem sowjetischen 
Herrschaftsanspruch in Lettland: eine regionale Fallstudie zur sowjetischen Nationalitätenpolitik. Doku-
mentation Ostmitteleuropa, Jg. 14 (38), H. 5/6. Marburg an d. Lahn: JohannGottfriedHerderInst., 1989, 
S. 22–24.

2. att. Vācbaltiešu izceļotāji uz kuģa “General von 
Steuben” borta (Hartmann W. Die Balten und ihre 
Geschichte. Berlin: Eher, 1942)
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1988. gadā Latvijā sākās plaša kustība pret totalitārismu, par demokrātiju un na
cionālu pašnoteikšanos. Ar latviešu radošās inteliģences pārstāvju ierosmi tika izvei
dota Latvijas Tautas fronte (LTF), kas savā 1.  kongresā 1988. gada oktobrī pieņēma 
programmu, kurā bija prasīta rusifikācijas izbeigšana, latviešu valodas lietošanas tie
sību paplašināšana, kā arī vēsturisko minoritāšu kultūras, izglītības, valodas un reliģis
kās dzīves atjaunošana.29

1988. gada vasarā un rudenī sākās jaunu nacionālo minoritāšu biedrību un apvie
nību dibināšana, Latvijas poļu, ebreju, baltkrievu, igauņu, lietuviešu u.c. tautību iedzī
votāju sapulcēs tika atgādināta neatkarīgās demokrātiskās Latvijas Republikas minori
tāšu vēsturiskā pieredze attiecībās ar latviešiem. Jauno minoritāšu biedrību pārstāvji 
1988. gada 30. novembrī izveidoja koordinācijas centru – Latvijas Nacionālo kultūras 
biedrību asociāciju (LNKBA). Tā atbalstīja LTF centienus un Latvijas neatkarības at
jaunošanas ideju. LNKBA redzamākie līderi bija poliete Ita Kozakeviča, ebrejiete Ruta 
Marjaša, lietuvietis Romualds Ražuks, Krimas tatārs Refats Čubarovs, igauniete Leili 
Utno u.c. 1990. gadā ievēlētās Latvijas Augstākās padomes Cilvēktiesību un nacionālo 
attiecību komisija izstrādāja likumprojektu par minoritāšu tiesībām Latvijā, kuru par
laments pieņēma 1991. gada 19. martā ar nosaukumu “Par Latvijas nacionālo un et
nisko grupu brīvu attīstību un tiesībām uz kultūras autonomiju”. Latvija atgriezās pie 
Eiropas demokrātijas likumdošanas minoritāšu jautājumā.30

Grūtības radīja pilsonības jautājums, kuru sāka risināt pēc Latvijas neatkarības 
pilnīgas atgūšanas 1991. gada augustā. Balstoties uz Latvijas valstiskuma kontinuitāti, 
politiskie līderi iestājās par to, ka pilsoņu kopumu sākotnēji veidos tie latvieši un vēs
turisko minoritāšu iedzīvotāji, kas bija Latvijas pilsoņi līdz valsts okupācijai 1940. gadā, 
un viņu pēcnācēji, bet pārējie varēs iegūt pilsonību naturalizācijas kārtībā, turpretī 
pēckara ieceļotāji prasīja piešķirt pilsonību visiem, kas dzīvo Latvijā. Uzvarēja nacio
nālas valsts piekritēju viedoklis. Latvijas parlaments 1991. gada 15. novembrī pieņēma 
lēmumu “Par Latvijas Republikas pilsoņu tiesību atjaunošanu un naturalizācijas pa
matnoteikumiem”. Plaša naturalizācija sākās 1998. gadā, kad tika atceltas pilsonības 
pretendentu vecuma kvotas, jo sākotnēji priekšroka tika dota jaunatnei. Līdz 
2017. gadam naturalizācijas eksāmenus nokārtojuši un pilsonībā uzņemti vairāk nekā 

29 Latvijas Tautas frontes Programma: IV. Nacionālais jautājums; VI. Kultūra, izglītība, zinātne. Latvijas Tautas 
fronte: gads pirmais. [Materiālu krāj.]. Rīga: [Latvijas Tautas fronte], 1989, 212.–214., 215.–216. lpp.

30 Pēc 1990. gada Latvijā radīta plaša nacionālo minoritāšu historiogrāfija. Līdz 2016. gadam par nacionālo 
minoritāšu vēsturi publicētas 49 grāmatas un vairāk nekā 500 zinātniski raksti. Latvijas krievu vēsturei savas 
grāmatas veltījuši Ilga Apine, Vladislavs Volkovs, Tatjana Feigmane, Arnolds Podmazovs, Iļja Dimenšteins, 
Oļegs Puhļaks un Dmitrijs Borisovs. Ebreju vēsturi Latvijā savās grāmatās apcerējuši Josifs Šteimans, Leo 
Dribins, Aivars Stranga, Meijers Melers, Boriss Volkovičs, Grigorijs Smirins, Josifs Ročko un Ēriks Jēkab
sons. Par vācbaltiešu vēsturisko vietu un lomu Latvijas vēsturē stāsta Ojāra Spārīša, Leo Dribina, Raimonda 
Cerūža, Helēnas Šimkuvas, Ineša Feldmaņa un citu autoru publicētie darbi. Latvijas poļu un lietuviešu 
vēstures gaitas atspoguļotas Ērika Jēkabsona grāmatās. Rīgā izdoti arī divi apkopojoši rakstu krājumi: Mazā-
kumtautību vēsture Latvijā: eksperimentāls metodisks līdzeklis. Sast. L. Dribins. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998; 
Mazākumtautības Latvijā: vēsture un tagadne. Sast. L. Dribins. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 
2007, kuri tiek izmantoti, mācot nacionālo minoritāšu vēsturi skolās. Latvijas etnopolitikas salīdzinājumu 
ar visu Eiropas valstu minoritāšu politiku sniedz L. Dribina monogrāfija Etniskās un nacionālās minoritātes 
 Eiropā: vēsture un mūsdienas. Rīga: Eiropas Padomes Informācijas birojs, 2004, kuru izdevis Eiropas Pado
mes Informācijas birojs sadarbībā ar Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtu.
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144,5  tūkstoši personu. Tiem, kas nespēja sagatavoties pilsonības saņemšanai vai to 
nevēlējās, 1995. gadā tika piešķirtas valsts jurisdikcijā esošu personu tiesības nepilsoņa 
statusā. 2017. gadā 242,6 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju ir nepilsoņi, 55,4 tūkstoši kļuvuši 
par Krievijas pilsoņiem,31 daudzi pēc neatkarības atjaunošanas arī izceļojuši. 
2011. gada tautas skaitīšanā fiksēts, ka 62,07% iedzīvotāju Latvijā ir latvieši, 26,91% – 
krievi, 3,29% – baltkrievi, 2,22% – ukraiņi, 2,16% – poļi, 1,18% – lietuvieši, 0,31% – 
ebreji, 0,31% – čigāni, 0,14% – vācieši un 1,41% – dažādu citu tautību pārstāvji.32 

Latvijā aktīvi darbojas nacionālo minoritāšu kultūras biedrības. Taču neveiksmīgi 
bijuši centieni atjaunot nacionālo minoritāšu skolu tīklu. Lielākā daļa vecāku dod 
priekšroku skolām ar krievu vai latviešu mācību valodu. 2014./15. mācību gadā no 
gandrīz 200 tūkstošiem skolēnu vispārizglītojošās dienas skolās vairāk nekā 142 tūk
stošiem jeb 71,5% apmācību valoda bija latviešu valoda, nepilniem 55 tūkstošiem jeb 
27,5% – krievu valoda un tikai nepilniem 2 tūkstošiem jeb 1% – poļu u.c. valodas.33 Šī 
situācija vairo krievu kopienas ietekmi un vājina citas minoritātes. Stāvokli izglītības 
jomā uzlabojusi krievvalodīgo skolu pāreja uz bilingvālo sistēmu, kurā 60% mācību 
satura tiek apgūti latviešu valodā. 

Pēc ilgām debatēm parlamentā un sabiedrībā Latvijas Republikas Saeima 
2005.  gada 26.  maijā ratificēja Eiropas Padomes Vispārējo konvenciju par nacionālo 
minoritāšu aizsardzību, ko Latvijas valdība jau bija parakstījusi 1995. gadā. Vienlaikus 
ar ratifikāciju likumā tika noteikts, ka “termins “nacionālās minoritātes”, kam Konven
cija nedod skaidrojumu, tās izpratnē nozīmē Latvijas pilsoņus, kuri kultūras, reliģijas 
vai valodas ziņā atšķiras no latviešiem, paaudzēm ilgi tradicionāli dzīvojuši Latvijā un 
uzskata sevi par piederīgiem Latvijas valstij un sabiedrībai, vēlas saglabāt un attīstīt 
savu kultūru, reliģiju vai valodu”.34 Šajā likumā arī ierakstīts, ka “personas, kas nav Lat
vijas vai citas valsts pilsoņi, bet pastāvīgi un legāli dzīvo Latvijas Republikā, nepieder 
nacionālajai minoritātei Konvencijas izpratnē atbilstoši attiecīgajā Latvijas Republikas 
deklarācijā sniegtajai nacionālās minoritātes definīcijai, bet kas sevi identificē ar šai 
definīcijai atbilstošu nacionālo minoritāti, var izmantot Konvencijā paredzētās tiesības, 
ja vien likums nenosaka izņēmumus”.35 

Noslēdzies jau otrais Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību 
izpildes uzraudzības cikls – 2014. gada jūlijā Eiropas Padomē tika pieņemts un pozitīvi 

31 Latvijas Republikas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Latvijas iedzīvotāju sadalījums pēc valstiskās pie
derības. Pieejams: http://www.pmlp.gov.lv/lv/assets/documents/Iedzivotaju%20re%C4%A3istrs/07022017/
ISVP_Latvija_pec_VPD.pdf (skatīts 15.02.2017.).

32 Central Statistical Bureau. Final Results of the Population and Housing Census 2011: Resident Population 
in Statistical Regions, Cities under State Jurisdiction and Counties by Ethnicity; on 1 March 2011. Pie
ejams: http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/publikacijas/nr_13_2011gada_tautas_skaitisanas_rezultati_ 
isuma_12_00_lv.pdf (sk. 06.04.2016.).

33 Latvijas Republikas Izglītības ministrija. Izglītojamo skaits vispārizglītojošajās dienas apmācības program
mās 2014./2015. m.g. sadalījumā pēc apmācības valodas. Pieejams: http://www.izm.gov.lv/lv/publikacijas
unstatistika/statistikaparvisparejoizglitibu/20142015mg (skatīts 06.04.2016.).

34 Latvijas Republikas Likums par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību. Pieejams: http://
likumi.lv/ta/id/109252parvisparejokonvencijuparnacionalominoritasuaizsardzibu (skatīts 06.04.2016.). 

35 Turpat. 
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novērtēts Latvijas Nacionālais ziņojums, kura sagatavošanā bija iesaistīti arī nacionālo 
minoritāšu pārstāvji.

2013. gadā Latvijas Universitātes pētnieku veiktajā aptaujā 60,3% pilsoņu nacio
nālo minoritāšu identitātes saglabāšanu un nostiprināšanu vērtēja pozitīvi, taču aktī
vāku cittautiešu līdzdalību Latvijas attīstības veicināšanā atbalstīja vien 37,5%.36 Etnis
kās domstarpības Latvijā tiek pārvarētas ar diskusiju un pārliecināšanas metodēm. 
Latvijas tautas stabilitāti garantē arī valsts pievienošanās Eiroatlantiskajām organi
zācijām.37 

Lielāko Latvijas minoritāšu kultūras devums 
1918.–1940. gadā

1918. gadā jaundibinātajā Latvijas Republikā etnokulturālie kopumi kļuva par 
mino ritātēm un tām piederīgie iedzīvotāji – par Latvijas Republikas pilsoņiem. Tā kā 
etno kulturālā situācija lielā mērā vēl saglabāja vēsturiski izveidojušos nošķirtību,38 rak
sturojot lielāko minoritāšu devumu Latvijas kultūrā 20. gs. 20.–30. gados, var atsevišķi 
runāt par krievu, ebreju, vācbaltiešu, poļu, lietuviešu un baltkrievu pienesumu. Nacio
nālo minoritāšu kultūra bagātināja Latvijas kultūras dzīvi.

Krievu kopienas devums
Kultūras apziņu glabā inteliģence. Latvijas krievu inteliģence paplašinājās, patei

coties krievu antiboļševistiskās inteliģences emigrācijai no Krievijas, pilsoņu kara 
 bēgļiem, kuri atrada šeit patvērumu. Latvijā ienāca apmēram 20  tūkstoši krievu 
 emigrantu.39 Izglītotie krievi cīnījās par analfabētisma likvidēšanu savu tautiešu vidū, 
krievu izglītības iestāžu un kultūras biedrību izveidošanu, krievu kultūras tradīciju 
turpināšanu demokrātijas apstākļos. 20. gadu pirmajā pusē izveidotās 22 kultūras un 
izglītības veicināšanas biedrības centās apvienoties. Par līderi kļuva 1926. gada janvārī 
nodibinātā Rīgas Krievu izglītošanas biedrība (RKIB), kuras priekšsēdētājs līdz pat 
1940. gada vasarai bija izcilais krievu kultūras darbinieks Elpidifors Tihoņickis. Viņš 
ieradās Latvijā kā baltemigrants, iemācījās latviešu valodu, ieguva pilsonību un tika 
ievē lēts 2. Saeimā. RKIB mērķis bija krievu iedzīvotāju kultūras bagātību iepazīšana un 

36 Rozenvalds J. Sustainable nation and integration of society. Latvia: Human Development Report 2012/2013 
Sustainable Nation. Ed. by B. Bela. Rīga: Advanced Social and Political Research Institute of the University of 
Latvia, 2014, p. 59. 

37 Vislielāko satraukumu Latvijas pilsoņos rada nevis minoritāšu jautājums, bet negatīvā demogrāfiskā bilance. 
Zemās dzimstības un plašās izceļošanas dēļ Latvijas iedzīvotāju skaits 2005.–2015. gadā samazinājies no 
2 250 000 līdz 1 986 000 cilvēkiem. Sk.: Demogrāfija: statistisko datu krājums. Rīga: Latvijas Republikas Cen
trālā statistikas pārvalde, 2015, 8. lpp.

38 Vēstures doktore Kristīna Volfarte un Vācijas profesors Ervīns Oberlenders (Erwin Oberländer), kas pētī
juši Rīgas kā daudznacionālas metropoles vēsturi 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā, trāpīgi šo situāciju 
raksturo ar apgalvojumu, ka “ikvienas tautības rīdzinieki dzīvoja savā Rīgā” (Volfarte K., Oberlenders E. 
Priekšvārds. Katram bija sava Rīga. Daudznacionālas pilsētas portrets no 1857. līdz 1914. gadam. Rīga: AGB, 
2004, 7.–8. lpp.).

39 Фейгмане Т. Русские в довоенной Латвии: на пути к интеграции. Рига: JUMI, 2000, с. 212.
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attīstība. Šajā nolūkā biedrība sadarbojās ar Latvijas Pareizticīgo 
baznīcu un tās arhibīskapu Jāni Pommeru. RKIB organizēja 
mākslinieku un Rīgas krievu skolu koru koncertus, pārrunas un 
stāstījumus par krievu kultūru un literatūru, kā arī izstādes, 
grāmatu izdošanu. Melngalvju namā bieži notika plaši pazīs
tamu krievu emigrācijas zinātnieku un literātu lekcijas un dis
kusijas par krievu nācijas vēsturi un likteni 20. gadsimtā. Par 
idejisko dzīvi referēja arī no ārzemēm atbraukušie filozofi Niko
lajs Berdjajevs, Semjons Franks, Vasilijs Zeņkovskis, Sergejs 
Hesens u.c. RKIB aktīvisti ieradās daudzās Latvijas pilsētās un 
pagastos un dibināja tur savas filiāles, bibliotēkas, rīkoja krievu 
sapulces. 1927. gadā pēc E.  Tihoņicka ierosmes tika izveidota 
Krievu kultūras un izglītošanas biedrību centrālā savienība, kas 
darbojās līdz 1936. gadam. 1933. gadā savienībā bija iestājušās 
32 krievu kultūras biedrības.40 Krievu kultūras rosināšanā Lat
vijā, sākot ar 1925. gadu, svarīga nozīme bija ikgadējām Latvijas 
krievu kultūras dienām. RKIB darbībā iesaistījās arī pareizticī
gie latvieši. 

Latvijas krievu kultūras izaugsmē daudz darīja vecticībnieku41 biedrības: Vecticīb
nieku biedrība Latvijā (1908–1914, 1923–1940), Grebenščikova skola Rīgā (1864–
1940), Krievu senatnes cienītāju pulciņš (1927–1940), kuru vadīja Ivans Zavoloko. 
Latvijas Vecticībnieku dziedāšanas biedrība (1932–1940) kopā ar Daugavpils Vecticīb
nieku brālību rosināja un organizēja vairākus vecticībnieku dziesmu svētkus un pieda
lījās Baltijas vecticībnieku dziesmu svētkos Narvā (1937), Daugavpilī (1938) un Pečo
ros (1939).42 

1925.–1935. gadā 1,5 reizes palielinājās skolēnu skaits Latvijas krievu skolās. Latvi
jas krievu vēsturē pirmo reizi visiem bērniem tika nodrošināta pamatizglītības iegū
šana. To, ko nespēja Krievijas impērija, īstenoja neatkarīgās Latvijas valsts. 

Tomēr laika posmā starp 1920. un 1930. gadu latviešu valodas pratēju daļa krievu 
kopienā palielinājās tikai no 14% līdz 18%.43 1936./37. mācību gadā Latvijas augst
skolās no 1000 krievu iedzīvotājiem studēja tikai viens jaunietis, kamēr no 1000 vācie
šiem, tāpat ebrejiem  – pieci, latviešiem – četri.44 Citāds stāvoklis bija Latvijas brīvo 

40 Фейгмане Т. Русские в довоенной Латвии: на пути к интеграции, 186.–190. lpp.
41 Latvijas vecticībnieki ir vēsturiski izveidojusies īpaša etnokonfesionāla grupa, kas dzīvo mūsdienu Latvijā 

kopš 17. gs. otrās puses, kad patriarha Nikona īstenotās krievu pareizticīgās baznīcas reformas laikā, glāb
damies no nežēlīgām represijām, pirmsreformas laika pareizticības aizstāvji meklēja patvērumu tolaik Žeč
pospolitas sastāvā esošajā Latgalē, no kurienes vēlāk daļa pārcēlās uz Rīgu (plašāk sk.: Рижские староверы 
= Rīgas vecticībnieki = The Old Believers of Riga. Sast. N. Pazuhina, I. Ivanovs. Rīga: Latvijas Vecticībnieku 
biedrība, 2010). 

42 Пазухина Н. Культурные традиции латвийских староверов в 20–30 годах ХХ века. Староверие Лат-
вии. Отв. ред. И. Иванов. Рига: Старообрядческое общество Латвии, 2005, с. 122–125.

43 Русскій ежегодникъ на 1940 годъ. Рига: Изданіе Русскаго національнаго объединенія въ Латвіи, 1939, 
c. 34.

44 Latvijas kultūras statistika. 1918.–1937. g. = Statistique de la culture intellectuelle de Lettonie. Sast. V. Salnītis, 
red. M. Skujenieks. Rīga: Valsts Statistiskā pārvalde, 1938, 66. lpp.

3. att. Latvijas vecticībnieku 
senatnes pētnieks un pedagogs 
Ivans  Zavoloko (Выдающиеся 
русские латвийцы: 
биографический справочник. 
Рига: IK Zoriks, 2008, с. 101)
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profesiju pārstāvju struktūrā. 1935. gadā starp 
māksliniekiem un rakstniekiem krievu bija 
6,5%, bet teātra aktieru un mūziķu vidē – 8%.45 

Latvijas teātra vēsturē spožas lappuses 
ierak stījis Rīgas Krievu drāmas teātris. Krievu 
teātris Rīgā bija dibināts jau 1883. gadā, taču 
to nācās veidot no jauna. Iniciators bija Mas
kavas Mazā teātra aktieris un režisors Mihails 
Muratovs, kas Rīgā ieradās 1921. gadā no Bul
gārijas. Latvijas valdība piešķīra teātra dibinā
šanai 150 tūkstošus Latvijas rubļu.46 Par tiem 
noīrēja telpas Latviešu biedrības namā, kur 
1921.  gada 27. septembrī ar Aleksandra Gri
bojedova lugu “Gudra cilvēka nelaime” sākās 
izrādes. Turpmāk tika uzvests Fjodora Dostojevska “Idiots”, Aleksandra Ostrovska 
“Bez vainas vainīgie” u.c. krievu klasiķu darbi. Vēsts, ka Rīgā sācis darboties vienīgais 
krievu drāmas teātris ārpus Krievijas, ātri izplatījās Rietumeiropā krievu emigrantu 
vidē, un drīz vien uz Latviju devās Jekaterina Roščina, Marija  Vedrinska, Jekate
rina Bunčuka, Osips Runičs un citas krievu teātra zvaigznes. 1922. gadā teātris snie
dza viesizrādes Vācijā, Beļģijā un Holandē. Panākumu sēriju pārtrauca 1924. gada 
ziemā teātra izrādes laikā skatuves tuvumā konkurentu sarīkotais terora akts. Sprāga 
asaru gāzes bumba. Cilvēki necieta, bet pēc tam skatītāju skaits strauji saruka. Lai 
palīdzētu teātrim, to apmeklēja Latvijas Ministru prezidents Z. A. Meierovics, kurš 
solīja arī finansiālu atbalstu. 1925. gadā par Krievu teātra galveno režisoru kļuva vācu 
izcelsmes krievu dramaturgs Rūdolfs Ungerns. Viņa debija bija Antona Čehova lugas 
“Trīs māsas” iestudējums. Trupu papildināja no ārzemēm atbraukušais Jurijs de Būrs 
u.c. skatuves mākslinieki. R. Ungerns pārņēma Maskavas Dailes teātra tradīcijas. 
Rīga kļuva par brīvā krievu teātra centru Eiropā. Sākās sadarbība ar latviešu teātriem, 
vairākos iestudējumos spēlēja Lilija Štengele un Teodors Lācis. Repertuārā uzņēma 
latviešu rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa lugas “Ugunī” un “Skroderdienas Silmačos”. 
Liela veiksme bija slavenā aktiera Mihaila Čehova darbība 1931. gada sezonā. Savas 
pa stāvēšanas pirmajos desmit gados (1921–1931) teātris sagatavoja pavisam 450 iestu
dējumus, kurus kopumā noskatījās vairāk nekā 1,5 miljoni skatītāju. Teātra finansē
šanu nodrošināja 1927. gadā dibinātā “Krievu teātra garantu biedrība”, kuras priekš
sēdētājs bija Saeimas deputāts Meletijs Kaļis tratovs. Krievu teātri apmeklēja arī 
latviešu skatītāji. Līdzās R.  Ungernam izrādes  iestudēja Jurijs Jurovskis, kurš pēc 
viesizrādēm Vācijā un citur Eiropā 20. gadu pirmajā pusē nebija atgriezies Krievijā, 
bet apmeties Rīgā. Repertuārā iekļāva arī PSRS dramaturgu lugas:  Mihaila Bulgakova 
“Turbinu dienas”, Alekseja Arbuzova “Taņa” u.c. Teātra sniegums daudzkārt tika plaši 

45 Ceturtā tautas skaitīšana Latvijā 1935. gadā. VI. Nodarbošanās. Sast. V. Salnītis, red. M. Skujenieks. Rīga: 
Valsts Statistiskā pārvalde, 1939, 519. lpp.

46 [Сегаль З.] Русский театр в Риге: Стодесятилетию со дня основания русского театра в Риге по-
свящается. Рига: Рижский театр русской драмы, 1994, с. 21.

4. att. Rīgas Krievu drāmas teātra aktieri Jekaterina 
Bunčuka un Osips Runičs M. Bulgakova romāna “Baltā 
gvarde” dramatizējumā “Turbinu dienas” 1927. gadā 
(Русский театр в Риге. Рига: Рижский театр 
русской драмы, 1994, с. 35)
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recenzēts kā krievu, tā latviešu presē. 1939. gadā Rīgas Krievu 
drāmas teātris pārgāja uz bijušajām Vācu teātra telpām – vēstu
riskajā biedrības “Uļej” (Strops) ēkā, kur tas atrodas arī mūsu 
 dienās.

Ievērojama loma Latvijas kultūrā bija krievu baleta zvaig
znei Aleksandrai Fjodorovai, kas 1925.–1932. gadā bija Latvi
jas Nacionālās operas primabalerīna, baletmeistare un peda
goģe. Latvijas Nacionālās operas izcilā baleta soliste Maija 
Arbatova vēlāk kļuva par klasiskās baleta skolas pamatlicēju 
Izraēlā.

Latvijas mākslu bagātināja izcili krievu gleznotāji Sergejs 
Vinogradovs, Nikolajs BogdanovsBeļskis un Konstantīns 
Visockis, kuri gleznoja arī Latvijas dabas un pilsētu arhitektūras 
ainas, īpaši Latgales lauku un Rīgas skatus. 1919. gadā ar vīru 
Romanu Sutu uz Latviju pārcēlās Krievijā dzimusī māksliniece 
Aleksandra Beļcova, kuras darbi ir Latvijas kultūras kanonā47 
iekļautajā porcelāna un fajansa trauku apgleznošanas darbnīcas 
“Baltars” kolekcijā (1925–1928). Viņas kompozīcijās savdabīgi 
un gleznieciski smalki atplauka senkrievu mākslas sižeti, balt
krievu, ukraiņu, latviešu un citu tautu sadzīvē gūtie iespaidi, 
krāsas, ritmi.48

Latvijas kultūras vēstures izpētē lielu ieguldījumu deva 
krievu zinātnieks Latvijas Universitātes un Latvijas Mākslas aka
dēmijas profesors Boriss Vipers, kurš kopā ar tēvu – izcilo vēs
turnieku Robertu Viperu – 1924. gadā bija emigrējis no Krie
vijas.

Latvijas ebreju kopienas kultūras devums
Latvijas Republikā ebreju dzīvē pārsvaru guva laicīgās kultū

ras virziens, taču tādēļ reliģiskā kultūra nebūt neapsīka. Sinagogu 
skaits palielinājās, un tajās apvienojās ap 200  jūdaistu draudžu. 
1920.–1940. gadā Latvijā darbojās 90 rabīni un 26 kantori – izcili 
psalmu dziedātāji.49 Jūdaisma teorētiķa slavu guva Rīgas virs
rabīns Menahems Zakss, Liepājas virsrabīns filozofijas doktors 
Ārons Nuroks, Daugavpils hasīdu rabīns Josifs Rozins, kas saga
tavoja pasaulslavenā 12. gs. reliģiskā filozofa Maimonīda darbiem 
daudzsējumu komentārus. 

47 Latvijas kultūras kanons izveidots kā izcilāko un ievērojamāko mākslas darbu un kultūras vērtību kopums, 
kas atspoguļo visu laiku nozīmīgākos sasniegumus kultūrā. Autoritatīvi eksperti tajā iekļāvuši 99 kultūras 
vērtības (Latvijas kultūras kanons. Pieejams: http://kulturaskanons.lv/lv/1/ (skatīts 06.04.2016.)). 

48 Latviešu tēlotāja māksla: 1860–1940. Rīga: Zinātne, 1986, 437. lpp.
49 Sk.: Latvija: sinagogas un rabīni 1918–1940 = Латвия: синагоги и раввины, 1918–1940 = Latvia: synagogues 

and rabbis, 1918–1940. Teksta aut. un sast. R. Bogdanova. Rīga: Rīgas un Latvijas ebreju reliģiskā draudze 
“Šamir”, 2004, 244.–245. lpp.

5. att. Baletdejotāja Aleksandra 
Fjodorova (Выдающиеся русские 
латвийцы: биографический 
спра вочник. Рига: IK Zoriks, 2008, 
с. 93)

6. att. Borisa Vipera grāmatas 
“Latvijas māksla baroka laikmetā” 
(1937) vāks
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Laikā no 1920. līdz 1934. gadam Latvijā tika reģistrēta 33 eb
reju kultūras un izglītības biedrību nodibināšana.50 

Agrāko laiku izglītības veikuma tradīciju turpinātāja bija 
tiesīb zinātnieka un valstsvīra Paula Minca vadītā Ebreju izglītības 
biedrība, kuras sākums datēts Rīgā 19. gs. 90. gados. Jidiša valodas 
izplatīšanā svarīga loma bija 1921. gada martā nodibinātajai Cen
trālajai ebreju skolu organizācijai, kas organizēja ebreju skolotāju 
pedagoģiskos kursus. 1921. gadā darbību sāka arī Vislatvijas savie
nība “Hamore” (Skolotājs), kas gādāja par ivrita mācīšanu, ebreju 
vēstures un kultūras mantojuma iepazīšanu. Ar “Hamore” sadar
bojās Hermaņa Vasermana cionistiskā Mākslas un zinātnes savie
nība, kas izveidoja Latvijā pirmo ebreju ģimnāziju ar ivrita mācību 
valodu. Šo biedrību paspārnē izveidojās arī ebreju komponista 
 Solomona Rozovska tautas konservatorija, kuras mītne atradās 
Pauluči (Merķeļa) ielā 11. Tā sagatavoja prasmīgus pedagogus eb
reju skolām: vijolnieku Jakovu Gurviču, dziedātājus Reu Ratneri 
un Haimu (Jefimu) Veisbeinu, pianistus Sigismundu  Zegoru, Doru 
Braunu, Zevulunu (Zavelu) Kvartinu u.c. Mūzika skanēja arī eb
reju Amatnieku klubā, dzejnieka Haima Bjalika vārdā nosauktajā 
klubā, Rīgas Ebreju teātrī par spēcīgu muzikantu kolektīvu kļuva 
plašais biedrības “Olim” (Celmlauzis) organizētais Rīgas Ebreju 
oratoriskais koris, ko diriģēja Ābrams Abramiss. Daudzi centās 
mācīties Latvijas Konservatorijā, tikt pie slavenā pedagoga vijolnieka Ādolfa Meca. 
1930./31. mācību gadā starp Konservatorijas 390 studentiem bija 48 ebreju jaunieši.51 
No viņiem drīz kļuva populārs pianists Hermanis Brauns, kurš 15 gadu vecumā jau 
strādāja par pianistu ebrejietes Silvas Budo baleta studijā un 16 gadu vecumā spēlēja 
klavieru pavadījumu uzlecošās zvaigznes – vijolnieces Sāras Rašinas koncertos.52 Jau 
13 gadu vecumā viņa bija Rīgas publikas apbrīnota māksliniece, bet 17 gadu vecumā 
Briselē starptautiskajā vijolnieku konkursā guva atzinības balvu, tā ievedot Latvijas 
vārdu pasaules mūzikas olimpā. Koncertos kopā ar viņu uzstājās arī tenors Leonīds 
(Leizers) Zahodņiks, kurš 1936. gadā kļuva par Latvijas Nacionālās operas solistu.

Komponists Marks Lavri bija Rīgas Ebreju teātra orķestra diriģents, 1931. gadā 
komponējis mūziku latviešu filmai “Tautas dēls”, no 1935. gada dzīvoja Palestīnā, tur 
bija Tautas operas diriģents. Emīls Kupers 1925.–1928. gadā līdz izceļošanai uz ASV 
bija Latvijas Nacionālās operas galvenais diriģents.

Slavenais Eiropas mūziķis Leo Blehs, kas gandrīz 30 gadus bija diriģējis Berlīnes 
operas orķestri, 1937. gadā tika uzaicināts par Latvijas Nacionālās operas diriģentu. 
Viņa pirmā izrāde bija Džuzepes Verdi “Aīda” (1938), tai sekoja Žorža Bizē operas 
“Karmena” un Džakomo Pučīni operas “Manona Lesko” pirmizrāde Rīgā. L. Blehs bija 

50 LVVA, 3724. f., 1. apr., 3148., 3150., 3269., 3342., 3545., 4579., 4765., 4768. u.c. lietas. Materiālus skatījis un 
apkopojis Daugavpils pētnieks Boriss Volkovičs.

51 Lamey B. Die Minderheiten in Lettland: eine Darstellung, S. 47.
52 Krasinska L., Mihaiļeca M. Mūzika. Sava krāsa varavīksnē: mūzika, māksla, arhitektūra, teātris, kino, lauskas. 

[Sast. K. Skorika]. Rīga: AGB, 1997, 31. lpp.

7. att. Pianists Hermanis Brauns 
(Выдающиеся евреи Латвии. 
Rīga: Nacionālais apgāds, 2003, 
с. 68)
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apveltīts arī ar režisora talantu. 
1941.  gadā viņam laimējās aizbraukt 
uz Stokholmu. Pēc Otrā pasaules kara 
līdz 1953.  gadam viņš diriģēja Vācu 
valsts operā Rietumberlīnē (Deutsche 
Staatsoper Berlin).

Daugavpilī dzimušais pianists un 
komponists Oskars Stroks bija ieman
tojis popularitāti ar savām romancēm 

pēc Mihaila Ļermontova dzejas tek
stiem jau 1912.  gadā Pēterburgā. 
O.  Stroka talants uzplauka Latvijā 
20.–30.  gados, kad viņa skaņuplatēs 
ierakstītās melodijas “Melnās acis”, 
“Zilā rapsodija”, “Neaizej”, “Sakiet, 
kādēļ”, “Pēdējais tango” klausījās visā 
Eiropā. 

Izcils notikums Latvijas mākslas dzīvē bija Rīgas Ebreju teātra atklāšana 1926. gada 
17. novembrī tikko uzceltajā Ebreju teātra namā Skolas ielā 6. To izveidoja un vadīja 
no Viļņas nākušais Pēterburgas teātru aktieris Ābrams Morevskis. Viņa režijas reper
tuārā bija galvenokārt ebreju dramaturģijas darbi: Šoloma Aša “Ar vētru”, Altera Kaciz
nes “Magnāts” (leģenda par grāfu  Potocki), Pereca Hiršbeina “Zaļie lauki”, Šoloma 
Aleihema “Grūti būt ebrejam” u.c. Uz skatuves atspoguļojumu guva smeldzošā Polijas 
un Lietuvas ebreju dzīvesdziņa, cerība uz savas nolemtības pārvarēšanu, nonākšanu 
citā – cilvēciskākā sabiedrībā. Tas daudzus aizkustināja un aizgrāba. Teātra direktors 
bija komponists un diriģents H.  Veisbeins, bet mākslinieciskais vadītājs – Ichaks 
 Cisers. 

Ar latviešu Strādnieku teātri sadarbojās ebreju Rīgas Strādnieku teātris (1922–
1934), kura režisori bija Jurijs Jurovskis un Olga Bormane. Ebreju tautas teātra trupa 
radās arī Daugavpilī. 

1939. gadā savā dzimtajā pilsētā Rīgā personālizstādi sarīkoja ievērojamais Parīzes 
skolas (École de Paris) pārstāvis Leo Mihelsons, kura darbi izstādīti daudzos pasaules 
muzejos un mākslas galerijās. 

Vācbaltiešu kultūras devums 1918.–1939. gadā
Kā raksta kultūrvēsturnieks Ojārs Spārītis, vācbaltieši radīja savu tiesību un kultū

ras aizstāvēšanas centru. Sākumā tā bija vācu frakcija Saeimā, no 1923. gada – “Vācu 
baltiešu darba centrāle”, ko 1928. gadā pārdēvēja par “Vācu baltiešu Tautas apvienību”, 
bet 1935. gadā – par “Vācu Tautas apvienību”.53 No Vācijas privātpersonām, sabiedris
kām organizācijām un valdības iestādēm vācbaltieši saņēma prāvu finansiālu palī
dzību, kas sedza 30–50% no vācu skolu un 1927. gadā nodibinātā Herdera institūta 

53 Dribins L., Spārītis O. Vācieši Latvijā. Rīga: [Elpa], 2000, 195. lpp.

8. att. Rīgas Ebreju teātra pirmā aktieru trupa 1926. gada 
17. novembrī (Сегодня вечером, 1926, 17 ноября)
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uzturēšanas izdevumiem.54 No 1927. līdz 1939. gadam Herdera institūts sagatavoja un 
izdeva 41 monogrāfiju un vairākas gadagrāmatas par Baltijas tautu folkloru un etno
grāfiju.55

Jelgavā turpināja darboties 1815. gadā dibinātā vācu Kurzemes Literatūras un 
mākslas biedrība un tai piederīgais Kurzemes provinces muzejs, kurā glabājās ap 
45 000 grāmatu un bija radīts plašs provinces arhīvs.56 

Rīgā nozīmīgākā bija Herdera biedrība, kuru vadīja Manfrēds fon Fēgezaks, pro
fesors Rūdolfs Meijers, profesors Karls fon Šillings, skolotājs vēstures maģistrs Volde
mārs Vulfiuss u.c.57 

Kultūras jautājumus bieži apsprieda arī Vācu juristu biedrība Rīgā, kurā darbojās 
advokāts Vilhelms fon Rīdigers, Latvijas Augstākās tiesas senators Augusts Lēbers, ju
risti Karls fon Šillings, Benno Bērents, Hermanis Blēse u.c.58 

Rīgas Vācu teātra biedrība bija dibināta jau 1920. gadā ar domu apvienot pilsētā 
esošās vācu aktieru grupas un izveidot vienu teātra kolektīvu. Šos centienus enerģiski 
atbalstīja Saeimas deputāts un avīzes “Rigasche Rundschau” galvenais redaktors 
P.  Šīmanis. 1924. gada 17. septembri, kad teātrī notika Gerharta Hauptmaņa lugas “Va
žonis Henšels” izrāde, P. Šīmanis pat nosauca par vācu nacionālās minoritātes mākslas 
dzimšanas aktu, jo teātris ļāvis vācbaltiešiem apzināties savas nacionālās apziņas spēku: 
“Viņiem atkal bija savs teātris.”59 

Rīgas Vācu teātris sadarbojās ar latviešu Dailes teātri, kura sabiedriskais padom
nieks Ludvigs Brants 1925. gadā kļuva par Vācu teātra režisoru un iestudēja Bernarda 
Šova lugu “Svētā Žanna”. 1926.  gadā jaunrades stafeti pārņēma režisors Frīdrihs 
Marks.60 Teātra skatuves meistars un dekorators bija latvietis Kārlis Čakstiņš. Vācu 
teāt ris pilnīgi atbrīvojās no operetes aprisēm un kļuva par dramatiskās mākslas pau
dēju. 1930./31. gada sezonā to apmeklēja jau ap 55 tūkstoši skatītāju.61 

Veiksmīgāk nospēlēto izrāžu vidū tika minēts Gotholda Efraima Lesinga “Nātans 
Gudrais” un ar Alekša Mierlauka palīdzību 1928. gadā iestudētā no latviešu valodas 
pārtulkotā Rūdolfa Blaumaņa luga “Indrāni”, kuru izrādīja Latvijas valsts 10 gadu jubi
lejas dienās. Kopumā teātrī dominēja klasika: Bernarda Šova, Gerharta Hauptmaņa, 
Henrika Ibsena, Hermaņa Zūdermaņa, Ferdinanda Bruknera (“Anglijas Elizabete”), 
Oskara Vailda, Romēna Rolāna, Georga Bīhnera (“Dantona nāve”) u.c. autoru lugas. 

54 Šternbergs R. Herdera institūts Rīgā. 800 gadi. Mūsu kopējā Rīga: vācbaltiešu autoru apcerējumi. Rīga: LU 
žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds; Karla Širrena biedrība Līneburgā, 2001, 133. lpp.

55 Šimkuva H. Das deutschbaltische Kulturleben in Lettland (1918–1939). Acta Baltica, XXXII. Königstein, 
Taunus: Institutum Balticum, 1994, S. 15–16.

56 Jahrbuch des baltischen Deutschtums in Lettland und Estland, 1931. Hg. von der DeutschBaltischen Volks
gemeinschaft in Lettland in Gemeinschaft mit dem Verbande Deutscher Vereine in Estland. Riga: Loeffler, 
1930, S. 28.

57 Turpat, 157. lpp.
58 Sk.: Rīdigers V. fon. Vācu juristu biedrība Rīgā. 800 gadi. Mūsu kopējā Rīga: vācbaltiešu autoru apcerējumi. 

Rīga: LU žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds; Karla Širrena biedrība Līneburgā, 2001, 92.–94. lpp.
59 Zehn Jahre Deutsches Schauspiel in Riga, 1924–1934. Schriftleitung G. Casperson. Riga: Dt. Theaterverein, 

1934, S. 15. 
60 Šimkuva H. Das deutschbaltische Kulturleben in Lettland (1918–1939), S. 17.
61 Zehn Jahre Deutsches Schauspiel in Riga, 1925–1934, S. 24.
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Svarīgs ieguvums bija pāreja uz kluba “Uļej” telpām Kaļķu ielā pašā Rīgas centrā 
1929./30. gada sezonā un Nacionālā teātra dāvātā skatuves izmantošanas iespēja (divas 
reizes sezonā). Vācu teātra sadarbība ar latviešu teātriem izpaudās arī, iestudējot 
 Rūdolfa Blaumaņa “Pazudušo dēlu”, Annas Brigaderes “Raudupieti”, Mārtiņa Zīverta 
“Ākstu”. Ļoti palīdzēja arī Rīgas domes subsīdijas – 20–35 tūkstoši latu katru gadu.62 
Gandrīz visi populārie Vācu teātra aktieri bija nākuši no Vācijas. Rīgā vēl darbojās 
Vācu operetes teātris, vācu aktieru trupa bija arī Liepājā.

Kopš 19. gadsimta Rīgā darbojās 9 vācbaltiešu mūzikas biedrības: 6 kori un 3 or
ķestri. 20. gadsimtā tiem piebiedrojās Rīgas muzikāli literāriskā biedrība, Filipa kris
tīgo koru biedrība un Laicīgo dziedātāju apvienība.63 Taču komponisti, kuru mūziku 
un dziesmas viņi atskaņoja, dzīvoja lielākoties Vācijā. Starp viņiem bija arī vācbaltiešu 
emigranti. Toties diriģenti un dziedātāji nāca no Rīgas vācu ģimenēm. Īpaši populāras 
bija dziedātājas Frīda fon Bodīna un Ilze Erdmane,64 iecienīti bija komponisti Boriss 
Blahers, Oskars fon Panders, Helmūts fon Ulmanis u.c.65

Latvijas poļu kultūras devums
Polijas galvenie kultūras centri tolaik atradās Varšavā, Krakovā un Ļvovā.66 Tie 

ietek mēja arī ārzemēs dzīvojošo poļu kultūru un rosināja viņu nacionālā patriotisma 
jūtas. Tas īpaši izpaudās Latgalē, kur 1935. gadā dzīvoja gandrīz 40% Latvijas poļu. 
1922. gada 6. augustā Daugavpilī notika poļu organizāciju kongress, kas izveidoja Lat
vijas Poļu savienību. Tās līderis advokāts Jans Vežbickis (arī Veržbickis) ieklausījās gan 
Latvijas valdības, gan Polijas vēstniecības ieteikumos. Poļu skolu tīklu – 35 pamatsko
las, 3 ģimnāzijas un 1 arodskola – vadīja 1921. gadā nodibinātā Izglītības ministrijas 
Poļu skolu pārvalde, par kuras priekšnieku 1922. gada oktobrī tika iecelts Rēzeknes 
poļu ģimnāzijas skolotājs Antons TalatsKelpšs. Viņš centās apvienot latvisko un po
lisko, taču daudzu Latvijas poļu apziņā dominēja Polijas kultūras ietekme. Pēc vidus
skolas beigšanas 30. gadu sākumā vairāk nekā 100 Latvijas poļu studēja Polijas augst
skolās (Varšavā, Krakovā, Ļvovā, Poznaņā, Viļņā u.c.) un tikai 40 – Rīgā. No tiem, kas 
augstskolas diplomu ieguva Polijā, tikai 10–15% atgriezās strādāt Latvijā.67 

1932. gada sākumā Latvijas valdība slēdza Poļu savienību, un 23. martā tika radīta 
jauna organizācija – Poļu tautas apvienība, par kuras priekšsēdētāju 1934. gada febru
ārī atkal tika ievēlēts J. Vežbickis. Pēc 1934. gada 15. maija apvērsuma apvienības dar
bība tika pārtraukta. 

Turpmāk Latgales poļu sabiedrību pārstāvēja galvenokārt vietējās poļu kultūras 
biedrības, kuras arī deva reālu ieguldījumu Latvijas kultūras dzīvē. Tās bija: izglītības 
biedrība “Oświata” (Izglītība), kas uzturēja vairākas poļu pamatskolas; kultūras bied
rība “Aušra” (Rītausma) ar tās kori; 1925. gadā izveidotā Rīgas Poļu biedrību savie
nība, kurā ietilpa 10 organizācijas; Latvijas Poļu teātris, kas saņēma valdības subsīdijas. 

62 Zehn Jahre Deutsches Schauspiel in Riga, 1925–1934, S. 25. 
63 Jahrbuch des baltischen Deutschtums in Lettland und Estland, 1931, S. 157. 
64 Šimkuva H. Das deutschbaltische Kulturleben in Lettland (1918–1939), S. 22.
65 Sk.: Dribins L., Spārītis O. Vācieši Latvijā, 201. lpp. 
66 Borucki M. Historia Polski do 2009 roku. Warszawa: Mada, 2009, s. 252–253.
67 Jēkabsons Ē. Poļi Latvijā. Rīga: LZA Filozofijas un socioloģijas institūts, 1996, 39. lpp.
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Teātri vadīja talantīgais direktors un režisors Vladislavs Čenge
rijs, gadā tas sniedza vidēji 42 izrādes, no tām 12 – Rīgā.68 Dau
gavpilī aktīvi darbojās 1918. gadā nodibinātā poļu katoļu dziedā
šanas un mūzikas biedrība “Harfa” (Arfa), kura organizēja savu 
kori, orķestri, teātra trupu un bibliotēku. Biedrībā bija ap 
500 biedru. Tās nodaļas pastāvēja visā Dienvidlatgalē: kori, mūzi
kas ansambļi, literārās un dramatiskās sekcijas, gleznošanas gru
pas. Biedrības “Harfa” priekšsēdētājs Ježijs Brics bija izcils vietē
jās kultūras pārstāvis, darbojās Daugavpils Brīvības pieminekļa 
komitejā, rakstīja par Latvijas vēsturi.69 Liepājā ar Latvijas Kul
tūras fonda atbalstu kultūras pasākumus organizēja biedrība 
“Ognisko” (Ugunskurs).

Liela autoritāte bija Mākslas akadēmijas Figurālās tēlniecības 
nodaļas vadītājam tēlniekam un arhitektam Konstantīnam Ron
čevskim, kura skulptūrām “Dainu tēvs Krišjānis Barons” (1923), 
“Tēlnieks Burkards Dzenis” (1925), “Komponists Andrejs 
 Jurjāns” (1925, 1927), “Gleznotājs Ludolfs Liberts” (1926) un 
“Komponists Jāzeps Vītols” (1929) ir paliekoša nozīme mākslas 
vēs turē.70

Latvijas Nacionālajā operā no poļu vides nāca baletdejotājs 
Boļeslavs Miļēvičs un baletmeistars Eižens (Ježijs) Leščevskis. 
Latvijā un Polijā pazina Latgales poļu dzejnieci Olgu Daukšti, kuras dzejoļu krājumos 
apdzejots Latgales un Daugavas skaistums.71 

Latvijas lietuviešu kultūras devums
1930.–1940. gadā Latvijā darbojās 13 lietuviešu organizācijas, no kurām svarīgākā 

nozīme bija 1930. gadā dibinātajai Latvijas Lietuviešu apvienībai, tās vadībā darbojās 
12 biedrības. Apvienības priekšsēdētājs līdz 1939. gadam bija katoļu Sv. Franciska baz
nīcas rezidents mācītājs Daniels Jasinskis, kas 1937.–1939. gadā bija arī Rīgas Lietu
viešu ģimnāzijas direktors.72 Līdz pat 1940. gadam Latvijas Lietuviešu apvienības sa
stāvā darbojās 18 nodaļas: Aucē, Aknīstē, Bauskā, Bebrenē, Gauros, Grīvā, Kurcumā, 
Lašos, Laucesā, Liepājā, Medumos, Neretā, Panemūnē, Raudā, Rīgā, Skaistā, Subatē, 
Ukros. Apvienības nodaļās bija 600–700 biedru, no tiem Rīgā – 164.73 Kultūras jomā 
visaktīvākās bija Rīgas katoļu jaunatnes biedrība “Šviesa” (Gaisma) ar 60  dalībnieku 
kori, jaunatnes biedrība “Rūta” – Liepājā un Aknīstē, kas izveidoja lietuviešu teātra 
sekciju, Liepājas Lietuviešu kultūras veicināšanas biedrība ar kori “Kanklės” (Kokle), 

68 Jēkabsons Ē. Poļi Latvijā, 40. lpp.
69 Turpat, 51. lpp.
70 Māksla un arhitektūra biogrāfijās, 2. sēj. Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1996, 227.–228. lpp.; Vipers B. Profe

sora Konstantīna Rončevska piemiņai. Filozofu biedrības raksti. Rīga, 1936, 16. lpp.
71 Zeile P. Latgales kultūras vēsture. No akmens laikmeta līdz mūsdienām. Rēzekne: Latgales Kultūras centra 

izdevniecība, 2006, 529. lpp.
72 Treija A., Dribins L. Lietuvieši. Mazākumtautību vēsture Latvijā: eksperimentāls metodisks līdzeklis. Sast. 

L. Dribins. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998, 59. lpp.
73 Jēkabsons Ē. Lietuvieši Latvijā. Rīga: Elpa, 2003, 81.–82. lpp.

9. att. Tēlnieks Konstantīns 
 Rončevskis (Māksla un arhitek-
tūra biogrāfijās, 2. sēj. Rīga: Latvi
jas enciklopēdija, 1996, 227. lpp.)
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kurā bija 50–75 jaunieši dziedātāji (diriģents 
Vladislavs Nakass), Jelgavas Lietuviešu biedrība 
u.c. 1938. gadā tika izveidots Latvijas Lietuviešu 
apvienības koris, ko vadīja diriģents Antans 
 Šerens. 1930. gadā Rīgā darbību sāka biedrība 
“Latvijas Lietuviešu teātris”, kas nodibināja 
savu teātri un organizēja tā izrādes. Repertuārā 
bija lietuviešu un latviešu lugas. Par režisoriem 
strādāja Emīlija Paļakauskaite, Jānis Zariņš, 
Antans Purvinis, Lietuvas Valsts drāmas teātra 
aktieris Vītauts Kupsts u.c.74

Latvijas lietuviešu kultūras biedrības snie
dza priekšnesumus arī Lietuvā un aicināja uz 
Latviju ar izrādēm un koncertiem mākslas ko
lektīvus no Lietuvas. Lietuviešu teātrī strādāja 
seši aktieri no Lietuvas teātriem. Tā tika veici

nāta baltu tautu kultūru sadarbība. Biedrības “Šviesa” koris piedalījās Latvijas dziesmu 
svētkos un koncertos Rīgā un Jēkabpilī. Lietuviešu koncertus apmeklēja arī daudzi 
 latvieši.

Vairāki izcili lietuviešu mūziķi – komponisti mācījās Latvijas Konservatorijā pie 
Jāzepa Vītola. Jozs Kaross, vēl būdams students, diriģēja vairākus latviešu un lietuviešu 
korus, mūzikas interpretācijā izmantojot abu baltu tautu dainas. Līdz aizbraukšanai uz 
Lietuvu, kur 30. gados viņš diriģēja Kauņas radio simfonisko orķestri, J. Kaross izmē
ģināja savus spēkus šajā jomā Rīgā.75 Rīgā dzimušais Stasis Vaiņūns kā viens no izcilā
kajiem Latvijas Konservatorijas studentiem 1933.  gada vasarā tika godalgots Vīnes 
starptautiskajā pianistu konkursā.76

Sadarbību kultūras jomā veicināja 1931. gada 25. janvārī noslēgtā Latvijas un 
Lietuvas Konvencija par skolām, ar kuru abas valstis apņēmās savstarpēji atbalstīt 
savas tautības minoritātes izglītību. To sekmēja arī 1932. gadā nodibinātā biedrība 
“Laisvė” (Brīvība), kas 1933. gadā izdeva mēnešrakstu “Lietuvių Mintys” (Lietuviešu 
Domas). 

Latvijas baltkrievu kultūras devums
Baltkrievu nacionālā atmoda, kas sākās 19. gs. otrajā pusē, Latvijā dzīvojošos balt

krievus ietekmēja tikai 20. gadsimtā, īpaši pēc Baltkrievijas Tautas Republikas prokla
mēšanas 1918. gada 25. martā. Taču 1920. gadā šis valstiskums izzuda, Padomju Krie
vija un Polija sadalīja Baltkrieviju divās daļās. Maskava ārpolitiskos nolūkos savā daļā 
izveidoja Baltkrievijas Padomju Sociālistisko Republiku, kuras kadrus izvēlējās 
J.  Staļins.77

74 Jēkabsons Ē. Lietuvieši Latvijā, 80. lpp.
75 Visuotinė Lietuvių enciklopēdija, IX. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006, p. 481.
76 Lietuvių Balsas, 1933, 22. liepas [jūl.]. Pēc Otrā pasaules kara S. Vaiņūns bija Lietuvas Konservatorijas profe

sors, kopš 1989. gada notiek starptautiskie S. Vaiņūna piemiņai veltītie pianistu konkursi.
77 История России. ХХ век, 1894–1939. Москва: Астрель, 2009, с. 666.

10. att. Komponists un pianists Stasis Vaiņūns 
( Muzikos enciklopedija. O–Ž. Vilnius: Lietuvos 
muzikos ir teatro akademija; Mokslo ir enciklopedijų 
leidybos institutas, 2007, p. 576)
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Latvijā 1920. gadā tika reģistrēta 75 tūkstošu baltkrievu klātbūtne. Taču 1935. gadā 
tikai 26,8 tūkstoši atzina sevi par baltkrieviem.78 1939./40. mācību gadā Latvijā darbo
jās vairs tikai viena baltkrievu pamatskola.

Tomēr baltkrievu nacionālās inteliģences pārstāvju darbībai Latvijā bija zināmi re
zultāti. 1921. gadā tika nodibināta baltkrievu kultūras un izglītības biedrība “Backauš-
čina” (Tēvzeme), par kuras pirmo priekšsēdētāju ievēlēja Janu Harlapu. Īpaši aktīva 
bija tās nodaļa Ludzā Latvijas austrumos.79 

Baltkrievu kultūras jomā Latvijā liela loma bija 1921. gadā dibinātajai izglītības 
biedrībai “Belaruskaja Hata” (Baltkrievu māja) ar nodaļām Rīgā, Daugavpilī, Ludzā un 
Liepājā. Tai bija savs koris, pūtēju orķestris, bibliotēka. Biedrības pasākumos piedalījās 
ap 600 cilvēku.80 1924.  gadā Rīgā nodibināja kultūras biedrību “Ruņ” (Dīgsti), 
1926. gadā Daugavpilī – biedrību “Prasveta” (Gaisma), 1927. gadā – biedrību “Kuļtura 
i praca” (Kultūra un darbs).

Izveidojās baltkrievu jauno dzejnieku apvienība, kurā iestājās ap 20 personu. 
1926. gadā tā laida klajā almanahu “Perši krok” (Pirmais solis). Dzejnieks Pjatro Sakols 
(īst. v. Pjotrs Masaļskis) uzrakstīja poēmu “Latgaliāde”, kuru veltīja sava dzimtā novada 
skaistumam.81

Ar izglītības ministra dzejnieka Raiņa atbalstu 1927. gadā tika dibināta Baltkrievu 
teātra biedrība. Jau 1928.  gadā tai izdevās izveidot baltkrievu tautas teātrus Rīgā un 
Daugavpilī, kuri galvenokārt sagatavoja muzikāla satura baltkrievu etnogrāfiskā stila 
priekšnesumus.82 Skolas un teātrus atbalstīja Izglītības ministrijas Baltkrievu skolu 
pārvalde, kas pastāvēja līdz 1934. gadam un kuras vadītāji bija Sergejs Saharovs un 
Konstantīns Jezavitovs.

1939. gadā Rīgā notika pēdējā Latvijas Baltkrievu tautas teātra izrāde. Tā bija sava 
veida atskaite par baltkrievu kultūras devumu tā laika Latvijā. 1940. gada PSRS okupā
cija pārtrauca minoritāšu kultūras biedrību darbību.

Nacionālo minoritāšu kultūra pēc neatkarības atjaunošanas

Kultūrsituācijai Latvijā padomju okupācijas laikā bija raksturīgi unificēšanas cen
tieni. Padomju Savienībā vārdos gan tika deklarēts, ka “sociālistisko nāciju kultūra ir 
nacionāla pēc formas un sociālistiska pēc satura” un ka tiek veicināta to “savstarpējā 
bagātināšanās”, bet praksē kultūrpolitika bija nivelējoša un daudzējādā ziņā reducējās 
uz krievu un citu tā saukto padomju kultūras paraugu masveida tiražēšanu. PSRS varas 
pēdējās desmitgadēs Latvijā izveidojās tāda situācija, ka sabiedrību veidoja divas skait
liski gandrīz vienādas kopienas – latviski runājošā un krieviski runājošā. Par ārpus 
savas etniskās dzimtenes dzīvojošo homo sovieticus pārkrievošanos daiļrunīgi liecināja 

78 Apine I. Baltkrievi Latvijā. Rīga: LZA Filozofijas un socioloģijas institūts, 1995, 21. lpp.
79 Беларуская школа у Латвii, № 3, 1933, c. 299. 
80 20. gadsimta Latvijas vēsture. II. Neatkarīgā valsts, 1918–1940, 366. lpp.
81 Zeile P. Latgales kultūras vēsture. No akmens laikmeta līdz mūsdienām, 540. lpp.
82 Apine I. Baltkrievi Latvijā. Mazākumtautības Latvijā: vēsture un tagadne. Sast. L. Dribins. Rīga: LU Filozofi

jas un socioloģijas institūts, 2007, 196. lpp.

Leo Dribins, Juris Goldmanis    NACIONĀLO MINORITĀŠU KULTŪRA LATVIJĀ



780 LATVIJA UN LATVIEŠI     I sējums 

arī pēdējās PSRS tautas skaitīšanas dati: 1989. gadā Latvijā dzīvoja 905 515 krievi (34% 
visu iedzīvotāju), bet krievu valodu par savu dzimto valodu uzskatīja arī 227 783 citu 
tautību iedzīvotāji, līdz ar to “krievvalodīgo” īpatsvars bija 42%,83 tajā pašā laikā tikai 
22,5% ebreju, 27,1% poļu, 32,2% baltkrievu, 49,5% ukraiņu Latvijā kā savu dzimto va
lodu bija uzrādījuši savas tautības valodu.84 Turklāt Latvijas krievvalodīgo iedzīvotāju 
identitātē sociāli ekonomiskā identifikācija ņēma virsroku pār etniskās izcelsmes, valo
das un kultūras nozīmes uzsvērumu – tam pamatā bija gan vēsturiski izveidojusies 
valstiskās pašidentifikācijas primaritāte pār etnisko, gan tās priekšrocības, ko Padomju 
Savienībā baudīja krievu valodas lietotāji.85

Latviešu nacionālās atmodas gaisotnē radās priekšnoteikumi Latvijas vēsturisko 
minoritāšu kultūras tradīciju atdzimšanai. Latvijas Tautas frontē dominēja vēlme vei
dot demokrātisku etnopolitiku. Populārs bija arī Rietumu ekspertu viedoklis, ka post
komunistiskajos apstākļos piemērotākā etnopolitika ir grupu autonomijas atzīšana, jo 
plurālisms salīdzinājumā ar asimilāciju ir ne tikai demokrātiskāks, bet arī dzīvot
spējīgāks.86 

Pēc neatkarības atjaunošanas vēsturisko minoritāšu kultūras saglabāšana un attīs
tība ir Latvijas valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju rūpju lokā, šajā jomā dar
bojas profesionāli un amatiermākslas kolektīvi.

Minoritāšu kultūras biedrības un amatiermāksla
Latvijā ir daudzas minoritāšu kultūras biedrības, turklāt pēc neatkarības atjauno

šanas tās izveidojušas ne tikai vēsturiskās minoritātes, kurām nereti ir ne viena vien 
šāda biedrība, bet arī PSRS laikā iebraukušie iedzīvotāji un viņu pēcteči – armēņi, 
azerbaidžāņi, gruzīni, jakuti, moldāvi, tatāri, ungāri un uzbeki, kā arī nesenie migranti, 
piemēram, arābi.87 22 minoritāšu kultūras biedrības apvienojušās Itas Kozakevičas Lat
vijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijā,88 kuras priekšsēdētājs kopš 1990. gada ir 

83 Aprēķināts pēc: 1989. gada tautas skaitīšanas rezultāti Latvijā: statistikas datu krājums = Итоги переписи 
населения 1989 года по Латвии: статистический сборник. Rīga: Latvijas Republikas Valsts statistikas 
komiteja, 1992, 89. lpp.

84 Материалы по межнациональным отношениям. Ч. II. Национальный состав населения. Москва: 
Информационноиздательский центр Государственного комитета по статистике, 1989, с. 85–86.

85 Rozenvalds J. The Soviet heritage and integration policy development since the restoration of independence. 
How Integrated is Latvian Society?: an Audit of Achievements, Failures and Challenges. Ed. by N. Muižnieks. 
Riga: University of Latvia Press, 2010, p. 36. 

86 Karklins R. Ethnopolitics and Transition to Democracy: the collapse of the USSR and Latvia. Washington, 
D.C.: Woodrow Wilson Center Press; Baltimore & London: Johns Hopkins University Press, 1994, pp. 25, 
29, 168.

87   Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā pieejamā informācija liecina, ka 2015. gadā Latvijā ir reģistrētas 
306 biedrības un nodibinājumi, kurus var uzskatīt par etnisko minoritāšu organizācijām (Latvijas Repub
likas Kultūras ministrijas informācija. Pieejams: http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=6998. (skatīts 
06.04.2016.)), taču ne visu prioritāte ir kultūra. Latvijas digitālās Kultūras kartes datubāzē kategorijā “neval
stiskās organizācijas” iekļautas 100 nacionālās kultūras biedrības (Kultūras karte lv. Nacionālās kultūras bied
rības. Pieejams: http://www.kulturaskarte.lv/lv/nevalstiskaorganizacija/nacionalaskulturasbiedriba (skatīts 
06.04.2016.)), bet etnisko minoritāšu kultūras pasākumos piedalās arī citas nevalstiskās organizācijas.

88 LNKBA dibināta 1988. gada 30. novembrī un 1990. gadā nosaukta Latvijas Poļu savienības priekšsēdētājas 
un jaunā Latvijas parlamenta Cilvēka tiesību un nacionālo jautājumu komisijas priekšsēdētājas Itas Kozake
vičas vārdā, kura toruden bija traģiski gājusi bojā Tirēnu jūras viļņos Itālijas piekrastē.
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Latvijas Armēņu biedrības pārstāvis pianists māk slas doktors Rafi 
Haradžanjans. 1997.  gadā LNKBA īpašumā valsts bez atlīdzības 
nodeva namu Rīgā, kur regulāri notiek dažādas izstādes, koncerti, 
literāri lasījumi un citi pasākumi, svētdienas skolu un pulciņu 
nodarbības. 2000. gadā dibināta arī Ventspils Nacionālo kultūras 
biedrību asociācija, 2004. gadā – Jelgavas  Nacionālo kultūras 
biedrību asociācija, ir arī citas apvienības.  Rēzeknē ir Nacionālo 
biedrību kultūras nams.

Latvijas Krievu kultūras biedrības galvenais mērķis ir popula
rizēt krievu kultūru. Tās ilggadējais priekšsēdētājs tulkotājs un bib
liogrāfs Jurijs Abizovs pauda pārliecību, ka “katras kultūras pa matā 
ir dialogs – visu ar visiem, personību, tautu, kultūru dia logs”,89 un 
kopā ar domubiedriem organizēja literārus lasījumus, zinātniskas 
konferences un izveidoja unikālu kulturoloģisko izdevumu biblio
tēku Rīgā. Sadarbībā ar analoģiskām biedrībām Igaunijā un Lie
tuvā izdoti rakstu krājumi “Baltijskij arhiv” (Baltijas arhīvs, iz
nākuši 13 sējumi).90 J. Abizovs apkopojis 19. gs. 70. gadu – 20. gs. 
30. gadu preses publikācijas par Rīgas un Baltijas provinču vēsturi91 
un sadarbībā ar Stenforda Universitāti ASV publicējis kultūr
vēsturiski nozīmīgus bibliogrāfiskus materiālus.92 Mūža nogalē 
J. Abizovs piedzīvoja zināmu vilšanos par starp kultūru dialoga ie
spējām Latvijā93 un visai rezignēti atzina, ka “Latvijas krievu kul
tūra ir ne tik daudz provinciāla, cik margināla: marginālijas uz lielā krievu teksta malām” 
un ka “nekādas atsevišķas, pastāvīgas, pašpietiekamas krievu kultūras Latvijā nav bijis 
un nav”, turklāt pastāv savdabīgs “Baltijas krievu cilvēka komplekss (Остзейский 
комплекс россиянина) – tiekšanās uz Rietumiem un vienlaikus to atgrūšana, jūsmošana 
par ērģeļmūziku un putukrējumu. Krievijas impēriskā dižuma un mazvērtības sajūtas 
apvienojums.”94

Atmodas laikā dzimušo nacionālo kultūras biedrību vēlmi atjaunot savu etno
kulturālo identitāti un vienlaikus integrēties Latvijas vienotajā kultūras telpā labi rak
sturo 1988. gada nogalē dibinātās Latvijas baltkrievu kultūras biedrības “Svitanak” 

89 Блюменкранц В. Рига: “диалог всех со всеми”. Россия и современный мир, № 3  (68). Москва, 2010, 
с. 225.

90 Балтийский архив: русская культура в Прибалтике, т. 1–3. Таллин: Авенариус, 1995–1997; т. 4–6, 8, 10. 
Рига: Даугава, 1999–2005; т. 7. Вильнюс: Žvaigždžiu miesta, 2002; т. 9. Вильнюс: Издво Вильнюсского 
университета, 2005; т. 11–13. Таллин: Авенариус, 2006, 2012, 2013.

91 От Лифляндии – к Латвии: Прибалтика русскими глазами, т. 1–2. Cост. Ю. Абызов. Москва: Аркаюр, 
1993–1999. 

92 Абызов Ю. Русское печатное слово в Латвии 1917–1944 гг.: био-библиографический справочник, 
т.  1–4. Stanford: Stanford University, 1990–1991; Балтийско-русский сборник. Под ред. Б.  Равдина и 
Л. Флейшмана, т. 1–2. Stanford: Stanford University, 2004–2007. 

93 Аршавская Т. Абызов, ЛОРК и время. Даугава, № 1, 2007, с. 67–73.
94 Абызов Ю. Феномен культуры русских Латвии. Русские в Латвии. Из истории и культуры старо-

верия. Русская община Латвии; Старообрядческое общество Латвии; Фонд гуманитарных исследова
ний и просвещения “Веди”. Рига: Веди, 2002, с. 309, 304, 355. 

11. att. Tulkotājs un bibliogrāfs 
Jurijs Abizovs (Сайт “Русские 
Латвии”. Pieejams: http://www.
russkije.lv/ru/lib/read/yuri
abyzov.html?source=persons#)
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( Rītausma) pamatmērķi: “baltkrievu valodas 
atjaunotne un popularizācija baltkrievu vidū 
un baltkrievu pašapziņas veidošana, baltkrievu 
kultūras tuvināšanās latviešu kultūrai un citām 
Latvijas nacionālajām kultūrām, lai veicinātu 
sabiedrībā un valstī savstarpējo izpratni un 
saskaņu”.95

1988. gadā dibinātās Latvijas Ebreju kultū
ras biedrības (tag. Rīgas Ebreju kopiena) rīcībā 
tika nodots vēsturiskais Ebreju teātra nams 
Rīgas centrā. Tas kļuvis par Latvijas ebreju kul
tūras dzīves un vēsturiskās atmiņas saglabāša
nas centru – tur darbojas vēsturnieka Marģera 
Vestermaņa 1990. gadā izveidotais muzejs “Eb
reji Latvijā” un pēc 2004.  gadā veiktās rekon

strukcijas divās zālēs (ar 550 un 250 skatītāju vietām) notiek dažādi kultūras pasākumi. 
Daudzveidīgu kultūras darbu veic Latvijas Poļu savienība, kurā ir 16  teritoriālas 

nodaļas, Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība, Latvijas Baltkrievu savienība un citas 
lielākas un mazākas minoritāšu biedrību apvienības un atsevišķas biedrības.

Minoritāšu amatiermākslas kolektīvi – kori, ansambļi, deju kolektīvi, teātri, folklo
ras kopas un orķestri – veicina Latvijas kultūras dzīves krāsainību. To darbība saistīta 
gan ar minoritāšu nevalstiskajām organizācijām, gan pašvaldību kultūras centriem. 
Daži no tiem var atskatīties uz vairāku desmitu gadu ilgu darbības vēsturi, bet lielākā 
daļa dibināta reizē ar Latvijas neatkarības atjaunošanu vai turpmākajos gados.96 

Jauktais koris “Polonez”, kurš darbojas Latvijas Poļu savienības kultūras klubā “Po
lonēze” Rīgā un kura repertuārā ir gan poļu, gan latviešu dziesmas, dibināts 1983. gadā. 
Daugavpils Poļu kultūras centra jauktais koris “Promień” savu darbību sāka 1988. gadā, 
sieviešu koris “Jutrzenka” Rēzeknē izveidots 2000. gadā. Rīgā darbojas VEF Kultūras 
pils jauktais koris “Perezvoni”, koncertorganizācijas “Ave Sol” Rīgas pareizticīgo kamer
koris “Blagovest”, Sv. Trijādības pareizticīgo katedrāles jauniešu koris “Ņiva duhovnaja”. 
Igauņu biedrības jauktais koris “Leelo” izveidots 1989.  gadā, Rīgas Ebreju kopienas 
jauktais koris “Šofar” – 2001. gadā. Rēzeknē darbojas krievu folkloras koris “Ivuški”, 
Daugavpilī – Ukraiņu kultūrizglītības biedrības jauktais koris “Mrija”. Šie un citi kori 
uzstājas ne tikai savas minoritātes pasākumos, bet arī dažādos festivālos, koncertos un 
salidojumos Latvijas pilsētās un novados, kā arī ārzemēs, piemēram, Rīgas Krievu koru 
biedrības jauniešu kamerkoris “Accolada” ir vairākkārtējs Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku un starptautisku konkursu laureāts.

Dažādo vokālo ansambļu vidū var minēt poļu vokālo ansambli “Visla”, baltkrievu 
biedrības “Prameņ” (Stars) tautas dziesmu ansambli “Nadzeja”, Latvijas Ukraiņu 

95 Latvijas baltkrievu kultūras biedrības “Svitanak” = Латвiйскае таварыства беларускай культуры “Сьвi-
танак”. Rīga: Sabiedrības integrācijas fonds, 2003, 3. lpp.

96 Plašs materiāls par Rīgas etnisko minoritāšu māksliniecisko kolektīvu darbību apkopots grāmatā: Радуга 
талантов = Talantu varavīksne. Rīga: Eiropasslāvu kultūras centrs “Lira”, 2012. 

12. att. Muzejs “Ebreji Latvijā” Rīgas Ebreju kopienas 
namā. Publicitātes foto
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biedrī bas tautas dziesmu jaukto vokālo an
sambli “Dņipro”, Rēzeknes Ukraiņu biedrības 
an sambli “Vodograj”, Rīgas Vācu kultūras bied
rības vokālo ansambli “Morgenrot”, Krievu 
biedrības Latvijā sieviešu vokālo ansambli 
“Rodņik”, Krustpils kultūras nama krievu vo
kālo an sambli “Bariņa”, slāvu mūzikas biedrī
bas “Sozvučije” baltkrievu vokālo ansambli 
“Su zorje”, Dau gavpils ebreju kopienas vokālo 
ansambli “Mazl tov”. Nelielajā Sedas pilsētā 
Igaunijas pierobežā aktīvi darbojas krievu tau
tas dzies mu ansamblis “Sudaruška”. 

Uz vairāk nekā pusgadsimtu ilgu darbību 
var atskatīties VEF Kultūras pils krievu tautas 
dziesmu un deju ansamblis “Kriviči”, tāpat tra
dīcijām bagāts ir šī paša kultūras centra krievu 
tautas instrumentu orķestris “Sadko”. Arod
biedrību kluba “Vecrīga” tautas deju ansamblī 
“Ivuška” (dibināts 1964. gadā) bez pamatsastāva ir arī bērnu un jauniešu studija. Rīgas 
Lietuviešu vidusskolā uz mēģinājumiem pulcējas Latvijas Lietuviešu kultūras biedrības 
vidējās paaudzes tautas deju kolektīva “Biyunas” dalībnieki, bet Rīgas Maskavas 
namā  – bērnu deju kolektīvs “Zadorinka”, kura repertuārā ir krievu un citu tautu 
dejas. 

Nemateriālās kultūras tradīciju uzturēšanā sava vieta ir folkloras kopām. Kultūras 
un tautas mākslas centra “Ritums” ģimenes folkloras kopā “Berendejka” pieaugušie un 
bērni apgūst ģimenes ieražas un rituālus, tradicionālās krievu virtuves un tautas tērpa 
izgatavošanas prasmes. Folkloras kopas “Iļjinskaja pjatņica” repertuārā ir Latgales, 
Viteb skas un Sebežas baltkrievu tautas un gadskārtu ieražu dziesmas, Latgales–Pleska
vas apgabala pierobežas pareizticīgo krievu dziesmas, dejas, rotaļas un spēles. 

Rīgā darbojas Ukraiņu tautas teātris, Skolēnu pilī – leļļu teātris “Balagančik”, kul
tūras pilī “Ziemeļblāzma” – teātris “Součastņiki”, Daugavpils Poļu kultūras centrā – 
bērnu teātra pulciņš.

Kolektīvu mākslinieciskie vadītāji pārstāv dažādas paaudzes un skolas. Vecāko pa
audzi, kuru pārstāvēja kora “Perezvoni” dibinātājs un ilggadējais vadītājs Jurijs Glago
ļevs, kas muzikālo izglītību bija sācis Rīgā jau 30. gados, bet pēc kara Latvijas Valsts 
konservatorijā studējis kompozīciju, klavierspēli un kordiriģēšanu, kā arī horeogrāfe 
Valentīna Laizāne, kas tautas deju ansambli “Ivuška” vada jau 50 gadus, u.c., nomaina 
Latvijas Mūzikas akadēmijā un citās augstskolās studējušie, iezīmējas arī pēctecība, 
piemēram, ebreju kora “Šofar” mākslinieciskais vadītājs Josifs Cisers ir pirmskara 
 Ebreju teātra galvenā režisora dēls. 

Interesanti veidojusies folkloras ansambļa “Kinnor” radošā biogrāfija. To Rīgas eb
reju kultūras centrā 1988. gadā dibināja Latvijas Konservatorijas absolventi Mihaels un 
Faina Leinvandi. 90. gadu pirmajā pusē “Kinnor” iestudēja 16 uzvedumus un sniedza 

13. att. Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers un 
Polijas Republikas prezidents Broņislavs Komorovskis 
kopā ar Daugavpils Poļu kultūras centra bērnu 
kolektīvu dalībniekiem 2010. gada septembrī (Kultūras 
karte.lv. Pieejams: https://www.kulturaskarte.lv/lv/
kulturascentrs/daugavpilspolukulturascentrs)
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koncertus ne tikai Latvijā, bet arī 30 ASV pil
sētās un citur pasaulē.97 Pēc pārcelšanās uz 
 Izraēlu Leinvandi Aškelonā izveidojuši mūzikas 
teātri “Kinnor David”, kas kļuvis par vienu no 
pazīstamākajiem jidiša kultūras mantojuma 
popularizētajiem un ar lieliem panākumiem 
2011. koncertēja arī Rīgā un citās Latvijas pil
sētās.98 

Par tradīciju kļuvuši minoritāšu kultūras 
festivāli. 1996. gadā pirmo reizi notika festivāls 
“Latvijas vainags”. Tā programma bija tik 
spilgta, ka kopš 1998. gada minoritāšu amatier
mākslas kolektīvu koncerti iekļauti Vispārējo 
latviešu dziesmu un deju svētku programmā. 
2003. gadā koncertā Rīgas Kongresu namā pie
dalījās 37 radošie kolektīvi ar 524 dalībniekiem 
no visas Latvijas. Vērmanes dārzā uzstājās tau
tas deju kolektīvi un folkloras kopas, skanēja 
dažādi mūzikas instrumenti  – vargans, bala
laika, bajāns, vijole, bungas, kankle, ģitāra. 

2013. gada dziesmu svētku programmā bija 
 iekļauts minoritāšu kolektīvu koncertuzvedums 
“Zem vienas debess” un nacionālo minoritāšu 
diena “Gaismas avots”, tajos piedalījās vairāk 
nekā 100 kolektīvi un individuālie izpildītāji. 
Svētku noslēgumā Brīvības pieminekļa pakājē 
kā svētku Lielās balvas ieguvējs kopā ar izcilā
kajiem Latvijas koriem un deju kolektīviem 
tika sumināts Rīgas bērnu tautas deju kolektīvs 
“Zadorinka”.

Arī starptautiskajā folkloras festivālā “Baltica”, kas kopš 1987. gada reizi gadā no
tiek kādā no Baltijas valstīm, pēdējos gados aktīvi iesaistās arī nacionālo minoritāšu 
folkloras kopas no visas Latvijas.99 

Dažādās Latvijas vietās regulāri rīkoti minoritāšu tautas mākslas festivāli pulcē gan 
dažādu paaudžu dalībniekus, gan skatītājus. Piemēram, Vangažos netālu no Rīgas 
1999. gadā aizsākās mākslas festivāls “Slāvu vainags”, kas 2015. gadā notika jau desmito 
reizi, bet Krāslavas novada Indras pagastā Baltkrievijas pierobežā 2013. gada vasarā – 
jau devītais nacionālo minoritāšu mūzikas festivāls “Latgales vainags”. Ar lielu krāsai

97 Latvia’s Jewish Community: history, tragedy, revival. L. Dribins, A. Gūtmanis, M. Vestermanis; Commission 
of the Historians of Latvia. Riga: Publ. of the Institute of the History of Latvia, 2001, p. 78. 

98 Театр песни “Киннор Давид” в Латвии. Pieejams: http://ashkeloninfo.com/news/teatr_pesni_kinnor_
david_v_latvii/201201171344 (skatīts 06.04.2016.).

99 Starptautiskais folkloras festivāls BALTICA = International Folklore Festival BALTICA. 2015, 15.–19.  jūlijs. 
Rīga: Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 2015, 31., 35., 49.–51. lpp.

14. att. Rīgas bērnu tautas deju kolektīvs “Zadorinka” 
(Сайт “Русские Латвии”. Pieejams: http://www.russ
kie.org.lv/node/154) 

15. att. Rīgas Ebreju kopienas deju kolektīvs “Maagaļ” 
Latvijas Skolēnu dziesmu un deju svētku laikā Rīgā 
2010. gadā (no muzeja “Ebreji Latvijā” krājuma)
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nību un māksliniecisko kvalitāti izceļas Latvijas 
Nacionālo kultūras biedrību asociācijas rīko
tais festivāls “Vienoti daudzveidībā” Rīgā.100 Tā 
attīstībā lieli nopelni ir 2011. gadā izveidotajam 
nodibinājumam “Kultūras attīstības fonds”.101

Atdzimst 20. gs. 20. un 30. gadu Krievu 
kultūras dienu tradīcija. Tās sākas maija beigās, 
kad tiek svinēti baznīcslāvu valodas un slāvu 
rakstības veidotāju Sv.  Kirila un Sv.  Metodija 
piemiņai veltītie Slāvu kultūras un rakstības 
svētki, un turpinās līdz Aleksandra Puškina 
dzimšanas dienai 6.  jūnijā. Par šo Latvijas 
krievu vēsturisko tradīciju jau 1989. gadā atgā
dināja Baltu–slāvu kultūras sadarbības un 
attīs tības biedrība.102 No 1995.  gada šajā laikā 
ik gadu Daugavpilī notiek Slāvu kultūras dienas, kuras organizē pilsētas Krievu kultū
ras centrs. Kopš 2011. gada ar daudzu nevalstisko organizāciju un krievu kultūrā iein
teresēto cilvēku pūliņiem Krievu kultūras dienas ik gadu noris daudzviet Latvijā. Līdz 
ar emocionālo pārdzīvojumu to dalībniekiem ir iespēja gūt bagātīgu kultūrvēsturisku 
informāciju, kas tiek dokumentēta arī orgkomitejas sagatavotajos un publicētajos izde
vumos.103 

Ar sevišķu vērienu un pasākumu daudzveidību iezīmējās Krievu kultūras dienas 
2015. gadā, kad apritēja 90 gadi kopš šīs tradīcijas aizsākuma. Rīgā, Daugavpilī, Rē
zeknē, Jēkabpilī, Ludzā, Preiļos, Jūrmalā, Vangažos un citviet Latvijā notika dažādas 
izstādes, meistarklases, koncerti, izrādes, literārie lasījumi, tematiskas ekskursijas un 
lekcijas – kopumā vairāk nekā 180 pasākumu, kuros piedalījās arī Krievijas māksli
nieki.104 Sadarbībā ar Latvijas Pastu tika izdotas divas jubilejas pastmarkas, viena no 
tām – ar Krievu kultūras dienu tradīcijas iedibinātāja E.  Tihoņicka portretu. Noslē
gumā Krievu kultūras dienu dalībnieki tradicionāli pulcējās pie A. Puškina pieminekļa 
Rīgā, kas 2009. gadā uzstādīts Kronvalda parkā. 

Laika posmā starp abiem pasaules kariem Rīgas akadēmiskajā vidē bija populāras 
ikgadējās Tatjanas balles, ko 25. janvārī krievu studentu korporācijas un biedrības 
 rīkoja par godu studentu aizgādnei Sv. Tatjanai. 1998. gadā korporācijas “Fraternitas 
Arctica” un “Sororitas Tatiana”, kas bija atjaunojušas savu darbību Latvijā, pirmo reizi 

100 2015. gadā, kad šis pasākums tika rīkots jau 13. reizi, programmā bija iekļautas dažādu tautību mākslinieku 
gleznu izstādes, kamermūzikas koncerts, interaktīvas lekcijas par kultūru un mākslu, bērnu un dažādu tau
tību amatiermākslas kolektīvu koncerti, kā arī plašs galā koncerts.

101 Sk.: Фонд развития культуры. Pieejams: http://kaf.lv/about/ (skatīts 06.04.2016.).
102 Дни русской культуры в Латвии, 1925–1939; 1989 : [С.  А.  Есенин и Латвия]. Русский культурный 

центр Балтославянского общества культурного развития и сотрудничества. Рига: [1989].
103 Дни русской культуры в Латвии. Рига: Оргкомитет Дней русской культуры, 2011–2015; Русские дни: 

Бесплатная ежегодная газета Оргкомитета Дней русской культуры, 2012–2015; Письмена: поэтичес-
кий альманах. Рига: Оргкомитет Дней русской культуры, 2012.

104 Программа Дней русской культуры – 2015. 22 мая – 7 июня 2015 года. Pieejams: http://www.russkije.lv/
ru/journalism/read/drc2015/ (skatīts 06.04.2016.).

16. att. Krievu Kultūras dienu Latvijā almanahs 
2015. gadā
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organizēja arī Tatjanas balli.105 Kopš 2000. gada šie tradicionālie korporantu svētki 
iegu vuši plašāku nozīmi, jo Latvijas Krievu mācībvalodas skolu atbalsta asociācija plaši 
atzīmē Tatjanas dienu kā “krievu kultūras un izglītības svētkus Latvijā”.106

Rīgas un visas Latvijas daudzveidīgajā kultūras dzīves ainā jaunas krāsas ienes arī 
citu nacionālo kultūras biedrību organizētās kultūras dienas. Piemēram, 2010.  gadā 
Latvijas gruzīnu biedrība “Samšoblo” (Dzimtene) savus tautiešus un visus interesentus 
aicināja uz Gruzijas kultūras dienām, notikušas arī armēņu tautas mākslas un tradīciju 
dienas. Ukraiņu kultūras dienas notiek daudzviet Latvijā – Jelgavā tās organizēja uk
raiņu kultūras centrs “Džerelo” (Avots), Ventspilī – ukraiņu kultūras un apgaismības 
biedrība “Kobzar” (Dziesminieks). Rīgas kā 2014. gada Eiropas kultūras galvaspilsētas 
pasākumu programmas ietvaros pēc Latvijas tatāru un baškīru kultūras biedrības 
“Čišma” (Avots) iniciatīvas Vērmanes dārzā notika pirmais Eiropas Sabantujs – tatāru 
un baškīru tautas svētki, kuros kā goda viesis piedalījās Tatarstānas Republikas prezi
dents Rustams Minnihanovs. 2015. gada oktobrī Daugavpilī tuvus un tālus viesus pul
cēja V  Starptautiskais tautas kultūras festivāls “Baltkrievu gadatirgus Daugavpilī” 
(Беларускі кірмаш у Даўгаўпілсе), kurā piedalījās kolektīvi un amatnieki no Latvijas, 
Baltkrievijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas.107 

Rīgas Ebreju kopiena kopā ar citām nevalstiskajām organizācijām, skolām un paš
valdībām dažādās Latvijas pilsētās rīko Ebreju kultūras dienas, kurās uzstājas koris 
“Šofar” un bērnu deju ansamblis “Maagaļ”, tiek popularizēts Latvijas ebreju kultūras 
mantojums. Sekmīgi savu darbību, ienesot jaunas vēsmas Latvijas mūzikas dzīvē, uzsā
kusi 2011. gadā dibinātā Makša Goldina biedrība “Ebreju kultūras mantojums”, kas 
dziedātāja Vlada Šulmana vadībā iesaistījusies arī Starptautiskā ebreju mūzikas festi
vāla organizēšanā. Tā kā festivāls nosaukts Latvijā dzimušā un Latvijas Konservatoriju 
pirms kara absolvējušā, bet vēlāk Izraēlā un pasaulē plaši pazīstamā tenora Mihaila 
Aleksandroviča vārdā, tā ietvaros Rīgā notiek ne tikai koncerti, bet arī jauno dziedātāju 
konkursi. Atzīmējot Jauno gadu pēc ebreju kalendāra, ebreju reliģiskā kopiena “Šamir” 
(Dārgakmens) regulāri organizē ebreju kultūras festivālus, kuros piedalās pazīstami 
Latvijas, Izraēlas, ASV un citu valstu mākslinieki.108 Sadarbībā ar Latvijas valsts institū
cijām, akadēmiskām un nevalstiskām organizācijām Rīgas un vairāku citu Latvijas pil
sētu ebreju kopienas, kā arī 2010. gadā atklātais Rīgas geto un Latvijas holokausta mu
zejs veic lielu darbu holokausta sociālās atmiņas un tā upuru piemiņas saglabāšanā.109

Romu kultūras centrs Rīgā, Daugavpilī, Jelgavā, Valmierā, Talsos un citās Latvijas 
pilsētās organizē romu dienas, bet augusta otrajā pusē Jūrmalas un Ventspils koncert

105 Рыжакова С. Фуксы, коммильтоны, филистры: очерки о студенческих корпорациях Латвии. Москва: 
Новое литературное обозрение, 2015, с. 213–214. 

106 Татьянин день – праздник русской культуры и образования в Латвии. 2015 г. Pieejams: http://www.las
hor.lv/rus/index.php (skatīts 06.04.2016.); Krievu kultūras un izglītības svētki Latvijā – TATJANAS DIENA. 
Festivāli Rīgā 2015. Rīga: Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments, [2015], 84. lpp. 

107 Daugavpilī skanēs tautas kultūras festivāls “Baltkrievu gadatirgus”. Latvijas Avīze, 2015, 16. okt.
108 Ebreju kultūras festivāls. Festivāli Rīgā 2015. Rīga: Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments, 

[2015], 98. lpp. 
109 Par to sk. arī: Bērziņš D. Communication and ethics of social memory: discourses of the holocaust in Latvia 

(1945–2014): summary of doctoral thesis submitted for the doctoral degree in communication science, sub
field of communication theory. Riga: University of Latvia, 2015.
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zālēs notiek romu kultūras festivāli, kuros līdz ar Latvijā populāro ansambli “Ame 
Roma” piedalās daudzu valstu mākslinieki.

Nacionālo minoritāšu amatiermākslas kolektīvi, koncerti, kultūras festivāli, kopē
jas skates un dalība nacionāla mēroga kultūras pasākumos ne tikai nodrošina etnisko 
tradīciju saglabāšanu un popularizēšanu, kultūras mantojuma aizsardzību, sekmē 
mino ritātēm piederīgo personu etniskās, kultūras, lingvistiskās vai reliģiskās identitā
tes saglabāšanu un attīstību, par ko ir runa Latvijas ratificētajā Eiropas Padomes Vispā
rējā konvencijā par nacionālo minoritāšu aizsardzību,110 bet arī veicina starpkultūru 
dialogu un bagātina Latvijas kultūras ainavu. Lai gan Latvijā darbojas ap 100 etnisko 
minoritāšu kolektīvu,111 kultūrpolitikas pētījumos atzīmēts, ka kopumā minoritāšu 
vidē amatiermāksla nav tik populāra kā latviešiem.112 Daudzi Latvijas nacionālo mino
ritāšu pārstāvji dažādu iemeslu dēļ tomēr priekšroku dod masu kultūrai krievu valodā 
vai arī ir iekļāvušies latviešu vai krievvalodīgās kultūras vidē. Tomēr, kā liecina 
2011. gada tautas skaitīšanas dati,113 lai gan Latvijas ukraiņi, baltkrievi, poļi, ebreji un 
citi nacionālo minoritāšu pārstāvji mājās pārsvarā lieto krievu valodu, nevis savu 
dzimto valodu, mūsdienās arvien vairāk cilvēku izrāda interesi par savu etnisko identi
tāti un cenšas to saglabāt arī tad, ja tā nav viņu prioritārā izvēle. 

Skatuves māksla: profesionālie teātri
Profesionālās mākslas jomā būtisku ieguldījumu Latvijas kultūrā dod krievu teātri. 

Tajā pašā laikā Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra114 un citu Latvijas teātru krievu 
trupu māksliniecisko devumu nebūtu pareizi saistīt tikai ar krievu minoritātes kultūras 
dzīvi – teātra zinātnieki atzīst, ka to iestudējumi veido vienotu Latvijas teātra dzīves 
ainu.115

Par mākslinieciski augstvērtīgāko posmu Rīgas Krievu teātra darbībā tiek uzskatīts 
gadsimta ceturksnis (1964–1988), kad Arkādija Kaca vadībā tas kļuva par vienu no 
spilgtākajiem Latvijas teātriem.116 Piemēram, iestudējot R. Blaumaņa “Skroder
dienas Silmačos” (1980),117 režisoram bija izdevies pārkāpt komēdijas žanra robežas, 

110 Vispārējā konvencija par nacionālo minoritāšu aizsardzību = Framework Convention for the Protection of 
National Minorities. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=215962; (skatīts 06.04.2016.).

111 Latvijas digitālās Kultūras kartes datubāzē kategorijā “mākslinieciskie kolektīvi” iekļauti 86 etnisko mino
ritāšu kolektīvi (Kultūras karte lv. Mazākumtautību kolektīvs. Pieejams: http://www.kulturaskarte.lv/lv/
makslinieciskaiskolektivs/mazakumtautibukolektivs (skatīts 06.04.2016.)).

112 Daugavietis J. Amatiermāksla Latvijā: kopienas attīstība un kultūrpolitika. Promocijas darbs doktora grāda 
iegūšanai socioloģijā. Rīga: Latvijas Universitāte, 2015, 247. lpp.

113 Central Statistical Bureau. Final Results of the Population and Housing Census 2011: Resident Population in 
Statistical Regions, Cities under State Jurisdiction and Counties by Ethnicity; on 1 March 2011. 

114 Līdz 2006. gadam – Rīgas Krievu drāmas teātris.
115 Zeltiņa G. Priekšvārds. Latviešu teātris no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Rīga: LU Literatūras, folkloras un 

mākslas institūts, 2010, 7. lpp.
116 Kalna B. Rīgas Krievu teātris. Latviešu teātris no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Rīga: LU Literatūras, folk

loras un mākslas institūts, 2010, 408.–409. lpp. 
117 Latviešu dramaturģijas iestudējumi ir Rīgas Krievu teātra tradīcija. Pirmā Rīgas Krievu teātrī iestudētā 

latviešu autora luga ir R. Blaumaņa luga “Indrāni” 1912. gadā. Pozitīvas kritikas un skatītāju atsauksmes 
šīs lugas iestudējums izpelnījās arī 2012. gadā, kad to šajā teātrī iestudēja jaunais latviešu režisors Elmārs 
Seņkovs. 
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 pietuvināt izrādi drāmai ar komēdijas akcen
tiem un rituālu elementiem, tādējādi nopietni 
bagātinot šīs lugas iestudējuma tradīcijas.118 

Kad 1988. gadā A. Kacs pārcēlās uz Mas
kavu, kur kļuva par J.  Vahtangova teātra reži
soru, teātris kārtējo reizi savā vēsturē atradās 
uz dažādu problēmu sliekšņa. Tas sakrita ar 
laiku, kad sabiedrībā brieda un vētraini izpau
dās pārmaiņu procesi un zināmu mākslinie
cisko un organizatorisko krīzi piedzīvoja arī 
citi teātri, kā raksta teātra zinātnieki, “dzīve 
izkon kurēja teātri”.119

Līdz 2000. gadam Rīgas Krievu teātra gal
venais režisors bija Leonīds Beļavskis, kurš bija 
strādājis kopā ar A. Kacu. 1990. gadā teātrī no 
Sverlovskas (tag. Jekaterinburga) atgriezās otrs 

A.  Kaca līdzgaitnieks Semjons Losevs. Par vadošo aktieri izvirzījās no Maskavas at
braukušais Jakovs Rafalsons. Sākotnēji uz skatuves viņš sevi apliecināja kā lielisku ko
miķi, bet pamazām atklāja gandrīz neierobežotas aktieriskās iespējas jebkurā žanrā: no 
komēdijas līdz traģikomēdijai, farsam, traģēdijai.120 J. Rafalsons, kā arī Ņina Ņezna
mova un jaunās aktrises Veronika Plotņikova un Dana Čerņecova ir arī latviešu sa
biedrībā labāk zināmie Rīgas Krievu teātra skatuves mākslinieki. 

Spilgtākie L. Beļavska iestudējumi 90.  gados bija Ingmara Bergmana “Laulības 
dzīves ainas” (1990), Vladimira Nabokova “Camera obscura” (1991) un Ivana Turge
ņeva “Mēnesis uz laukiem” (1993). Mākslinieciska un komerciāla veiksme bija arī 
R. Blaumaņa komēdijas “Trīnes grēki” iestudējums 1994. gadā. 

2000. gadā par teātra māksliniecisko vadītāju kļuva no Sanktpēterburgas ataicinā
tais Genādijs Trostjaņeckis. Viņa iestudētais populārā latviešu komponista Raimonda 
Paula mūzikls “Kerija” (pēc Teodora Dreizera romāna motīviem) izpelnījās atzinību ne 
tikai Rīgā, bet arī viesizrādēs Maskavā un Izraēlā. Lai dažādotu repertuāru, audzinātu 
ansambli un piesaistītu skatītāju uzmanību, uz Rīgu tika aicināti spilgtākie un novato
riskākie Krievijas režisori. Vairākas izrādes iestudēja Romāns Kozaks. Augusta Strind
berga “Nāves deja” viņa režijā 1996. gadā tika atzīta par labāko izrādi Latvijas teātros, 
bet 2004. gadā režisors īstenoja “bilingvālu projektu” – Edvarda Olbija lugas “Kam no 
Vulfa kundzes bail?” iestudējumu latviešu un krievu valodā ar populāru Rīgas latviešu 
teātru aktieru līdzdalību, turklāt Lilita Ozoliņa galveno Martas lomu ar panākumiem 
atveidoja arī krievu izrādē. Horeo grāfe Alla Sigalova sadarbībā ar R. Paulu 2002. gadā 
pēc Frederika Fellīni kinofilmas motīviem iestudēja “Kabīrijas naktis”, vairākas izrādes 
veidoja Romāns Viktjuks. 2003.  gadā savu 120.  dzimšanas dienu teātris atzīmēja ar 
Antona Čehova lugas “Kaija” pirmizrādi izcilā vācu režisora Pētera Šteina iestudējumā.

118 Kļaviņa I. Arkādijs Kacs. Teātra režija Baltijā. Rīga: Jumava, 2006, 422. lpp.
119 Čakare V. Latvijas režija (1990–2005). Galvenās tendences. Teātra režija Baltijā. Rīga: Jumava, 2006, 

262. lpp.
120 Kalna B. Rīgas Krievu teātris, 435. lpp.

17. att. Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris. 
 Publicitātes foto
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2010. gadā noslēdzās teātra ēkas rekonstrukcijas darbi. Par 
teātra māksliniecisko vadītāju tika uzaicināts režisors Igors 
 Koņajevs. Repertuārā līdzās krievu un Rietumu klasikas iestudē
jumiem nozīmīga vieta ir arī muzikālajām izrādēm. Vairākus 
gadus ar R.  Paula līdzdalību notiek viņa muzikālā projekta 
“Odesa, burvīgā pilsēta” (pēc Izaka Babela “Odesas stāstu” mo
tīviem) izrādes, bet 2012. gadā ar J.  Rafalsonu galvenajā lomā 
iestu dēta Alekseja Ščerbaka izrāde “Tango ar Stroku” – veltī jums 
Daugavpilī dzimušajam komponistam un muzikantam O.  Stro
kam. Latvijas Kultūras akadēmijā speciāli krievu teātrim tika sa
gatavots aktieru kurss, ar studentiem strādāja gan Latvijas, gan 
Krievijas pedagogi. Jaunās skatuves mākslinieku pa audzes ienāk
šana teātrī pavēra iespējas piedāvāt skatītājiem vēl daudzveidīgāku 
repertuāru. Kā cieņas apliecinājums latviešu lite ratūrai un reizē 
aicinājums uz starpkultūru dialogu ievērojamo latviešu dzejnieku 
Raiņa un Aspazijas 150. jubilejas gadā tika pieteikta I. Koņajeva 
iestudētā teatrālā improvizācija “Mīlas svētki”, ar kuru teātris 
2015. gada septembrī atklāja sezonu.  Izrādē skanēja dzeja latviešu 
valodā, prozas teksti – krievu valodā, kā arī pazīstamā latviešu 
komponista Artura Maskata īpaši šai izrādei sacerētā mūzika.121 

Tā kā Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris labprāt dodas 
viesizrādēs uz Krieviju un citām valstīm, likumsakarīga ir arī 2014. gadā iegūtā Starptau
tiskā teātra skatītāju simpātiju prēmija “Teatrāļa zvaigzne” nominācijā “Labākais krievu 
teātris aiz Krievijas robežām”.122 

Spožas lappuses Latvijas kultūras vēsturē ierakstījis Rīgas Jaunatnes teātris123 un tā 
ilggadējais vadītājs Ādolfs Šapiro, kura radošā darbība tiek vērtēta kā Latvijas teātra 
kultūras paliekoša vērtība, visaugstākās raudzes profesionālisma paraugs un divu kul
tūru neparasti veiksmīgas mijiedarbības apliecinājums.124 

Kad 1964. gadā Harkovas Valsts teātra institūta absolventu Ā. Šapiro uzaicināja 
strādāt Rīgā, viņš tolaik bija pats jaunākais galvenais režisors visā PSRS. Viņa iestu
dējumi allaž raisīja radošas diskusijas, jo režisors lieliski prata apvienot daudzveidī gus 
spēles teātra elementus (delartisko komēdiju, Vsevoloda Meierholda grotesku un 
konstruktīvismu) ar smalku psiholoģismu un atsaukšanos uz ikdienas realitāti.125 
 Teātra zinātnieki atzīmē, ka būtiska nozīme bija tam, ka režisors iemācījās latviešu 
 valodu, tiecās iepazīt latviešu mentalitāti un kultūru, sāka iestudēt mūsdienu latviešu 

121 Благословение любви. Pieejams: http://www.trd.lv/ru/spektakli/spektakli/blagoslovenieljubvi/ (skatīts 
06.04.2016.).

122 Международная театральная премия зрительских симпатий “Звезда Театрала”. Pieejams: http://www.
teatralonline.ru/star/laureates/ (skatīts 06.04.2016.). 

123 Teātris dibināts 1940. gadā, un jau kopš 1946. gada tajā bija divas – latviešu un krievu – trupas, katra ar savu 
repertuāru. No 1945. gada Jaunatnes teātris darbojās Lāčplēša ielā 37, bet no 1979. gada, kad Dailes teātris 
pārcēlās uz jaunām telpām, arī latviešu teātra vēsturē leģendārajā namā Lāčplēša ielā 25.

124 Zeltiņa G. Ādolfs Šapiro. Teātra režija Baltijā. Rīga: Jumava, 2006, 386.–387. lpp. Ā.  Šapiro un Jaunatnes 
teātris 20. gs. 60. un 80. gados ierakstīti arī Latvijas kultūras kanonā.

125 Čakare V. Latvijas režija (1990–2005). Galvenās tendences, 263. lpp.

18. att. Jakovs Rafalsons izrādē 
“Odesa, burvīgā pilsēta” (2007). 
Aigara Altenberga foto
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lugas un klasiku.126 Piemēram, populārā latviešu 
dramaturga Gunāra Priedes lugas “Centrifūga” 
iestu dējumā 1985. gadā Ā. Šapiro krievu personāžus 
bija iedalījis Sergejam Judinam un dažiem citiem 
krievu trupas aktieriem, tādējādi ļaujot skatītājiem 
labāk izjust cilvēcisko dimen siju vēsturisko pār
maiņu laikmetā. Jaunatnes teātra daudzveidību sek
mēja arī Nikolaja Šeiko iestu dētās muzikālās izrādes 
latviešu un krievu  trupā.127 Kopš 1977. gada kā reži
sors darbojās arī krievu trupas aktieris Felikss Deičs.

Tomēr 80. gadu beigās un 90. gadu sākumā sa
biedrību plosošās politiskās kaislības skāra arī Jau
natnes teātri. Daļa aktieru izvirzīja ideju par tā sa
dalīšanu, citi arvien skaļāk protestēja pret nepietie
kamo nodarbinātību un sūdzējās Kultūras ministrijā. 
 Radošā dzīve aktīvāka bija krievu trupā, kur 

1991./92.  gada sezonā tapa seši jauniestudējumi. Tā kā nams, kurā darbojās krievu 
trupa, tika atdots tā pirmskara īpašniekam – Rīgas baptistu draudzei, spriedze teātrī 
un ap to vēl vairāk pieauga. 1992. gada aprīlī Kultūras ministrija pieņēma  lēmumu Jau
natnes teātri reorganizēt, kas faktiski nozīmēja tā likvidāciju.128 Piemērotas telpas 
krievu trupai netika atrastas – un tā izira: S. Judins un daži citi iesaistījās Rīgas Krievu 
drāmas teātrī, pārējie aizbrauca uz Krieviju vai pārkvalificējās. F. Deičs kļuva par reži
soru Valmieras teātrī, kurā joprojām bauda kolēģu, teātra kritikas un skatītāju 
atzinību,129 bet Ā. Šapiro aizbrauca no Latvijas un iestudē izrādes un vada meistardarb
nīcas Krievijā, Igaunijā, ASV, Polijā, Izraēlā, Francijā un citās pasaules valstīs.130 

1988. gadā tika atjaunots Daugavpils teātris.131 Faktiski tas tika dibināts no jauna, 
jo saglabājusies bija tikai teātra ēka ar minimālu skatuves aprīkojumu. Daugavpils 

126 Zeltiņa G. Ādolfs Šapiro, 390. lpp.
127 Zeltiņa G. Jaunatnes teātris. Latviešu teātris no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Rīga: LU Literatūras, folklo

ras un mākslas institūts, 2010, 453. lpp.
128 Geikina S. Jaunatnes teātris. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2011, 257. lpp.
129 2012. gadā režisors saņēma teātra mākslinieku, kritiķu un skatītāju aprindās augstu vērtēto Latvijas Teātra 

darbinieku savienības “Spēlmaņu nakts” balvu par mūža ieguldījumu teātra mākslā.
130 Savos Maskavā publicētajos memuāros “Kā aizvērās priekškars” (1996) Ā. Šapiro gan uzsver, ka latviešu 

centieni viņam bijuši tuvi, viņu sāpe saprotama, ka allaž bijis gatavs dalīties ar latviešiem viņu bēdās un 
priekos, tomēr par situāciju 90. gadu sākumā raksta ar lielu rūgtumu un smeldzi, vairākkārt lietojot vār
dus “teātra nogalināšana”, “izrēķināšanās ar teātri” (Шапиро А. Как закрывался занавес. Москва: Новое 
литературное обозрение, 1999, с. 15, 298, 311). 

131 Ar Daugavpili saistās vissenākās krievu teātra tradīcijas Latvijā – pirmās ziņas par teātra darbību attie
cas jau uz 19. gs. vidu (Kundziņš K. Latviešu teātra vēsture, 1. sēj. No pirmsākumiem līdz 19. gs. beigām. 
Rīga: Liesma, 1968, 38. lpp.). 20. gs. 20.–30. gados Daugavpilī darbojās Latviešu dramatiskais teātris, bet 
1944. gadā, kad Latvijā vēl norisa kaujas, Daugavpilī darbu uzsāka teātra krievu trupa. Ar laiku Daugavpils 
teātris veidojās par pietiekami profesionālu provinces krievu teātra kolektīvu. 1958. gadā tika izveidots Dau
gavpils Valsts muzikāli dramatiskais teātris, kurā bija latviešu un krievu trupas. Kad 1961. gadā teātri reor
ganizēja, latviešu trupa pievienojās Valmieras teātrim, bet krievu trupa turpināja darboties līdz 1963. gadam 
(Zeltiņa G. Daugavpils teātris. Latviešu teātris no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Rīga: LU Literatūras, 
folkloras un mākslas institūts, 2010, 359. lpp.).

19. att. Triju Zvaigžņu ordeņa pasniegšana 
Ādolfam Šapiro 2011. gada 18. novembrī. 
Toma Kalniņa (Latvijas Valsts prezidenta 
kancelejas Preses dienests) foto



791

 teātris tagad ir vienīgais dramatiskais teātris 
Latvijā, kurā darbojas divas trupas – latviešu 
un krievu. Pirmā tikšanās ar skatītājiem krievu 
trupai notika 1991.  gada sākumā, kad priekš
karu vēra poļu dramaturga Slavomira Mrožeka 
lugas “Emigranti” iestudējums. Turpmākajos 
gados krievu trupā bija tikai daži veiksmīgi 
jauniestudējumi. Taču, kad 90.  gadu otrajā 
pusē jaunie latviešu aktieri pārgāja darbā uz 
galvaspilsētas teātriem, kādu laiku Daugavpilī 
darbojās tikai krievu trupa, kurā pārsvarā bija 
daugavpilieši. Režisors Valentīns Maculēvičs 
iestudēja Vasilija Šukšina pasaku “Līdz treša
jiem gaiļiem” (1996), Antona Čehova “Trīs 
māsas” (1997) un “Ķiršu dārzs” (2000), bet 
 Harijs  Petrockis krievu skatītājiem piedāvāja 
savu Raiņa lugas “Pūt, vējiņi!” interpretāciju (2001). Krievu trupas iestudējumu kvali
tāti lielā mērā nodrošināja stabilais un profesionāli spēcīgais aktieru ansamblis – 
 Mihails Samodahovs, Viktors Jancevičs, Jurijs Losevs (arī ilggadējs amatierteātra “Iska-
teļ” režisors), Vera Hramņikova, Žanna Lubgāne un līdz 2013. gadam arī Karina 
Lučiņina.132 2011.  gadā par teātra māksliniecisko vadītāju un direktoru kļuvis Oļegs 
Šapošņikovs. Viņa iestudētā muzikālā izrāde “Dāmu paradīze” (2012, pēc Emīla Zolā 
romāna) krievu trupā, mākslinieciski sekmīgi apvienojot romantisko R. Paula mūziku 
ar moderno plastiku, bija krāšņs un atraktīvs šovs, kas guva lielu skatītāju atsaucību. 
Latgalē atzinību izpelnījušās izrādes latgaliešu valodā, teātris izvirzījis sev uzdevumu 
dzimtajā valodā uzrunāt arī novada poļus. Latvijas teātra kritiķi atzinuši, ka pēdējos 
gados Daugavpils teātrī vērojama mākslinieciska augšupeja un Latvijas teātru kopainā 
tam ir nozīmīga un savdabīga vieta.133

Krievu trupa no 1946. gada darbojas arī 1944. gadā dibinātajā Latvijas Valsts leļļu te
ātrī. Teātra izaugsmē liela loma bija tā ilggadējai galvenajai režisorei  un mākslinieciska
jai vadītājai Tīnai Hercbergai un režisoram Vladislavam Bogačam (šis Rīgas poļu strād
nieku ģimenē dzimušais mākslinieks 90. gadu sākumā emigrēja uz Kanādu). Vairāk nekā 
pusgadsimtu Leļļu teātrī darbojās Ļevs Birmanis, kurš piedalījās arī M. Čehova Rīgas 
Krievu teātra izrādēs un aktīvi iesaistījās atjaunotās Rīgas ebreju kopienas kultūras dzīvē. 

Savu vietu Latvijas teātra dzīves kopainā pamazām nostiprina profesionālie neval
stiskie teātri. Jau vairāk nekā 10 gadus Rīgā darbojas krievu jaunatnes teātris – studija 
“Brīvo  aktieru sabiedrība” (ОСА). Sākotnēji Rīgas Krievu teātrim režisora un peda
goga S.   Loseva vadībā gatavotie jaunie skatuves mākslinieki sniedza izrādes kultūras 
centrā “Nellija”, bet 2009. gadā par teātra mājvietu kļuva bijušā kinoteātra un kluba tel
pas Aleksandra Čaka ielā 67/69, kur tā rīcībā ir zāle ar 190 skatītāju vietām.134 

132 Geikina S. Daugavpils teātris. Rīga: Mansards, 2015, 281.–284. lpp.
133 Turpat, 350. lpp.
134 Театр “Общество Свободных Актёров”. Pieejams: http://www.teatr.lv/ru/76 (skatīts 06.04.2016.).

20. att. Daugavpils teātra mājvieta – Vienības nams. 
Anatolija Vjaliha foto
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Latvijas krievu režisori Mihails Gruzdovs, Vladislavs Nastavševs, Dmitrijs 
Petrenko ar labiem panākumiem iestudē izrādes latviešu teātros, turklāt vairākās no 
tām ar mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem veiksmīgi risinātas Latvijā aktuālās vēs
turiskās atmiņas un starpkultūru dialoga problēmas.135

Literatūra (rakstnieki, dzejnieki, tulkotāji)
Pēc Otrā pasaules kara ar Latviju bija cieši saistīta arī vairāku krievu rakstnieku un 

dzejnieku radošā biogrāfija. Vieniem Latvija ilgāku vai īsāku laiku bijusi tikai dzīves
vieta – un viņu daiļrade vērtējama krievu literatūras kontekstā, bet citi, kuri izrādījuši 
patiesu interesi par latviešu kultūru, tulkojuši latviešu autoru darbus un aktīvi veicinā
juši starpkultūru dialogu, devuši paliekošu ieguldījumu Latvijas kultūrā. 

Latvijas Padomju rakstnieku savienībā kopš 1946.  gada darbojās krievu sekcija. 
Piederību pie tās noteica nevis rakstnieka tautība, bet literārās jaunrades valoda.136 
20. gs. 70. gadu vidū izdotajā rakstnieku biogrāfiju apkopojumā ir 28 krievu rakstnieku 
un viena ebreju autora137 biogrāfija.138 Latviešu nacionālās atmodas notikumos, aizstā
vot Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas ideju, līdz ar latviešu rakstniekiem ak
tīvi iesaistījās arī Vladilens Dozorcevs, Marina Kosteņecka un citi krievu literāti. 

Savu ciešo saikni ar Latviju allaž uzsvēris Roalds Dobrovenskis. Viņa sarakstītais 
plašais biogrāfiskais romāns “Rainis un viņa brāļi”139 vispirms tika izdots latviešu va
lodā (1999), tāpat arī vēsturiskais romāns “Magnus, dāņu princis: hronika” (2004).140 
Dziļi simbolisks ir Ludmilas Azarovas trešā dzejoļu krājuma nosaukums – “Stiprs lat
viskais akcents” (1974).141 Viņas dzejā izteikti latviešu kultūras un vēstures motīvi, 
 tēlaini stāstīts par Rīgas vēsturi un tagadni. L. Azarova atdzejojusi krievu valodā Raiņa, 
Aleksandra Čaka, Imanta Ziedoņa, Ulda Bērziņa, Knuta Skujenieka un citu latviešu 
autoru darbus, pašaizliedzīgi rūpējusies par sava dzīvesbiedra Ojāra Vācieša literārā 
mantojuma izdošanu. Rakstniece un tulkotāja Irina Auziņa (Cigaļska) ir krājuma 
“ Rižskij aļmanah” (Rīgas almanahs), kurā tiek apkopota proza un dzeja, publicistika, 
tulkojumi, kritika, atmiņas un dokumenti, sastādītāja un redaktore.142

135 Sk., piemēram, M. Gruzdova iestudēto Latvijas dramaturga Alekseja Ščerbaka lugu “Piemiņas diena” Lat
vijas Nacionālajā teātrī (2013) un V. Nastavševa Jaunajā Rīgas teātrī iestudēto izrādi “Cerību ezers” (2015), 
kurai viņš ir ne tikai režisors, bet arī teksta autors un scenogrāfs un kurā populāri latviešu aktieri uz skatuves 
dialogus risina krievu valodā.

136 Šāds kritērijs gan neliedz lepoties ar saviem tautiešiem arī tad, ja viņi galvenokārt darbojušies krievu vai 
latviešu literatūrā. Piemēram, 2003. gadā latviešu, krievu un angļu valodā izdotajā grāmatā “Izcilas ebreju 
personības Latvijā” stāstīts arī par Gunāru Cīruli (īst. v. Gabriels Civjans), Anatolu Imermani u.c. rakstnie
kiem (Izcilas ebreju personības Latvijā. Teksta aut. G. Smirins; proj. vad. P. Apinis. Rīga: Nacionālais apgāds, 
2003, 59., 79. lpp.). 

137 Marks Razumnijs arī Padomju Savienībā, tāpat kā pirmskara Latvijā, savus darbus publicēja jidiša valodā. 
138 Bērsons I. Padomju Latvijas rakstnieki. Rīga: Liesma, 1976, 581.–631. lpp.
139 Dobrovenskis R. Rainis un viņa brāļi: viena dzejnieka septiņas dzīves. 3. izd. [No krievu val. tulk. V. Eisule]. 

Rīga: Jumava, 2015; Добровенский Р. Райнис и его братья: семь жизней одного поэта: роман. 2е изд. 
Rīga: Jumava, 2015.

140 Dobrovenskis R. Magnus, dāņu princis: hronika. [No krievu val. tulk. T. Rullis]. Rīga: Jumava, 2004.
141 Азарова Л. Сильный латышский акцент. Рига: Лиесма, 1974.
142 Рижский альманах: проза, поэзия, воспоминания, русский архив: [сборник], кн. 1–5. Рига: Артава, 1992–

1998; Рижский альманах: проза, поэзия, публитистика, обзоры, переводы, критика: [сборник], 
кн. 1(6)–6(11). Рига: Лорк, 2011–2015.
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Trīs gadu desmitus nozīmīga vieta Latvijas kultūrā bija litera
tūras un mākslas žurnālam krievu valodā “Daugava” (1977–
2008),143 kas publicēja Latvijas krievu autoru darbus, rakstus par 
krievu kultūru un vēsturi. Īpaši populārs žurnāls bija 80. gados, kad 
tā metiens sasniedza 16 000 eksemplāru. 

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas krievu literārā dzīve kļu
vusi daudzveidīgāka, arī autoru loks paplašinājies. Latvijas Rakst
nieku savienībā tagad galvenokārt darbojas vecākās un vidējās pa
audzes krievu rakstnieki un tulkotāji (2015. gadā – 17144). Vairāki no 
viņiem (Sergejs Žuravļovs, Sergejs Moreino u.c.) regulāri publicējas 
Latvijā, bet ukraiņu dzejnieks un filologs Jurijs Sadlovskis Ukrainā 
izdevis ne tikai savu dzejoļu krājumus, bet arī latvju dainas un 
A. Čaka dzeju ukraiņu valodā.145

Mūsdienās pastāv arī patstāvīgas krievu literātu apvienības. 
Dzejnieks Sergejs Timofejevs kopā ar domubiedriem 1999. gadā 
sāka veidot multimediālu poētisku projektu “Orbīta”. Dažādos for
mātos izdotajā almanahā “Orbita” iekļauti gan apvienības biedru 
jaunrades darbi, gan latviešu un cittautu dzejas atdzejas, foto un vizuālās mākslas darbi 
un mūzikas CD. 2014. gadā “Orbīta” uzsāka jaunas gadagrāmatas “Talka” izdošanu,146 
apkopojot tajā Latvijas latviešu un krievu, kā arī ārzemju autoru tekstus, fotogrāfijas 
un mākslas darbu reprodukcijas.

Starpkultūru dialogu veicina “Orbītas” sagatavotie un izdotie bilingvālie dzejas 
krājumi,147 kuri tikuši pamanīti gan Latvijas literatūras kopainā,148 gan ārzemēs149 un 
kuru atdzejotāju vidū ir pazīstami mūsdienu latviešu dzejnieki. Iznācis arī bilingvāls 
īsprozas krājums, kurā iekļauti krievu valodā sarakstītie stāsti un to tulkojumi latviešu 
valodā, turklāt daži autori savus darbus paši sagatavojuši abās valodās.150

143 Роспись журнала “Даугава” за 30 лет: 1977–2006. Cост. А. Ракитянский, Б. Гехт, В. Авдонина. Рига: 
Даугава, 2007.

144 Latvijas Rakstnieku savienības biedru saraksts. Pieejams: http://www.rakstnieciba.lv/biedri.html (skatīts 
06.04.2016.).

145 Дайни: латиські народні пісні. Упорядкував і переклав з латиської Ю.  Садловський. Львів: 
Астролябія, 2011; Чакс А. Серце на тротуарі: поезії у супроводі картин Карліса Падеґса. Переклав з 
латиської і упорядкував Ю. Садловський. Львів: Астролябія, 2012.

146 Талка: годовое издание = Talka: gadagrāmata = Talka: yearbook. [Rīga]: Орбита, 2014.
147 Тимофеев С. Почти фотографии = S. Timofejevs. Gandrīz fotogrāfijas. Atdzej. A. Akmentiņš. Rīga: Orbīta; 

Atēna, 2003; Тимофеев С. = S. Timofejevs. Stereo. Atdzej. A. Akmentiņš u.c. Rīga: Orbīta, 2012; Глазова Е. 
Трансферы = J.  Glazova. Transfēri. Atdzej. S.  Kuzmins un T.  Treibergs. Rīga: Orbīta, 2013; Уаллик  Ж. 
Вижу, слышу, молчу. = Ž. Uaļļiks. Redzu, dzirdu, klusēju. Atdzej. P. Draguns. Rīga: Orbīta, 2013; Ханин С. 
Вплавь = S. Haņins. Peldus [atdzej. P. Draguns u.c.]. [Rīga]: Орбита, 2013. Сумароков Д. = D. Sumarokovs. 
Café Europe [atdzej. A. Ostups un A. Viguls]. Рига: Орбита, 2014; Ленцой О. Подымается дышит... = 
O. Ļencojs. Pieceļas ieelpo... [atdzej. A. Ogriņš, M. Salējs]. Рига: Орбита, 2014.

148 Latvijas Literatūras gada balvai 2014. gadā tika nominēts Jeļenas Glazovas, bet 2015. gadā – Dmitrija Suma
rokova bilingvālais dzejas krājums.

149 Semjona Haņina (īst. v. Aleksandrs Zapoļs) dzejoļu krājums “Peldus” atdzejots ukraiņu valodā, to 2015. gadā 
atvēra 10. Starptautiskajā Ļvovas literatūras festivālā, kurā tekstgrupas “Orbīta” dzejnieki uzstājās ar lasīju
miem un prezentēja Latvijā jau plaši zināmo performanci “Slow Show FM”.

150 Проза = Proza. Сост. А. Заполь, А. Пунте, С. Тимофеев. [Rīga]: Орбита, 2014. 

21. att. Poētiskā multimediju 
projekta “Orbīta” izdotā grā
mata “Проза/Proza” (2014)
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Aleksandrs Zapoļs sagatavojis unikālu latviešu dzejnieku krievu valodā rakstītās 
dzejas antoloģiju.151 2008. gadā “Orbīta” izdeva vairāk nekā 500 lpp. biezo mūsdienu 
Latvijas krievu dzejas antoloģiju, kurā pārstāvēti 17 Latvijas krievu dzejnieki.152 “Orbī
tas” izdevumi izceļas ar īpaši pārdomātu dizainu, vairāki no tiem apbalvoti Latvijas 
grāmatu mākslas konkursā “Zelta ābele”. Šīs apvienības literāti un mūziķi aktīvi pieda
lās dažādos Latvijas un starptautiskos festivālos, izstādēs un radošajās darbnīcās. Lat
vijas krievu dzejnieku darbi izdoti arī Krievijā153 un Vācijā.154

Kā raksta S.  Timofejevs, krievu valodā rakstītās Latvijas literatūras attīstību 
 ietekmē vairāki faktori: “Pirmais – spēja pašrealizēties savam laikam aktuālo stilistiku 
līmenī, iespējams, pat bagātinot krievvalodīgo dzejas instrumentāriju. Otrais – kon
teksta sfēras meklējumi ar latviešu lasītāju jauno paaudzi, kurai krievu valoda bieži 
vien kļūst tikai par ikdienas saziņas vārdu krājumu. Un trešais – kultūras pašapziņas 
attīstības dinamika Latvijas krievvalodīgajā diasporā, kas pagaidām diezgan kūtri inte
resējas par autoriem, kuri rodas tās vidē.”155

Krievu valodā tiek publicētas arī grāmatas un periodiski izdevumi, kuros ir intere
santi kultūrvēsturiski materiāli, piemēram, žurnālistu Iļjas Dimenšteina sagatavotie 
apraksti,156 Igora Guseva vizuālie materiāli un teksti,157 kā arī viņa rediģētais Baltijas 
kultūras un publicistikas žurnāls “Klio”158 un sagatavotās biogrāfijas.159 Kultūrvēsturis
kus izdevumus publicē Latvijas Vecticībnieku biedrība,160 unikālo kultūras mantojumu 
popularizē arī citas šīs konfesijas biedrības. 

151 Latviešu/krievu dzeja = Латышская/русская поэзия. Sast. A. Zapoļs. Rīga: Neputns, 2011.
152 Современная русская поэзия Латвии = Krievu mūsdienu dzeja Latvijā = Contemporary Russian Poetry in 

Latvia. 1985–2005: антология. Cост. А. Заполь, А. Пунте. Рига: Орбита, 2008.
153 Тимофеев С. Синие маленькие гоночные автомашины: [сборник]. Москва: Новое литературное обо

зрение, 2011.
154 Worüber schweigen Freunde. Orbita. A. Punte, S. Hanin, S. Timofejev ... [Auswahl und Übertr. aus dem Russ. 

von V. Hoffmann]. Berlin: Ed. Bodoni, 2012.
155 Timofejevs S. Pēc “Rodņik”. Subjektīva retrospektīva. Современная русская поэзия Латвии = Krievu mūs-

dienu dzeja Latvijā = Contemporary Russian Poetry in Latvia. 1985–2005, 49.–50. lpp. 
156 Дименштейн И. Русская Рига: городовые и извозчики, рестораны и гостиные дворы, кинематографы 

и ярмарки, парки и памятники: [исторические очерки]. 2е изд., доп. Рига: Holda, 2004; Димен
штейн И. Русская Рига-2: старожилы и заезжие знаменитости, советские высотки и царские покои, 
рижский “Бродвей” 1950-х и “чрево Риги” 1930-х, довоенные шарманщики и кондукторы. Рига: Holda, 
2010; Дименштейн И. Rīgas kūrorts Vecāķi = Рижский курорт Вецаки. Rīga: Neputns, 2013.

157 Гусев И. История Риги и окрестностей, т. 1–2. Рига: IK Zoriks, 2008–2010. 
158 Балтийский культурно-публицистический вестник Klio. 2002.–2010. gadā iznākuši 23 laidieni.
159 Выдающиеся русские латвийцы: биографический справочник. Рига: IK Zoriks, 2008.
160 Pazuhina N. Kulturpraktiken der russisch-orthodoxen Altgläubigen Lettlands: Erfahrungen von Stabilität und 

Wandel in priesterlosen Gemeinschaften (1920–1939 und 1991–2006). Saarbrücken: Südwestdeutscher Verlag 
für Hochschulschriften, 2009; Русские в Латвии. Из истории и культуры староверия. Вып. 1. История 
и современность. Русская община Латвии. Науч. ред. Б. Ф. Инфантьев; отв. ред. И. И. Иванов. Рига, 
1992; Вып. 2. История и современность. Центр гуманитарных исследований и просвещения “Веди”. 
Ред.сост. И. И. Иванов, науч. ред. Б. Ф. Инфантьев. Рига: Веди, 1997; Вып. 3. Из истории и культуры 
староверия. Старообрядческое общество Латвии; Фонд гуманитарных исследований и просвещения 
“Веди”. Ред.сост. И. И. Иванов, науч. ред. Б. Ф. Инфантьев. Рига: Веди, 2002; Староверие Латвии = 
Vecticība Latvijā = Old Believers in Latvia. Отв. ред.сост. И. Иванов. Рига: Старообрядческое общество 
Латвии, 2005; Рижские староверы = Rīgas vecticībnieki = The Old Believers of Riga. Sast. N. Pazuhina, 
I. Ivanovs. [Rīga]: Latvijas Vecticībnieku biedrība, 2010. Kopš 1999. gada ar pārtraukumiem iznāk arī žur
nāls “Поморский вестник” (Pomoras vēstnesis). 
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Pēc Rīgas Ebreju kopienas ierosmes sagatavota grāmata par ebreju izcelsmes kul
tūras darbiniekiem,161 latviešu, krievu un angļu valodā izdota grāmata par ievēroja
miem Latvijas ebrejiem.162 Dažādi ebreju kultūras, literatūras, vēstures un tradīciju as
pekti tiek aplūkoti starptautiskajās konferencēs “Ebreji mainīgajā pasaulē”, kuras jau 
divus gadu desmitus organizē Latvijas Universitātes Jūdaikas studiju centrs sadarbībā 
ar Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomi un citām organizācijām, šie materiāli 
apkopoti astoņos sējumos.163 Iznākuši ilustrēti materiāli par ebreju kapsētām un sina
gogām Latvijā,164 bet ar Rīgas Ebreju kopienas un muzeja “Ebreji Latvijā” gādību lat
viešu un krievu valodā izdoti Mejera Melera apkopotie materiāli par holokaustā iznīci
nāto ebreju kopienu piemiņas vietām visā Latvijā,165 kā arī holokaustu pārdzīvojušo 
ebreju atmiņas, kuru vidū ar savu vienkāršo, traģisko un vienlaikus mākslinieciski 
augstvērtīgo vēstījumu īpaši izceļas keramiķa Elmāra Rivoša kara laika dienas
grāmatas.166 Labāku izpratni par ebreju vēsturi veicinājuši arī vairākās valodās Latvijā 
publicētie amerikāņu astrofiziķa un sabiedriskā darbinieka Edvarda Andersa me
muāri.167 Izdotas arī grāmatas par ebreju tradīcijām.168 

161 Sava krāsa varavīksnē: mūzika, māksla, arhitektūra, teātris, kino, lauskas. [Sast. K.  Skorika]. Rīga: AGB, 
1997.

162 Izcilas ebreju personības Latvijā. Tekstu aut. G. Smirins; proj. vad. P. Apinis. Rīga: Nacionālais apgāds, 2003; 
Выдающиеся евреи Латвии. Авт. текста Г. Смирин; рук. проекта П. Апинис. Rīga: Nacionālais apgāds, 
2003; Outstanding Jewish Personalities in Latvia. Text author G. Smirins; project manager P. Apinis. Rīga: 
Nacionālais apgāds, 2003.

163 Евреи в меняющемся мире: материалы ... международной конференции = Jews in a Changing World: 
international conference, I–VIII. Рига: Центр изучения иудаики Латвийского университета, 1996–2015.

164 Latvija: sinagogas un rabīni 1918–1940 = Латвия: синагоги и раввины, 1918–1940 = Latvia: synagogues 
and rabbis, 1918–1940 [Rabīna N.  Barkāna projekts; projekta vadītājs rabīns M.  Barkahans; teksta autore 
un sast. R. Bogdanova]. Rīga: Rīgas un Latvijas ebreju reliģiskā draudze “Šamir”, 2004; Synagogues of Latvia 
1918–1940: [the complete set of cards]. Projekt leader Rabbi M. Barkahan, scient. ed. G. Smirin. Rīga: Šamir, 
2005; Melers M. Ebreju kapsētas Latvijā. Rīga: Ebreju reliģiskā draudze “Šamir”, 2006.

165 Мелер М. Места нашей памяти: еврейские общины Латвии, уничтоженные в Холокосте. Рижская 
еврейская община, Музей “Евреи в Латвии”. Рига: [Рижская еврейская община], 2010; Melers M. 
Latvijas ebreju kopienas vēsture un holokausta piemiņas vietas. [No krievu val. tulk. I.  Runce un I.  Buša]. 
Rīgas ebreju kopiena, muzejs “Ebreji Latvijā”, LU Filozofijas un socioloģijas institūts. Rīga: LU Filozofijas un 
socioloģijas institūts, 2013.

166 Ривош Э. Записки. Подготовка текста, составление, предисловие и комментарии Г. Смирина. Рига: 
Рижская еврейская община, 2006; Rivošs E. Piezīmes. Tekstu sagatavojis, sastādījis, priekšv. un koment. 
aut. G. Smirins. No krievu val. tulk. R. Kaže. Rīga: [b.i.], 2006; Бергман А. Записки недочеловека. Рига: 
Авт. изд., 2005; Bergmanis A. Zemcilvēka piezīmes. No krievu val. tulk. M. Naruka. Rīga: Latvijas Ebreju 
draudžu un kopienu padome, 2011.

167 Anders E. Amidst Latvians during the Holocaust. Riga: Occupation Museum Association of Latvia, 2010; 
Anders E. Latviešu vidū holokausta laikā. No angļu valodas tulk. P. Bolšaitis; J. Stradiņa pēcvārds. [Rīga]: Ju
mava, 2011; Андерс Э. Среди латышей во время Холокоста. Перевод с латышск. яз. И. Иванчиковой; 
предисловие Я. Страдиня. Рига: Jumava, 2011. Sk. arī: Anders E., Dubrovskis J. Jews in Liepāja, Latvia: 
1941–45: a memorial book. Burlingame, Calif.: Anders Press, 2001.

168 Ebreju tradīcija. Rīga: Šamir, 2006; Тейглах, креплах, айнгемахтс: рецепты еврейской кухни. Сост. 
раввин М. Баркаган. Рига: Еврейская религиозная община “Шамир”, 2009; Teiglahs, kreplahs, ainge-
mahts: ebreju virtuves receptes. Sast. M. Barkahans. Rīga: Ebreju reliģiskā draudze “Šamir”, 2012.
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Latvijas Vācu savienība latviešu un vācu valodā izdevusi divas grāmatas par vācu 
kultūru Latvijā.169 Raksti par poļu izglītības un kultūras izpausmēm Latvijā publicēti 
žurnālā “Polak na Łotwie” (Polis Latvijā), kas iznāk kopš 1991. gada.170 

Mūzika un vizuālās mākslas
Latvijas nacionālās kultūras vērtības profesionālās mūzikas, izpildītājmākslas, 

 tēlotājmākslas vai kino jomā savulaik radījušas un mūsdienās kopj un attīsta daudzas 
radošas personības. Neatkarīgi no šo mākslinieku etniskās izcelsmes171 pasaulē tiek at
zīta viņu saistība ar Latviju, viņiem bijusi un ir ievērojama loma mūsu kultūras attīs
tībā. Kā raksta bijusī Valsts prezidente Vaira VīķeFreiberga, “mūzikas dzīvē un uz 
operas skatuves Latvijā jau sen ir panākta pilnīga visdažādākās izcelsmes mākslinieku 
integrācija, kāda vispār raksturīga attīstītas kultūras valstīm un par ko Latvija var tikai 
priecāties”.172 

Latvija lepojas ar savu mākslinieku panākumiem dzimtenē un pasaules mērogā. 
Raksturīgi, ka Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas 2014. gadā kultūras program
mas viens no emocionāli saviļņojošākajiem notikumiem ar plašu starptautisku rezo
nansi bija koncerts “Born in Riga”/“Dzimuši Rīgā” 6. jūlijā Rīgas centrā pie operteātra 
uz īpaši izveidotas brīvdabas skatuves. Tajā piedalījās arī operzvaigznes Inese Galante 
un Aleksandrs Antoņenko, čellists Miša Maiskis, akordeoniste Ksenija SidorovaAri
zaga, kura tagad dzīvo Londonā un kuras koncerti pasaulē guvuši visaugstāko kritikas 
un publikas atzinību, ārkārtīgi talantīgais desmitgadīgais vijolnieks Daņiils Bulajevs. 

2015. gadā par nozīmīgu notikumu Latvijas kultūras dzīvē kļuva pasaulslavenā 
baleta mākslinieka, “Emmy” balvas vairākkārtēja laureāta Mihaila Barišņikova mono
izrāde “Brodskis/Barišņikovs” Jaunajā Rīgas teātrī. Bijušais Rīgas Horeogrāfijas vidus
skolas audzēknis, kurš pēc Maskavas Lielā teātra viesizrādēm palika Rietumos un 
1974. gadā emigrēja uz ASV, pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas savā dzimtajā pil
sētā viesojies vairākkārt. 1997. gadā ar Marka Morisa trupu “White Oak Dance Project” 
viņš uzstājās labdarības koncertā, bet 2006. gada pavasarī Latvijas Nacionālajā operā 
bija apskatāma viņa fotoizstāde “Moment in Time”. Režisors Alvis Hermanis, kurš pa
zīstams ar saviem iestudējumiem uz Eiropas dramatisko teātru un operu skatuvēm, 
Rīgā oriģinālā veidā devis M. Barišņikovam iespēju atgriezties uz skatuves, lai stāstītu 
par savu draugu – Nobela prēmijas laureātu dzejnieku Josifu Brodski. Izrāde, kas Rīgā 
guva nepieredzēti lielu publikas uzmanību, ar panākumiem uzvesta arī uz Ņujorkas, 

169 Vācu kultūra Latvijā: ieskats vācu-latviešu novadu kultūras un vācu biedrību vēsturē = Deutsche Kultur in 
Lettland: Einblick in die Geschichte der deutsch-lettischen Regionskulturen und die deutsche Vereinsgeschichte. 
Zinātn. red. L. Dribins. Rīga: [Latvijas Vācu savienība], 2009; Vācu arhitekti Latvijā: Vācu kultūra Latvijā = 
Deutsche Architekten in Lettland: Deutsche Kultur in Lettland. Rīga: Latvijas Vācu savienība, 2013.

170 Polak na Łotwie: dwumiesięcznik Związku Polaków na Łotwie. Tā ilggadējs redaktors bija Mihals Bartuševičs, 
tagad galvenais redaktors ir Romualds Ļebedeks. 

171 Mūsdienās atšķirībā no 20. gs. 20.–30. gadiem (un arī no PSRS laika) cilvēka etniskā izcelsme tiek uzskatīta 
par personisku lietu. Tāpat jāņem vērā, ka Latvijā ar tās iedzīvotāju neviendabīgo etnisko sastāvu nebija un 
nav retums etniski jauktas laulības un cilvēki var identificēt sevi ar vairākām kultūrām. Piemēram, pasaulsla
venais vijolnieks Gidons Krēmers savās atmiņās raksta: “Mēdz gadīties, ka vēl šobaltdien sev jautāju: kas es 
īstenībā esmu – latvietis, krievs, ebrejs, vācietis vai zviedrs?” (Krēmers G. Ceļā. [No vācu un krievu val. tulk. 
I. Zemzaris]. Rīga: Neputns, 2007, 41. lpp.).

172 VīķeFreiberga V. Kultūra un latvietība. Rīga: Karogs, 2010, 110. lpp.
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Telavivas un citu pilsētu skatu
vēm. Viesojoties Rīgā, M.  Bariš
ņikovs sniedzis daudzas intervi
jas, kurās cita starpā uzsvēris, ka 
identificē sevi kā pasaules pilsoni 
un Latvijas krievu.173

Lieli nopelni Latvijas Nacio
nālās operas panākumu kaldinā
šanā ir gan tiem dziedātājiem, 
kuru radošais mūžs aizritējis 
Rīgā, gan tiem, kuriem tagad uz
gavilē pasaules operteātru pub
lika. Viņu vidū minami tenors 
Aleksandrs Antoņenko, baritoni 
Vladimirs Okuņs, Samsons Izju
movs un Aleksandrs Poļakovs, basi Aleksandrs Daškovs, Gurijs Antipovs, Nikolajs 
Goršeņins un Romāns Poļisadovs.

Izcilus panākumus uz Latvijas Nacionālās operas skatuves un viesizrādēs guvuši 
baleta mākslinieki. Helēnas TangijevasBirznieces radošais ieguldījums baleta mākslā 
iekļauts Latvijas kultūras kanonā.174 Viņas vārdā nosauktā balva piešķirta Jūlijai Gur
vičai, Genādijam Gorbaņovam un Vladimiram Cukanovam. Rīgas Horeogrāfijas 
vidus skolas labā slava saistīta ar Valentīna Bļinova un citu talantīgu pedagogu darbību.

Laikmetīgās dejas attīstība cieši saistīta ar Latvijas Kultūras akadēmijas profesores 
Olgas Žitluhinas un viņas audzēkņu radošajiem panākumiem. Par nozīmīgu kultūras 
dzīves notikumu kļuvis viņas iedibinātais un vadītais Starptautiskais laikmetīgās dejas 
festivāls “Laiks dejot”, kurā piedalījušies laikmetīgās dejas horeogrāfi un interesenti no 
20 valstīm.175

Komponistam un muzikologam Maksim Goldinam, kurš 1939. gadā beidzis Latvi
jas Konservatorijas profesora, latviešu mūzikas klasiķa Jāzepa Vītola kompozīcijas klasi 
un ilgus gadus bijis šīs augstskolas profesors, ir lieli nopelni ebreju tautas mūzikas man
tojuma saglabāšanā un popularizēšanā (ap 50 autorkoncertu Rīgā, Odesā, Sanktpēter
burgā, Viļņā un citās pilsētās, kā arī skaņuplates un diski176). Diriģents un komponists 
Mendelis Bašs, arī J. Vītola skolnieks, 20 gadus diriģēja pūtēju orķestri “Rīga” un 

173 Esi labs, mjau. Ar Mihailu Barišņikovu sarunājas Uldis Tīrons. Rīgas Laiks, Nr. 10, 2015, 53., 55. lpp.
174 Latvijas kultūras kanons. Helēnas TangijevasBirznieces radošais ieguldījums Latvijas baleta mākslas nozarē. 

Pieejams: http://kulturaskanons.lv/lv/1/6/234/ (skatīts 06.04.2016.). Baleta vēsturnieks par viņas iekļaušanos 
Latvijas Nacionālās operas baleta trupā raksta: “1927. gadā no Ļeņingradas uz Rīgu pārcēlās talantīgā bale
rīna un pedagoģe Helēna TangijevaBirzniece, kura bija laimīgā kārtā apprecējusies ar latviešu diplomātu. 
Armēņu kņaza mazmeitai un rakstnieces, Puškina laikabiedres Avdotjas Panajevas mazmazmeitai Latvija 
kļuva par otro dzimteni” (Tivums E. Balets Baltā nama spogulī. Latvijas Nacionālā opera = Latvian National 
Opera. Rīga: Mantojums; Jumava, 2000, 192. lpp.). 

175 Starptautiskais laikmetīgās dejas festivāls LAIKS DEJOT. Festivāli Rīgā 2015. Rīga: Rīgas domes izglītības, 
kultūras un sporta departaments, [2015], 30. lpp. 

176 Sk., piemēram: 18 Jewish Folk songs for Soprano, Violin and Piano. Inese Galante, Jānis Bulavs, Vladimirs 
Hoh lovs, Imants Zemzaris. Wilmslow [England]: Campion Records, 1996.

22. att. Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014. gadā. Pasaules 
mūzikas zvaigžņu koncerts “Born in Riga”/“Dzimuši Rīgā” 2014. gada 
6. jūlijā Operas skvērā. Mārtiņa Otto (Rīga 2014) foto
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 izstrādāja diriģēšanas metodoloģiju.177 Viņa 
komponētā oratorija “Rīgas geto piemiņai” 
diri ģenta Arkadija Leituša (ASV) vadībā vairā
kos koncertos skanējusi Latvijas Nacionālā sim
foniskā orķestra, Valsts akadēmiskā kora “Lat
vija” un solistu izpildījumā. Gandrīz trešdaļu 
gadsimta ar Latvijas Filharmonijas kamer
orķestri bijis saistīts vijolnieks un diriģents 
 Tovijs  Lifšics, kurš 2011.  gadā saņēma Lielo 
mū zikas balvu par mūža ieguldījumu. 

Muzikoloģijas attīstību Latvijā ietekmējuši 
vijolnieks un muzikologs Joahims Brauns, kurš 
kopš 1972. gada dzīvoja Izraēlā,178 un ilggadējā 
Latvijas Valsts konservatorijas profesore Lija 
Krasinska.

Ar Latviju pasaulē tiek saistīti arī Emīla 
Dārziņa Rīgas mūzikas vidusskolas 1962. gada 

absolventa čellista Mišas Maiska un 1965. gada absolventa vijolnieka Gidona Krēmera 
vārdi. Par G. Krēmera dzimtu viņa 1997. gadā dibinātā Baltijas valstu jauno mūziķu 
kamerorķestra “KREMERata Baltica” direktore muzikoloģe Ingrīda Zemzare raksta: 
“Starp ievērojamu cilvēku piemiņas vietām Meža kapos [Rīgā] atradīsim Zviedrijā dzi
mušā, Vācijā skolotā, Latvijā patvērumu guvušā profesora Karla Briknera179 kapavietu. 
Pirmskara paaudze ir priecīgi dejojusi Gidona Krēmera tēva Markusa Krēmera salon
orķestra pavadībā, bet Marianna Krēmere visu savu darba mūžu spēlējusi Latvijas 
Radio simfoniskajā orķestrī. Šīs Latvijas mūziķu ģimenes atvase Gidons Krēmers kļuva 
par pasaules pilsoni, bet pēc 30  gadu prombūtnes atgriezās Latvijā, lai iedrošinātu 
mūsu jauno mūziķu paaudzi nebaidīties uzstādīt sev visaugstākos mērķus.”180 

Mūsdienās spoža virsotne Latvijas mūzikas dzīvē ir Osokinu ģimenes mākslinieciskā 
jaunrade un koncertdarbība. Kādreizējais Emīla Dārziņa Rīgas mūzikas vidusskolas ab
solvents un starptautisko pianistu konkursu laureāts Sergejs Osokins ir Latvijas Mūzikas 
akadēmijas profesors, viņa audzēkņu vidū ir izcilākie mūsdienu Latvijas pianisti, arī abi 
dēli – Andrejs un Georgijs, kuri guvuši spožus panākumus pasaules nozīmīgākajos pia
nistu konkursos.181 Viņu soloalbumi un koncerti, īpaši, kad pie klavierēm ir visi trīs 

177 Marnauza M., Bašs M. Diriģēšanas metodoloģija. Rīga: Zinātne, 2012.
178 Sk.: Boiko M. Joahims Brauns latviešu muzikoloģijā. – Brauns J. Raksti: mūzika Latvijā. Rīga: Musica Baltica, 

2002, XLII–LXVII lpp.
179 Karls Brikners (Brückner, 1893–1963) – vijolnieks, G. Krēmera vectēvs, no 1945. gada dzīvoja Rīgā un strā

dāja Latvijas Valsts konservatorijā.
180 Krēmers G. Ceļā. Rīga: Neputns, 2007, 4. vāks. Kamerorķestris “KREMERata Baltica”, kurā spēlē Latvijas, 

Igaunijas un Lietuvas jaunie mūziķi, apliecinājis izcilību Latvijā un pasaulē, tas uzstājies pasaules slavenā
kajās koncertzālēs, piedalījies prestižos festivālos un guvis augstāko atzinību, arī “Grammy Award” balvu 
2002. gadā.

181 Sk.: Professor Sergejs Osokins. Pieejams: http://www.jvlma.lv/english/readers/4023.html (skatīts 06.04.2016.); 
Андрей Осокин. Pieejams: http://www.russkije.lv/ru/lib/read/aosokin.html (skatīts 06.04.2016.); G. Oso
kins 2015. gadā kļuva par leģendārā Friderika Šopēna konkursa Varšavā diplomandu. 

23. att. Operdziedātāja Inese Galante pēc Mendeļa 
Baša oratorijas “Rīgas geto piemiņai” atskaņojuma 
koncertzālē “Lielā ģilde” Rīgā 2013. gada decembrī 
(Portāls “Ebreju kultūra Latvijā”. Pieejams: https:// 
ebrejukultura.files.wordpress.com/2014/03/inese2.jpg)
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Osokinu dinastijas pārstāvji, kļuvuši par neaizmir
stamu pianisma manifestāciju.

Līdzīgi kā mūzikā, arī tēlotājmākslā daudzi Lat
vijas Mākslas akadēmijas absolventi dažādās mākslas 
jomās pārstāv nevis kādu etnisko kultūru, bet Lat
vijas nacionālo glezniecības, grafikas, tēlniecības, 
tekstil mākslas vai keramikas skolu. Tajā pašā laikā arī 
nacionālās minoritātes pamatoti lepojas ar savu tau
tiešu māksliniecisko jaunradi. Piemēram, par godu 
Latvijas ebreju kopienas 450 gadu jubilejai 2011. gadā 
Rīgas domes telpās bija skatāma mākslinieka Josifa 
Elgurta piemiņas izstāde. Tēlnieks Gļebs Panteļejevs 
Rīgas pilsētvidi bagātinājis ar piemiņas zīmi padomju 
drošības dienestu upuriem “Melnais slieksnis” (2003) 
un  pieminekli pulkvedim Oskaram Kalpakam “Pret 
straumi” (2006). Dizaina problēmu izzināšanas celmlauzis Latvijā bija mākslas zināt
nieks Herberts Dubins, bet dizainers Sergejs Davidovs kopā ar kolēģiem savulaik aiz
sāka dažādu vides instalāciju un akciju organizēšanu. 

Liela nozīme ir vairāku mākslinieku darbībai savu tautiešu kultūras dzīves organi
zēšanā, piemēram, Kārlis Rudēvičs ilustrējis čigānu (romu) ābeci,182 savukārt Vjačeslavs 
Telešs (arī Vjačka Ceļešs) ir Baltijas baltkrievu mākslinieku apvienības “Maju gonar” 
(Man ir gods) dibinātājs, bet grafiķis Georgs Krutojs, kurš vairāk nekā 30 gadu strādā
jis izdevniecībā “Zinātne” un noformējis ap 1000 dažādu stilu un žanru grāmatu, rosīgi 
darbojas ukraiņu kultūras biedrībā un ukraiņu tautas teātrī.

Daudzveidīgs ir arī to personību loks, kuras saistītas ar Latvijas kinomākslu, īpaši 
dokumentālā kino skolu. Kinokritiķis Ābrams Kleckins, kas savulaik īpaši apcerējis 
ebreju lomu Latvijas kinematogrāfijā, vienu no viņiem zīmīgi nosaucis par “ebreju 
izcel smes latviešu režisoru”.183 Tas ir Hercs Franks, kura dokumentālā filma “Vecāks 
par desmit minūtēm” (1978) kā Rīgas poētiskā dokumentālā kino skolas izcilākais pa
raugs iekļauta Latvijas kultūras kanonā. Arī pēc pārcelšanās uz dzīvi Jeruzalemē 
1992.  gadā viņš regulāri piedalījās filmu festivālu žūrijās, lasīja lekcijas kinoskolās 
Krievijā, Vācijā, Itālijā, arī Latvijas Kultūras akadēmijā (goda profesors 2011), paužot 
uzskatu, ka nav nekādas nozīmes, kur viņš fiziski atrodas – Latvijā vai Izraēlā, jo viņa 
īstā dzīve ir kino.184 Mūsdienu Latvijas kinomākslā atzinību guvušas Jevgeņija Paškē
viča, Vladimira Ļeščova, Aika Karapetjana un citu režisoru filmas.

Diskursu par atmiņu kultūru un izpratni par Latvijas ebreju vēsturi visno taļ 
 sekmējušas kino un teātra zinātnieces Valentīnas Freimanes atmiņas par dzīvi 

182 Romani čhib ābeca: eksperimentāls mācību līdzeklis. Rīga: Sprīdītis, 1996.
183 Kļockins Ā. Kino. Sava krāsa varavīksnē: mūzika, māksla, arhitektūra, teātris, kino, lauskas. Rīga: AGB, 1997, 

160.–185. lpp.
184 Franks H. Uz sliekšņa atskaties: dažādu gadu publikācijas. No krievu val. tulk. K. Matīsa. Tulk. un papild. izd. 

Rīga: Mansards, 2011, 494. lpp.

24. att. Mākslinieks Vjačeslavs Telešs (LNKBA 
mājaslapa. Pieejams: http://lnkba.wordpress.
com/faces/vjaceslavsteless/)
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 20. gs. 20.–30. gados un holokausta laikā pārdzīvoto.185 Iedvesmo
jies no šī stāsta, komponists Arturs Maskats sarakstīja operu “Va
lentīna”, kura 2015. gada maijā Latvijas Nacionālās operas māksli
nieku izpil dījumā ar panākumiem tika uzvesta arī Berlīnes Vācu 
operā (Deutsche Oper Berlin). 

Secinājumi

Latvijas Republikā 1918.–1940. gadā vēsturiskās etniskās 
mino ritātes, izmantojot kultūras autonomijas iespējas, izveidoja 
daudzas biedrības, organizācijas un apvienības savas etnokulturā
lās identitātes attīstīšanai. Skatuves mākslā un citās kultūras jomās 
minoritāšu devums Latvijas vienotajā kultūras dzīvē ienesa sav
dabīgas krāsas. Lielākās vēsturiskās minoritātes – krievi, ebreji, 
vācbaltieši, poļi, lietuvieši un baltkrievi – kultūras, reliģijas un va
lodas ziņā bija savstarpēji visnotaļ atšķirīgas.

20. gs. 80. gadu beigās un 90. gadu sākumā līdz ar latviešu tau
tas nacionālo atmodu radās labvēlīgi apstākļi arī minoritāšu kultū
ras dzīves atjaunotnei un kultūras biedrību izveidei. Mūsdienās 
dažādu tautību radošajiem cilvēkiem skatuves jeb izpildītāj

mākslās, vizuālajās un digitālajās mākslās, literatūrā un citās jomās ir arī lieli nopelni 
Latvijas nacionālās kultūras sasniegumu kaldināšanā un to starptautiskajā reprezen
tācijā.

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas minoritāšu vidē joprojām liela nozīme ir 
krievu valodai. Tomēr arī 21. gadsimtā nacionālās kultūras biedrības, kori, vokālie an
sambļi, teātra kolektīvi, orķestri un citas jaunrades izpausmes ne vien saglabā un kopj 
Latvijā izsenis dzīvojošo minoritāšu kultūras mantojumu un uztur savu savpatnību, 
bet arī veicina starpkultūru dialogu un Latvijai lojālo cittautiešu integrāciju nacionālās 
valsts sabiedrībā. 

Kopumā vērtējot, Latvijas kultūras vēsturē visspilgtāk reprezentējas vācu, krievu, 
ebreju un poļu minoritātes, svarīga nozīme bijusi arī lietuviešu, baltkrievu un citu 
mino ritāšu devumam.

Nacionālo minoritāšu kultūras izpausmes veido unikālu kultūrsituācijas daudz
veidību. Radošā mijiedarbība dod pozitīvus impulsus latviešu kultūras attīstībai un 
sekmē mūsu daudzkrāsainās kultūrtelpas bagātināšanos.

185 Freimane V. Ardievu, Atlantīda! Rīga: Atēna, 2010 (grāmata izdota arī krievu, vācu un lietuviešu valodā: 
Фреймане В. Прощай, Атлантида! [перевод с латышск. Э.  Гурвич]. Рига: Atēna, 2012; Freimane V. 
Adieu, Atlantis: Erinnerungen. [aus dem Lettischen von M. Knoll]. Göttingen: Wallstein Verlag, 2015; Frei
mane V. Sudiev, Atlantida! [iš latvių kalbos vertė J. Banevičius]. Vilnius: Versmė, 2015).

25. att. Valentīnas Freimanes 
grāmatas “Ardievu, Atlantīda!” 
izdevums Vācijā (2015) 
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Par autoriem

Leo Dribins (dz. 1931) – Dr. hist., LZA goda doktors. LU Filozofijas un sociolo
ģijas institūta vadošais pētnieks. Kopš 1988. gada pēta nacionālās attiecības, par 
to vēsturi un mūsdienu situāciju publicējis 9 monogrāfijas un daudzus zinātnis
kos rakstus, tostarp septiņus Vācijas u.c. valstu izdevumos.

Juris Goldmanis (dz. 1952) – Mg. art., Latvijas Kultūras akadēmijas docents. 
Publicējis rakstus par minoritāšu kultūrautonomiju Latvijā 1918.–1934. gadā un 
kultūrpolitiku mūsdienās, vairāku mācību līdzekļu autors. 

Leo Dribins, Juris Goldmanis    NACIONĀLO MINORITĀŠU KULTŪRA LATVIJĀ
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ACSK – Armijas Centrālais sporta klubs 
AHELO – Assessment of Higher Education Learning Outcomes
ALA – Amerikas Latviešu apvienība
ANO – Apvienoto Nāciju Organizācija
AP – Augstākā padome
AS – akciju sabiedrība
ASK – Armijas sporta klubs
ASV –  Amerikas Savienotās Valstis
ATP – Tenisa profesionāļu asociācija (Association of Tennis Professionals)
AWACS – Gaisa kontroles agrās brīdināšanas un kontroles sistēma (Airborne Warning and 

 Control System)
BA – Baltijas Asambleja 
BALTBAT – Baltijas miera uzturēšanas bataljons 
BALTDEFCOL – Baltijas Aizsardzības koledža
BALTRON – Baltijas valstu jūras eskadra
BASTIC – Baltijas zinātnes parku un inovācijas centru asociācija (Baltic Association of Science, 

Technology Parks and Innovation Centers)
BMP – Baltijas Ministru padome
CK – centrālā komiteja
CSP – Centrālā statistikas pārvalde
CTT – Cultural Transformation Tools
DMDM – Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs
DP – pārvietotās personas (displaced persons)
DU – Daugavpils Universitāte
EBU – Eiropas Raidorganizāciju apvienība (European Broadcasting Union)
EDSA – Eiropas Drošības un sadarbības apspriede
EDSO – Eiropas Drošības un sadarbības organizācija
EK – Eiropas Komisija
EKA – Eiropas Kosmosa aģentūra
EPC – Ekonomikas prognožu centrs
EQAVET – Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūra profesionālajā izglītībā un pro

fesionālajā tālākizglītībā (European Quality Assurance in Vocational Education and 
Training)

ES – Eiropas Savienība
ESFS – European Science Fiction Society
EUR – eiro
EVP – Electronic Voice Phenomena
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EZMA – Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmija
FIBA – Starptautiskā basketbola federācija (Fédération internationale de basketball amateur)
GPS – Globālā pozicionēšanas sistēma
HES – hidroelektrostacija
HZF – Humanitāro zinātņu fakultāte
IAAF – Starptautiskā vieglatlētikas federācija (International Association of Athletics Federations)
IATE – Eiropas Interaktīvā terminoloģijas datubāze (Inter-Active Terminology for Europe)
IBBY – Starptautiskā bērnu un jaunatnes literatūras padome (International Board on Books for 

Young People)
IEA – Starptautiskā izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācija (International Association for 

the Evaluation of Educational Achievement)
IeTK – Iekšlietu tautas komisariāts
IIHF – Starptautiskā hokeja federācija (International Ice Hockey Federation)
IKP – iekšzemes kopprodukts
IKT – informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
IKVD – Izglītības kvalitātes valsts dienests
ISCED – Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija (International Standard Classification of 

Education)
IT – informācijas tehnoloģijas
IUPAC – Starptautiskā teorētiskās un praktiskās ķīmijas savienība (International Union of Pure and 

Applied Chemistry)
IZM – Izglītības un zinātnes ministrija
JLB – Jelgavas Latviešu biedrība 
JVLMA – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
KLMB – Kurzemes Literatūras un mākslas biedrība
KPFSR – Krievijas Padomju Federatīvā Sociālistiskā Republika
LELB – Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca
LETA – Latvijas Telegrāfa aģentūra
LFK – Latviešu folkloras krātuve
LIAS – Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija
LKP – Latvijas Komunistiskā partija
LKS – Latvijas Komponistu savienība
LLU – Latvijas Lauksaimniecības universitāte
LMA – Latvijas Mākslas akadēmija
LMC – Laikmetīgās mākslas centrs
LNA – Latvijas Nacionālais arhīvs
LNKBA – Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācija
LNMM – Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
LNNK – Latvijas Nacionālās neatkarības kustība
LNO – Latvijas Nacionālā opera
LNOB – Latvijas Nacionālā opera un balets
LNVM – Latvijas Nacionālais vēstures muzejs
LOK – Latvijas Olimpiskā komiteja
LPSR – Latvijas Padomju Sociālistiskā Republika
LR – Latvijas Radio
LR – Latvijas Republika
LSDSP – Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija
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LTF – Latvijas Tautas fronte
LU – Latvijas Universitāte
LU AB – Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka
LVA – Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvs
LVKFFDA – Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs
LVL – Latvijas lats
LVU – Latvijas Valsts universitāte
LVVA – Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs
LZA – Latvijas Zinātņu akadēmija
LZP – Latvijas Zinātnes padome
LZS – Latviešu zemnieku savienība
MMT – Modernā monetārā teorija
NACE – saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija 
NAP – Nacionālās attīstības plāns
NATO – Ziemeļatlantijas Līguma organizācija (North Atlantic Treaty Organization)
NBA – Nacionālā basketbola asociācija 
NHL – Nacionālā hokeja līga 
NKVD – Iekšlietu tautas komisariāts (Народный комиссариат внутренних дел)
NSRD – Nebijušu sajūtu restaurācijas darbnīca
NUTS – Eiropas statistiski teritoriālo vienību klasifikācija 
NVO – nevalstiskās organizācijas
NVS – Neatkarīgo Valstu Sadraudzība
OCTA – obligātā civiltiesiskā apdrošināšana
OECD – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (Organisation for Economic Coope-

ration and Development)
OMF – Okupācijas muzeja fonds
OMON – Īpašo uzdevumu milicijas vienība (Отряд милиции oсобого назначения)
OSI – Organiskās sintēzes institūts
PBLA – Pasaules brīvo latviešu apvienība
PHARE – Palīdzība Polijas un Ungārijas ekonomikas atjaunošanai (Poland and Hungary: Assis-

tance for Restructuring their Economies)
PIKC – Profesionālās izglītības kompetences centrs
PIRLS – Progress in International Reading Literacy Study
PISA – Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programma (Program for International Student 

Assessment)
PSKP – Padomju Savienības Komunistiskā partija
PSR – Padomju Sociālistiskā Republika
PSRS – Padomju Sociālistisko Republiku Savienība
QS – Quacquarelli Symonds
RKM – Rīgas kino muzejs
RKIB – Rīgas Krievu izglītošanas biedrība
RLB – Rīgas Latviešu biedrība
RLB ZK – Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisija
RMM – Rakstniecības un mūzikas muzejs
RP – Rīgas Politehnikums
RPI – Rīgas Politehniskais institūts
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RSU – Rīgas Stradiņa universitāte
RTMM – Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs
RTU – Rīgas Tehniskā universitāte
SAB – Satversmes aizsardzības birojs
SES – sociāli ekonomiskais statuss
SIA – sabiedrība ar ierobežotu atbildība
SMMC – Sorosa mūsdienu mākslas centrs
SOK – Starptautiskā olimpiskā komiteja
SRC ARWU – Shanghai Ranking Consultancy Academic Ranking of World Universities
SVF – Starptautiskais Valūtas fonds
TAI – tautas attīstības indekss
TFM – Tautas frontes muzejs
TALIS – Teaching and Learning International Survey
THE – Times Higher Education
TIMSS – Trends in International Mathematics and Science Study
TSDC – Totalitārisma seku dokumentēšanas centrs
TTC – Tulkošanas un terminoloģijas centrs
TTT – Tramvaju un trolejbusu trests
TV – televīzija
UNESCO – Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (United Nations Educa-

tional, Scientific and Cultural Organization)
UNDP – Apvienoto Nāciju vispasaules attīstības programma (United Nations Development Pro-

gramme)
UR – Uzņēmumu reģistrs
USD – Amerikas Savienoto Valstu dolārs
VAK – Vides aizsardzības klubs
VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VĀSK – Valsts ārkārtējā stāvokļa komiteja
VDK – Valsts drošības komiteja
VDR – Vācijas Demokrātiskā Republika
VEF – Valsts elektrotehniskā fabrika
VFR – Vācijas Federatīvā Republika
VID – Valsts ieņēmumu dienests
VIRAC – Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs
VISC – Valsts izglītības satura centrs
VSGK – Vislatvijas sabiedrības glābšanas komiteja
WTA – Sieviešu tenisa asociācija (Women’s Tennis Association)
YMCA – Jaunekļu kristīgā asociācija (Young Men’s Christian Association)
ZA – Zinātņu akadēmija
ZP – Ziemeļu Padome

SAĪSINĀJUMI



PERSONU RĀDĪTĀJS

A
Ābele Ādolfs (1889–1967) – komponists, diriģents, ērģelnieks, pedagogs  483, 489, 519
Ābele Alma (1907–1984) – aktrise  553
Ābele Inga (dz. 1973) – rakstniece  459
Ābele Kristiāna (dz. 1972) – mākslas zinātniece  606
Abizovs Jurijs (Юрий Иванович Абызов, 1921–2006) – tulkotājs, bibliogrāfs, Latvijas Krievu kultūras 

biedrības priekšsēdētājs  425, 781
Āboliņa Līga (dz. 1976) – juriste, demogrāfe  189
Āboliņš Gundars (dz. 1960) – aktieris  565
Āboliņš Leons (1895–1974) – biologs, zoologs  302
Ābols Armands (dz. 1973) – pianists, pedagogs  500
Ābols Ojārs (1922–1983) – gleznotājs, mākslas teorētiķis  612
Abramiss Ābrams (1873–1941) – diriģents  773
Ādamsons Kaspars (dz. 1985) – kordiriģents  533, 534
Ādams no Brēmenes (arī Brēmenes Ādams, Adamus Bremensis, ? – pirms 1085) – hronists, Brēmenes 

baznīcas kanoniķis  654
Adāns Ādolfs Šarls (Adolph Scharl Adan, 1803–1856) – franču komponists, mūzikas kritiķis  539
Adelheims Romāns Augusts (Roman August Adelheim, 1881–1938) – vācbaltiešu izcelsmes ārsts, pa

tologs  300
Ādolfijs Heinrihs (Heinrich Adolphi, 1622–1686) – vācu izcelsmes luterāņu garīdznieks, valodnieks, 

tulkotājs  224
Adomaniss Marks (Mark Adomanis)1 – ekonomists, demogrāfs, žurnālists  158
Aizpuriete Amanda (dz. 1956) – dzejniece, tulkotāja  465
Akmentiņa Dace (īst. v. Doroteja Šteinberga, 1858–1936) – aktrise  542–544
Akmentiņš Roberts (1910–1994) – luterāņu mācītājs, pedagogs  423
Akuraters Jānis (1876–1937) – dzejnieks, rakstnieks, politiķis, kultūrdarbinieks  126, 405, 449, 662, 757
Alberts (arī Alberts fon Bukshēvdens, Albert von Buxhoevden, ap 1165–1229) – bīskaps, Rīgas pilsētas 

dibinātājs  654
Aleihems Šoloms (īst. v. Šoloms Rabinovičs, 1859–1916) – ebreju rakstnieks  551, 557, 774
Aleksandrovičs Mihails (Михаил Давидович Александрович, 1914–2002) – ebreju izcelsmes dziedā

tājs  786
Aleksandrovs Vladimirs (Владимир Петрович Александров, dz. 1958) – krievu bobslejists  701
Aleksandrs I, sk. Romanovs Aleksandrs I 
Aleksandrs II, sk. Romanovs Aleksandrs II
Alksnis Arnolds (1932–2004) – ķīmiķis, polimēru speciālists, izgudrotājs  306

1 Šeit un turpmāk nav norādīti dzīves dati personām, kas dzimušas (darbojušās) 20. gs. un par kurām nav atrastas 
precīzas ziņas.
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Alksnis Arvīds (dz. 1971) – multimediju mākslinieks  619
Alksnis Jānis (1869–1939) – arhitekts  640
Alksnis Jēkabs (1870–1957) – ārsts, ķirurgs, sabiedrisks darbinieks  296
Alksnis Viktors (dz. 1950) – latviešu izcelsmes PSRS militārpersona (gaisa karaspēka pulkvedis), LR 

Augstākās padomes un Krievijas Valsts domes deputāts  80
Altbergs Vilhelms Voldemārs (arī Vilis Altbergs, 1877–1941) – fiziķis, hidrologs  296
Alunāns Ādolfs (1848–1912) – dramaturgs, aktieris, režisors  443, 538, 541, 542, 565, 566, 722
Alunāns Juris (arī Gustavs Georgs Frīdrihs Alunāns, 1832–1864) – filologs, dzejnieks, atdzejotājs, pub

licists, jaunlatviešu kustības dalībnieks  10, 108, 225, 296, 297, 426, 442, 444, 448
Amantova Ingrīda (dz. 1960) – kamaniņu braucēja, trenere  699
Ambainis Andris (dz. 1975) – matemātiķis, datorzinātnieks  316, 317
Amslers Cēzars (Hans Cesar Amsler, 1881–1965) – šveiciešu farmakologs  300
AmtmanisBriedītis Alfreds (īst. v. Alfreds Amtmanis, 1885–1966) – aktieris, režisors  547, 548, 551, 

556
Ancītis Valdemārs (1921–2006) – literatūrvēsturnieks, publicists, kritiķis  442
Andersons Eduards (1914–1985) – basketbolists  686
Anderss Edvards (Edward Anders, dz. 1926) – ebreju izcelsmes astrofiziķis, sabiedrisks darbinieks  795
Andreiko Andris (1942–1976) – dambretists  695
Andrejeva Marija (Мapия Aндpeeвa, 1868–1953) – aktrise  545
Andrejevs Leonīds (Лeoнид Николаевич Aндpeeв, 1871–1919) – krievu rakstnieks, dramaturgs  546
Andrikiene Laima (Laima Liucija Andrikienė, dz. 1958) – lietuviešu politiķe, Lietuvas Augstākās pado

mes un Seima deputāte, Eiropas lietu ministre, Eiropas Parlamenta deputāte  374, 375
Andriksons Jānis (1912–1967) – ātrslidotājs  686
Andrušaitis Gunārs (1930–2013) – biologs  308
Andruškevičs Eduards (dz. 1956) – svarcēlājs, treneris  710
Ankrava Sigma (dz. 1951) – literatūrzinātniece, tulkotāja  653
Annuss Augusts (1893–1984) – gleznotājs  611, 688
Antipovs Gurijs (Гурий Владимирович Антипов, 1935–1999) – dziedātājs, pedagogs  797
Antonioni Mikelandželo (Michelangelo Antonioni, 1912–2007) – itāļu kinorežisors, scenārists, rakst

nieks  621
Antoņenko Aleksandrs (dz. 1975) – dziedātājs  420, 506, 796, 797
Antuāns Andrē (André Antoine, 1858–1943) – franču režisors, aktieris, kritiķis  549
Antuāns Metjū (Matthew Antoine, dz. 1985) – amerikāņu skeletonists  713
Anufrijevs Aleksejs (1911 –1945) – basketbolists  686
Anuijs Žans (Jean Marie Lucien Pierre Anouilh, 1910–1987) – franču dramaturgs  558, 565
Apals Jānis (1930–2011) – arheologs, vēsturnieks  310
Apaļais Ēriks (dz. 1981) – gleznotājs  620
Apārs Žans Marī (Jean-Marie Happart, dz. 1947) – beļģu politiķis  381
Aperāne Dace (arī ŠtauvereAperāne, dz. 1953) – komponiste, sabiedriska darbiniece  490
Apkalna Iveta (dz. 1976) – ērģelniece  502
Apkalns Longīns (1923–1999) – komponists, mūzikas kritiķis, publicists  489
ApsīteBeriņa Elīna (dz. 1982) – ģeogrāfe  189
Apšenieks Fricis (1894–1941) – šahists  684
Arājs Andrejs (1920–2001) – baptistu mācītājs, rakstnieks  453
Arājs Kārlis (1929–2001) – folklorists  321
Arbatova Maija (dz. Hiršvalde, 1911–1990) – baletdejotāja, baleta pedagoģe Latvijā un Izraēlā  772
Arbeņins Dmitrijs (īst. v. Dmitrijs Vinokurovs, Дмитрий Арбенин, 1876–1955) – krievu aktieris, 

dziedātājs, režisors  483
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Arbuzovs Aleksejs (Алексей Николаевич Арбузов, 1908–1986) – krievu dramaturgs  563, 771
Arbuzovs Leonīds Hanss Nikolauss, jun. (Leonid Hans Nikolaus Arbusow, 1882–1951) – vācbaltiešu 

vēsturnieks  300
Ārends Pēteris (1900–1960) – arhitekts  649
Ārensa Marlēna (Marlene Ahrens, dz. 1933) – čīliešu vieglatlēte (šķēpmešana)  691
Ārgalis Māris (1954–2008) – grafiķis  603
Arhipovs Mihails (dz. 1984) – bobslejists (stūmējs, pilots), treneris  711
Āriņš Eižens (1911–1987) – matemātiķis, datorzinātnieks  307
Āriņš Leonīds (1907–1991) – gleznotājs, pedagogs  608
Āriņš Jēkabs, sk. Duburs Jēkabs
Aristotelis (Ἀριστοτέλης, Aristotelēs, 384–322 pr. Kr.) – sengrieķu filozofs  737
Arnicāne Arta (dz. 1982) – pianiste  501
Arnims Ahims fon (Ahim von Arnim, Carl Joachim Friedrich Ludwig von Arnim, 1781–1831) – vācu 

rakstnieks  752
Arnolds Engelbrehts (Engelbrecht Arnold, 1856–1911) – šveiciešu un vācu elektrotehnikas un mašīn

būves speciālists  295
Arrēniuss Svante Augusts (Svante August Arrhenius, 1859–1927) – zviedru fiziķis, ķīmiķis, Nobela 

prēmijas laureāts  294, 295
Artmane Vija (dz. Alīda Artmane, 1929–2008) – aktrise  586, 587
Artums Ansis (1908–1997) – gleznotājs  413
Asars Jānis (1877–1908) – literatūras un mākslas kritiķis, publicists  647
Aspazija (īst. v. Elza Rozenberga, prec. Elza Pliekšāne, 1865–1943) – dzejniece, dramaturģe, Satversmes 

sapulces deputāte  19, 406, 443, 450, 451, 458, 459, 543–545, 547, 554, 789
Astahovska Ieva (dz. 1979) – mākslas zinātniece, kuratore  619
Ašenkampfs Alfrēds (Alfred Aschenkampff, 1858–1914) – vācbaltiešu izcelsmes arhitekts  646
Ašs Šoloms (Sholem Asch, 1880–1957) – ebreju rakstnieks  774
Auers Daunis (dz. 1969) – politologs, pedagogs  365
Auns Muntis (dz. 1955) – vēsturnieks  15, 436
Austers Aldis (dz. 1973) – inženierekonomists, finansists  178
Austriņš Antons (1884–1934) – rakstnieks  449
Auškāps Jūlijs (1884–1942) – ķīmiķis tehnologs, LU rektors, izglītības ministrs  296, 300
Auškāps Kārlis (1947–2017) – aktieris, režisors  564
Auziņš Mārcis (dz. 1956) – fiziķis, LU rektors  318, 323
Avens Harijs (1910–1976) – aktieris  553
Avotiņa Lāsma (dz. Kauniste, 1942) – ātrslidotāja, trenere  695, 696
Avotiņš Jānis (dz. 1981) – gleznotājs  620
Avotiņš Viktors (dz. 1947) – žurnālists, publicists, dzejnieks, PSRS Augstākās padomes deputāts  58
Azarova Ludmila (arī Ludmila Vāciete, 1935–2012) – dzejniece, tulkotāja  729, 792

B
Babels Izaks (Исаак Эммануилович Бабель, 1894–1940) – ebreju izcelsmes rakstnieks, dramaturgs  

789
Bagi Āgneša (Ágnes Bagi) – ungāru ekonomiste  152
Bahs Johans Sebastians (Johann Sebastian Bach, 1685–1750) – vācu komponists, ērģelnieks, pianists, 

vijolnieks  735
BaibusaZandberga Diāna (dz. 1977) – pianiste, muzikoloģe  501
Bajarūns Eitvīds (Eitvydas Bajarūnas, dz. 1963) – lietuviešu diplomāts, politiķis  376
Bakmanis Gastons (Gaston Victor Backman, 1883–1964) – zviedru anatoms, antropologs  300
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Balabkins Nikolajs (dz. 1926) – ekonomists  312
Balderis Helmūts (arī BalderisSildedzis, dz. 1952) – hokejists, uzņēmējs  699, 700, 715
Baldunčiks Juris (dz. 1950) – valodnieks, pedagogs  248
Balodis Dāvids (arī Dāvis Balodis, 1809–1864) – brāļu draudzes sludinātājs, vēlāk pareizticīgais pries

teris  660
Balodis Francis Aleksandrs (1882–1947) – arheologs, ēģiptologs  296, 301, 302, 630
Balodis Kārlis (1864–1931) – ekonomists, demogrāfs, Saeimas deputāts  186, 296, 299, 449
Balodis Kaspars (dz. 1971) – jurists, Satversmes tiesas tiesnesis  107
Balodis Uldis (arī brālis Dharmapāla, dz. 1949) – budistu mūks un skolotājs  678
Baltiņš Vilnis (dz. 1942) – airētājs (smaiļošana), treneris, Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents  703
Balzaks Onorē de (Honoré de Balzac, 1799–1850) – franču rakstnieks, dramaturgs  42, 556
Bangs Hermanis (Herman Bang, 1857–1912) – dāņu rakstnieks  750
Barabanovs Nikolajs (Николай Сергеевич Барабанов, 1890–1970) – krievu aktieris  549
Baranovskis Nikolajs (dz. 1943) – ekonomists, demogrāfs  188
Bārda Fricis (1880–1919) – dzejnieks  448, 662
Barisons Pēteris (1904–1947) – komponists, diriģents, pedagogs  487, 519, 536
Bariss Mārtiņš (dz. 1947) – strādnieks, grupas “Helsinki 86” dibinātājs  52
Barišņikovs Mihails (Михаил Николаевич Барышников, dz. 1948) – krievu izcelsmes amerikāņu 

baletdejotājs, horeogrāfs, aktieris  796, 797
Bārlova Anne (Anne Barlow) – britu/amerikāņu kuratore  624
Barons Krišjānis (1835–1923) – folklorists, publicists, rakstnieks  225, 296, 307, 321, 426, 438–440, 442, 

448, 469
Bārs Oskars (1848–1914) – arhitekts  644
Barševskis Arvīds (dz. 1965) – biologs, DU rektors  318
Bartoks Bēla (Béla Bartók, 1881–1945) – ungāru komponists, pianists  493, 524
Bārzdiņš Jānis Visvaldis (dz. 1937) – datorzinātņu speciālists  307
BaševissZingers Īzaks (Isaac Bashevis Singer, 1902–1991) – ebreju izcelsmes amerikāņu rakstnieks, 

Nobela prēmijas laureāts  564
Bašs Mendelis (1919–2012) – diriģents, komponists  797, 798
Baštiks Viktors (1912–2001) – komponists, kordiriģents, ērģelnieks  527
Bauls Ernests (1861–1953) – mūrniekmeistars, namdarmeistars, būvuzņēmējs, mērnieks  639
Baumane Signe (dz. 1964) – animācijas filmu režisore, producente, māksliniece  577, 578, 592
Baumanis Jānis Frīdrihs (1834–1891) – arhitekts  644, 720
Baumanis Joahims (arī Jukums Baumanis, Joachim Baumann, 1712–1759) – vācbaltiešu izcelsmes lute

rāņu mācītājs, Kurzemes un Zemgales virskonsistorijas superintendents  658
Baumanis Valdemārs (1905–1992) – basketbolists, treneris, sporta žurnālists  686
Baumaņu Kārlis (Kārlis Baumanis, 1835–1905) – komponists, literāts  516, 536
Bebrišs Jūlijs (1931–1993) – aktieris, režisors  554
Beimersa Birgita (Birgit Beumers, dz. 1963) – vācu izcelsmes kinozinātniece  581
Beitlers Vilhelms Gotlībs Frīdrihs (Wilhelm Gottlieb Friedrich Beitler, 1745–1811) – vācu matemātiķis, 

astronoms  291, 733
Bekets Semjuels (Semuel Beckett, 1906–1989) – īru rakstnieks, dramaturgs, dzejnieks, Nobela prēmijas 

laureāts  562
Beķere Kristīne (dz. 1984) – vēsturniece  17
Beķers Mārtiņš (1928–2014) – biotehnologs, izgudrotājs  304, 306
Bēlendorfs Kazimirs Ulrihs (Casimir Ulrich Boehlendorff, 1775–1825) – vācbaltiešu dzejnieks, literāts  

738, 739
Bellīni Vinčenco (Vincenzo Salvatore Carmelo Francesco Bellini, 1801–1835) – itāļu komponists  539
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Belmers Juris (dz. 1940) – autobraucējs  716
Belševica Vizma (1931–2005) – dzejniece  459, 460
Beļavskis Leonīds (Леонид Савельевич Белявский, 1927–2011) – teātra režisors  788
Beļcova Aleksandra (Александра Митрофановна Бельцова, 1892–1981) – gleznotāja, grafiķe  599, 772
Beļenkijs Maksis (Макс Львович Беленький, 1911–1965) – farmakologs  307
Beļevičs Aleksandrs (dz. 1960) – volejbolists  701
Bencigers Hanss (Hans Bänziger, 1917–2005) – Šveices vācu literatūrzinātnieks, kritiķis  746
Benedikss Roderiks (Julius Roderich Benedix, 1811–1873) – vācu dramaturgs, aktieris  541
Benjamiņš Juris Georgs (1918–1993) – fotogrāfs, operators, zemūdens pētnieks  584
Berči Makss Teodors (Max Theodor Bertschy, 1871–1935) – arhitekts  648
Berdjajevs Nikolajs (Николай Александрович Бердяев, 1874–1948) – krievu filozofs  770
Bērenss Johans Kristofs (Johann Christoph Berens, 1729–1792) – vācbaltiešu tirgotājs, Rīgas rātskungs  

733
Bērents Bernhards fon (Bernhard von Berent, arī Benno Bērents, Benno von Berent, 1892–1946) – vāc

baltiešu jurists, tieslietu ministrs  775
Bergengrīns Verners (Werner Max Oskar Paul Bergengruen, 1892–1964) – vācbaltiešu rakstnieks  746, 

755, 756, 758, 759
Bergmanis Aldis (dz. 1967) – vēsturnieks  16
Bergmanis Gustavs (Gustav von Bergmann, 1749–1814) – vācbaltiešu luterāņu garīdznieks, grāmatiz

devējs, folklorists, valodnieks  734
Bergmanis Raimonds (dz. 1966) – svarcēlājs, spēkavīrs, Saeimas deputāts, aizsardzības ministrs  703, 

705
Bergmanis Vilis (1892–1976) – aktieris, teātra un kino darbinieks  575
Bergmans Ingmars (Ernst Ingmar Bergman, 1918–2007) – zviedru režisors, rakstnieks  788
Bergs Arveds (1875–1941) – jurists, žurnālists, Saeimas deputāts, iekšlietu ministrs  89, 98, 99
Bergsons Anrī (Henry Louis Bergson, 1859–1941) – franču filozofs  448
Berklavs Eduards (1914–2004) – LPSR valsts darbinieks, nacionālkomunists, LR Augstākās padomes 

un Saeimas deputāts  57, 58, 522
Berlics Johans Georgs Ādams (Johann Georg Adam Berlitz, 1753–1837) – vācu arhitekts  637
Berlins Jesaja (Sir Isaiah Berlin, 1909–1997) – ebreju izcelsmes angļu filozofs, politikas teorētiķis  756
Berliozs Hektors (Hector Berlioz, 1803–1869) – franču komponists, diriģents, mūzikas kritiķis  540, 742
BermontsAvalovs Pāvels (Павел Рафаилович Бермондт-Авалов, 1877–1973) – Krievijas armijas 

virsnieks, baltgvards, Rietumu brīvprātīgo armijas virspavēlnieks  763
Bertolds (arī Bertolds Šulte, Bertoldus, Berthold, Berthold Schulte, ?–1198) – Ikšķiles bīskaps, Livonijas 

krusta karu iniciators  654
Bertovskis Ernests (1924–1996) – čellists, pedagogs  491
Bērziņa Lilita (īst. v. Lilija PriedeBērziņa, 1903–1983) – aktrise  551–553, 556, 557
BērziņaKarlsone Elfrīda (1904–1983) – vieglatlēte (lodes grūšana, šķēpa mešana), dziedātāja, diri

ģente, pedagoģe  684
Bērziņš Alfons (1916–1987) – ātrslidotājs, treneris  687, 688, 696
Bērziņš Andris (dz. 1944) – LR Augstākās padomes un Saeimas deputāts, Latvijas Valsts prezidents  

115, 138, 414
Bērziņš Atis (dz. 1956) – demogrāfs, statistiķis  187f
Bērziņš Boriss (1930–2002) – gleznotājs, grafiķis, pedagogs  610
Bērziņš Jānis (1941–2017) – vēsturnieks  321
Bērziņš Juris (dz. 1954) – airētājs (stūrmanis)  700
Bērziņš Ludis (arī Ludvigs Ernests Bērziņš, 1870–1965) – folklorists, literatūrvēsturnieks  297
Bērziņš Māris (dz. 1962) – rakstnieks  565
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Bērziņš Rūdolfs (1881–1949) – dziedātājs, aktieris, pedagogs  481
Bērziņš Uldis (dz. 1944) – dzejnieks, tulkotājs  465, 792
Bērziņš Valdis (dz. 1935) – vēsturnieks  16, 321
BērziņšZiemelis Jānis (1881–1938) – revolucionārs, rakstnieks, žurnālists  450
Bērzkalns Pēteris (1899–1958) – arhitekts  649, 650
Bērzkalns Valentīns (1914–1975) – muzikologs, komponists, diriģents  487, 514, 528
Bērzups Ivars (dz. 1963) – bobslejists (stūmējs), uzņēmējs  702
Besers Johans fon (Johann von Besser, 1654–1729) – vācbaltiešu jurists, dzejnieks, galminieks  730, 731
Besers Ludvigs (19.–20. gs.) – ārsts, statistiķis  186
Bētiņš Jānis (1830–1912) – mūzikas pedagogs, diriģents, ērģelnieks, vijolnieks  512
Bētiņš Kārlis (1867–1943) – šahists  684
Bēzeke Johans Melhiors (Johann Melchior Gottlieb Beseke, 1746–1802) – vācbaltiešu tiesībzinātnieks, 

filozofs, dabaszinātnieks  402, 733
Bezprozvanovs Ivars (dz. 1969) – čellists  495
Biedriņš Andris (dz. 1986) – basketbolists  715
Bietags Edvīns (1908–1983) – cīkstonis (grieķuromiešu cīņa), treneris  685, 687
Biezais Haralds (1906–1995) – teologs, reliģiju vēsturnieks  303, 312, 653
Bīhners Georgs (Georg Büchner, 1813–1837) – vācu rakstnieks, mediķis  737, 775
Bikše Aigars (dz. 1969) – tēlnieks, multimediju mākslinieks, pedagogs  617, 621
Bikše Kārlis (1887–1955) – arhitekts, pedagogs  645
Bīlenšteins Augusts Johans Gotfrīds (August Johann Gottfried Bielenstein, 1826–1907) – vācbaltiešu lu

terāņu garīdznieks, valodnieks, vēsturnieks, folklorists, etnogrāfs  225, 292, 293, 422, 647, 721, 722
Bīlenšteins Bernhards (Bernhard Bielenstein, 1877–1959) – vābaltiešu arhitekts  644, 648, 721
Bīlenšteins Zigfrīds (Siegfried Bielenstein, 1869–1949) – vācbaltiešu gleznotājs, grafiķis  747, 748
Biltauere Astra (arī Astra BiltauereRubene, dz. 1944) – volejboliste  694
Bīnemanis Ernsts Johans (1753–1806) – mehāniķis, izgudrotājs  733
Bīnemanis Frīdrihs Gustavs (Friedrich Gustav Bienemann, 1860–1915) – vācbaltiešu vēsturnieks, peda

gogs, publicists, rakstnieks  742
Birgers Augusts (August Gottfried Bürger, 1747–1794) – vācu rakstnieks  744
Birģelis Jānis (1890–1945) – garīdznieks  664
Birkavs Valdis (dz. 1942) – jurists, Saeimas deputāts, ministru prezidents  111, 378
Birkerts Antons (1876–1971) – literatūrvēsturnieks, kultūrvēsturnieks, rakstnieks, publicists  405
Birkerts Gunārs (1925–2017) – arhitekts  312
Birkerts Pēteris (1881–1956) – folklorists, literatūrzinātnieks, sociologs  405
Birmanis Ļevs (1936–2016) – aktieris  791
Bīrons Ernsts Johans (Ernst Johann von Biron, 1690–1772) – Kurzemes un Zemgales hercogs  661
Bīrons Pēteris (Peter von Biron, 1724–1800) – Kurzemes hercogs  291, 661
Birzgalis Reinis (1907–1990) – aktieris, režisors, literāts  555
Birziņa Aira (dz. 1968) – kordiriģente, pedagoģe  533
BirznieksUpītis Ernests (1871–1960) – rakstnieks, tulkotājs  449, 451
Bištēviņš Oļģerts (1907–1972) – diriģents, komponists  486
Biteniece Eva (dz. 1968) – grupas “Helsinki 86” dalībniece  53
Bitenieks Raimonds (dz. 1944) – strādnieks, grupas “Helsinki 86” dibinātājs  52
BitnereHehta Helēna (dz. 1935) – basketboliste, farmaceite  693
Bizē Žoržs (Georges Bizet, 1838–1875) – franču komponists  773
Bjaliks Haims Nahmans (Hayim Nahman Bialik, 1873–1934) – ebreju dzejnieks  773
Blahers Boriss (Boris Blacher, 1903–1975) – vācu komponists  776
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Blaumane Kristīne (dz. 1975) – čelliste  501
Blaumanis Rūdolfs (1863–1908) – rakstnieks, dramaturgs, žurnālists  19, 341, 443, 448, 455, 457, 494, 

543, 547, 552, 554, 555, 557, 560, 562, 566, 746, 771, 775, 776, 787, 788
Blaus Haralds (1885–1945) – sportists, šāvējs (stenda šaušana), daiļslidotājs  682
Blavatska Helēna (dz. fon Hāna, Елена Петровна Блаватская, 1831–1891) – krievu/vācu izcelsmes 

amerikāņu reliģijas filozofe, teozofijas kustības dibinātāja  662
Blehs Leo (Leo Blech, 1871–1958) – vācu komponists, diriģents, pedagogs  483, 773
Bleiere Daina (dz. 1949) – vēsturniece  16, 321
Blekte Andris (1923–2007) – režisors  562
Blēms Valters (Walter Julius Gustav Bloem, 1868–1951) – vācu rakstnieks  485
Blēse Hermanis (Hermann Blaese, 1911–2002) – vācbaltiešu jurists  775
Blinkena Aina (1929–2017) – valodniece  230, 309, 321
Blumberga Renāte (dz. 1971) – vēsturniece, etnoloģe  323
Blumbergs Ilmārs (1943–2016) – scenogrāfs, mākslinieks, grafiķis  323, 558, 622
Blūms Jānis (dz. 1967) – ekonomists  370
Blūms Venjamins (Wenjamin Bluhm, 1861–1919) – karaīmu izcelsmes gleznotājs, pedagogs  598
Bļinovs Valentīns (1928–2005) – baletdejotājs, horeogrāfs, pedagogs  797
Bļugers Anatolijs (1926– 2007) – mediķis (infekcionists, hepatologs), medicīnas organizators  307
Bobrovskis Johaness (Johannes Bobrowski, 1917–1965) – vācu rakstnieks, dzejnieks, esejists  739
Bodīna Frīda fon (Friede von Boddien, 1883 – pēc 1953) – vācbaltiešu dziedātāja, mūzikas skolotāja  776
Bodnieks Imants (dz. 1941) – riteņbraucējs (trekists), treneris  694
Bogačs Vladislavs (dz. 1947) – leļļu teātra režisors  791
BogdanovsBeļskis Nikolajs (Николай Петрович Богданов-Бельский, 1868–1945) – krievu gleznotājs  

772
Bogoļubovs Ārons (dz. 1938) – ebreju izcelsmes džudists, treneris  694
Boiko Juris (1954–2002) – multimediju mākslinieks, kritiķis, literāts  614, 615
Bojārs Egīls (dz. 1968) – bobslejists (stūmējs)  705
Bojārs Jānis (dz. 1956) – vieglatlēts (lodes grūšana)  701
Bokslafs Vilhelms Ludvigs Nikolajs (Wilhelm Ludwig Nikolai Bockslaff, 1858–1945) – vācbaltiešu arhi

tekts  635, 636, 645, 648
Bolins Folke (Folke Bohlin, dz. 1931) – zviedru muzikologs  727
Bols Pīrss (Piers Bohl, 1865–1921) – vācbaltiešu matemātiķis  295, 722
Bonaparts Napoleons (arī Napoleons I, Napoléon Bonaparte, Napoléon I, 1769–1821) – franču ģenerā

lis, Francijas imperators  43, 122
Bonaparts Šarls Luijs Napoleons (arī Napoleons III, Charles Louis Napoléon Bonaparte, Napoléon III, 

1808–1873) – Francijas prezidents, Francijas imperators  43
Bonštets Ludvigs (Franz Ludwig Carl Bohnstedt, 1822–1885) – vācu arhitekts  540
Bordvels Deivids (David Bordwell, dz. 1947) – amerikāņu kino zinātnieks  593
Borgs Jānis (dz. 1946) – dizainers, mākslas zinātnieks  603
Bormane Olga (1893–1968) – aktrise, režisore, pedagoģe  774
Borzovs Valērijs (Валерий Филиппович Борзов, dz. 1949) – ukraiņu skrējējs (sprinteris)  697
Bose Heinrihs (Heinrich Bosse, dz. 1937) – vācu literatūrzinātnieks  747
Boss Jans Villems van den (Jan-Willem van den Bosch, dz. 1961) – nīderlandiešu režisors  565
Botviņņiks Mihails (Михаил Моисеевич Ботвинник, 1911–1995) – ebreju izcelsmes PSRS šahists  

499, 694
Božis Ēriks (dz. 1969) – multimediju mākslinieks, pedagogs  616, 617
Bramberga Elvīra (1902–1979) – aktrise  550
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Brands Johaness (Johannes Brandes, 1467–1531) – vācu katoļu garīdznieks, Lībekas Doma baznīcas 
dekāns  440

Brants Johans Pēteris (Johann Peter Brandt, 1766–1835) – vācbaltiešu garīdznieks, publicists, tulkotājs  
739

Brants Oskars Ludvigs (Oskar Ludwig Brandt, 1889–1943) – Rīgas Vācu teātra direktors, intendants, 
režisors  775

Brasliņa Aija (dz. 1962) – mākslas zinātniece  600
Brastiņš Ernests (1892–1942) – gleznotājs, mākslas teorētiķis, publicists, pilskalnu pētnieks, dievturības 

dibinātājs  126, 663, 665, 666
Brauna Dora (1892–1973) – pianiste, pedagoģe  773
Brauns Hermanis (1918–1979) – pianists, pedagogs  484, 485, 773
Brauns Joahims (1929–2013) – ebreju izcelsmes vijolnieks, muzikologs  798
Brauns Mārtiņš (dz. 1951) – komponists  497, 536
Brazausks Aļģirds (Algirdas Mykolas Brazauskas, 1932–2010) – Lietuvas Republikas prezidents, minis

tru prezidents  374, 378
Brazovska Marija (dz. 1944) – kordiriģente, mūzikas skolotāja  535
Bregins Benjamins (Benjamin Breggin, dz. 1976) – filozofs, literatūrzinātnieks, valodnieks  751
Breģe Ilona (dz. 1959) – komponiste, pianiste, muzikoloģe  497
BrehmaneŠtengele Milda (1893–1981) – dziedātāja, aktrise  483
Brehts Bertolts (Bertolt Brecht, 1898–1956) – vācu dramaturgs, dzejnieks, režisors  542, 552, 557–559, 

722, 738
Breidaks Antons (1932–2002) – valodnieks  309
Breikšs Leonīds (1908–1942) – dzejnieks, žurnālists  126, 453
Brekte Kristians (dz. 1981) – gleznotājs, scenogrāfs, instalāciju mākslinieks   620
Bremze Dainis (dz. 1954) – kamaniņu braucējs, uzņēmējs  698, 699
Brendidžs Eiverijs (Avery Brundage, 1887–1975) – amerikāņu vieglatlēts, Starptautiskās Olimpiskās 

komitejas prezidents  697
Brentano Klemenss (Clemens Brentano, 1778–1842) – vācu dzejnieks  738, 752
Breže Andris (dz. 1958) – grafiķis, instalāciju mākslinieks, dzejnieks  613, 616
Brēmenes Ādams, sk. Ādams no Brēmenes
Briāns Aristīds (Aristide Briand, 1862–1932) – franču politiķis, sociāldemokrāts, Francijas premjer

ministrs, Nobela Miera prēmijas laureāts  29
Bricis Ilmārs (dz. 1970) – biatlonists, treneris  705, 708
Brics Ježijs (1873–1949) – Latvijas poļu kultūras darbinieks  777
Briedis Leons (dz. 1949) – dzejnieks, atdzejotājs  496, 729
Brigadere Anna (1861–1933) – rakstniece, dzejniece, dramaturģe  413, 547, 554, 555, 776
Brikmanis Uģis (dz. 1956) – režisors  530
Brikners Karls (Karl Brückner, 1893–1963) – zviedru izcelsmes Latvijas vijolnieks, pedagogs  798
Brinkena Ģertrūde fon den (Gertrud von den Brincken, 1892–1982) – vācbaltiešu dzejniece, rakstniece  

745, 748, 752
Brīsmans Johans (Johann Briesmann, 1488–1549) – vācu teologs, reformators  727
Brīvzemnieks Fricis (īst. v. Fricis Treilands, 1846–1907) – dzejnieks, valodnieks, folklorists, publicists  

296, 448
Brizgela Eimija (Amy Bryzgel) – amerikāņu mākslas zinātniece  613
Broce Johans Kristofs (Johann Christoph Brotze, 1742–1823) – vācu izcelsmes vēsturnieks, novadpēt

nieks, pedagogs  310, 720
Brodele Anna (1910–1981) – rakstniece, dramaturģe, dzejniece  556
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Brodskis Josifs (Иосиф Александрович Бродский, 1940–1996) – ebreju izcelsmes krievu dzejnieks, 
esejists, Nobela prēmijas laureāts  796

Broka Terēzija (arī Terēze Broka, dz. 1925) – mūzikas pedagoģe, kordiriģente  533
Broks Aloizs (1898–1943) – katoļu garīdznieks, latgaliešu kultūras darbinieks, tulkotājs, pedagogs  668
Broks Ervīns (dz. 1975) – multimediju mākslinieks  623
Broks Raivis (dz. 1984) – bobslejists (stūmējs), policists  711
Brukners Ferdinands (Ferdinand Bruckner, 1891–1958) – austriešu rakstnieks, dramaturgs  775
Brūvelis Uģis (dz. 1971) – vieglatlēts (soļošana)  706
Bružiks Māris (dz. 1962) – vieglatlēts (trīssoļlēkšana), treneris  701
Bubenko Adalberts (1910–1983) – vieglatlēts (soļošana)  687
Bubeņs Andžejs (Andrzej Buben, dz. 1964) – poļu režisors  565
Buceniece Ella (dz. 1949) – filozofe  310
Budo Silva (arī Rozenberga, 1910–1992) – dejotāja, baleta pedagoģe  773
Bufārs Leons (Léon Bouffard, 1893–1981) – šveiciešu vieglatlēts (kārtslēkšana), Starptautiskās basket

bola federācijas (FIBA) prezidents  683
Bugajenkovs Ivans (dz. 1938) – krievu izcelsmes volejbolists  693, 694, 696
Bugenhāgens Johaness (Johannes Bugenhagen, 1485–1558) – vācu teologs, reformators  727
Buholcs Alvils (Alvil Buchholtz, 1880–1972) – ģeodēzists  295, 300
Bula Dace (dz. 1960) – folkloriste  321, 438
Bulajevs Daņiils (Даниил Булаев, dz. 2004) – vijolnieks  796
Bulgakovs Mihails (Михаил Афанасьевич Булгаков, 1891–1940) – krievu rakstnieks  771
Bults Jerens (Jeroen Bult, dz. 1971) – nīderlandiešu vēsturnieks, publicists  374
Bumbiere Nora (1947–1994) – dziedātāja  496
Bunčuka Jekaterina (Екатерина Осиповна Бунчук, 1895–1968) – aktrise  771
Bunkše Edmunds Valdemārs (dz. 1935) – ģeogrāfs  409
Burio Nikolā (Nicolas Bourriaud, dz. 1965) – franču mākslas kritiķis, teorētiķis, kurators  620
Burkards Valdiss (Waldis Burkard, 1490–1556) – vācu franciskāņu mūks, dzejnieks, dramaturgs  539, 

722, 728
Būrs Jurijs de (Юрий Львович де Бур, 1887–1949) – aktieris  771
Bušs Eduards (Eduard Busch, 19.–20. gs.) – inženieris  648
Bušs Ojārs (1944–2017) – valodnieks  15
Bušs Santa (dz. 1981) – komponiste, muzikoloģe  499
Buterveks Hermanis (Hermann Butterweck, 1816–1898) – vācu aktieris, dejotājs  540
Butkēvičs Pauls (dz. 1940) – aktieris  585

C
Canders Frīdrihs (Friedrich Zander, Фридрих Артурович Цандер, 1887–1933) – vācbaltiešu izcelsmes 

inženieris, kosmonautikas teorētiķis, raķešbūvētājs  295
Caps Valters (Walter Zapp, 1905–2003) – autodidakts, fotokameras “ Minox” izgudrotājs  302, 318
Cauce Elīza (dz. Tīruma, dz. 1990) – kamaniņu braucēja  714
Caune Andris (dz. 1937) – vēsturnieks, arheologs  310, 321, 323
Caune Baiba (arī Baiba CauneMorzika, 1945–2014) – riteņbraucēja, trenere  695
Caune Ivars (dz. 1933) – autobraucējs, agronoms, politiķis, LR Augstākās padomes deputāts  716
Cēbers Andrejs (dz. 1947) – fiziķis  323
Cedriņš Vilis (1914–1946) – dzejnieks  454
CelmaKursiete Līga (dz. 1978) – komponiste, kordiriģente, pedagoģe  535
Celmiņa Vija (dz. 1939) – grafiķe, gleznotāja  612
Celms Teodors (1893–1989) – filozofs  299
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Celms Valdis (dz. 1943) – dizainers  603
Centneršvērs Mečislavs (Mieczyslaw Centnerszwer, 1874–1944) – ebreju izcelsmes Latvijas un Polijas 

fizikālķīmiķis  300
Cepītis Imants (1933–1993) – kordiriģents, pedagogs  503, 524
Ceplenieks Gints (dz. 1976) – kordiriģents  533
Cielēns Fēlikss (1888–1964) – jurists, rakstnieks, Saeimas deputāts, ārlietu ministrs  89, 96
Cigaļska Irina (īst. v. Irina Auziņa, dz. 1939) – rakstniece, tulkotāja  792
Cīglers Georgs (Georg Ciegler, 1551–1633) – vācu teologs  729
Cimermanis Saulvedis (dz. 1929) – etnogrāfs, kultūrvēsturnieks  322
Cimmermans Bernds Aloīzs (Bernd Alois Zimmermann, 1918–1970) – vācu komponists  738
Cimze Jānis (1814–1881) – mūzikas pedagogs, komponists, tautasdziesmu vācējs un apdarinātājs  422, 

475, 476, 512, 513
Cincendorfs Ludvigs Nikolauss fon (Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, 1700–1760) – vācu garīdznieks, 

reliģiskais reformators  411, 658
Cingujevs Artūrs (dz. 1985) – pianists  500
Cinkuss Ivars (dz. 1969) – kordiriģents, dziedātājs  533, 535
Cisers Ichaks (arī Izaks Cisers, Исаак (Ицхак) Ефимович Цисер, 1913–1989) – ebreju teātra aktieris, 

režisors  774
Cisers Josifs (Иосиф Цисер, dz. 1953) – ebreju izcelsmes diriģents, pedagogs  783
Civjans Gunārs (1975–2016) – datorzinātnieks  594
Civjans Juris (Юрий Цивьян, Yuri Tsivian, dz. 1950) – kino zinātnieks  592–594
Cukanovs Vladimirs (dz. 1929) – baletdejotājs, repetitors, horeogrāfs, pedagogs  797
Cunska Zane (dz. 1979) – demogrāfe  189

Č
Čaikovskis Pjotrs (arī Pēteris Čaikovskis, Петр Ильич Чайкoвский, 1840–1893) – krievu komponists  

479
Čaks Aleksandrs (īst. v. Aleksandrs Čadarainis, 1901–1950) – dzejnieks  792, 793
Čakste Jānis (1859–1927) – jurists, Satversmes sapulces un Saeimas deputāts, Latvijas Valsts prezidents  

17, 109, 115, 124, 405, 419, 427
Čakstiņš Kārlis – skatuves meistars, dekorators  775
Čehovs Antons (Антон Павлович Чехов, 1860–1904) – krievu rakstnieks, dramaturgs  546, 562, 564, 

771, 788, 791
Čehovs Mihails (Михаил Александрович Чехов, 1891–1955) – krievu aktieris, režisors, pedagogs  

550–552, 771
Čengerijs Vladislavs (1888–1939) – Latvijas poļu teātra režisors  777
Čērčils Vinstons (Winston Churchill, 1874–1965) – Lielbritānijas politiķis, premjerministrs  8
Čerkovskis Deniss (dz. 1978) – modernās pieccīņas sportists  708
Černomirdins Viktors (Виктор Степанович Черномырдин, 1938–2010) – PSRS gāzes rūpniecības 

ministrs, Krievijas ministru prezidents  378
Čerņecova Dana (Дана Чернецова, dz. 1985) – aktrise, producente  788
Čipēns Gunārs (1933–2014) – ķīmiķis (bioorganiskā ķīmija)  304, 307
Čirikovs Jevgeņijs (Евгений Николаевич Чириков, 1864–1932) – krievu rakstnieks, dramaturgs, pub

licists  546
Čubarovs Refats (Refat Abdurahman oğlu Çubarov, dz. 1957) – Krimas tatāru izcelsmes Latvijas un 

Ukrainas sabiedrisks darbinieks, politiķis  767
Čudinovs Sergejs (Сергей Сергеевич Чудинов, dz. 1983) – krievu skeletonists  713
Čukovskis Kornejs (Корней Иванович Чуковский, īst. v. Николай Васильевич Корнейчуков, 1882–

1969) – krievu rakstnieks  559
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D
Dahs Simons (Simon Dach, 1605–1659) – vācu pedagogs, dzejnieks  728
Daija Pauls (dz. 1984) – literatūrzinātnieks  443
Dalailama XIII (Thubten Gyatsho, 1876–1933) – Tibetas garīgais un laicīgais vadītājs  662
Dāle Pauls (1889–1968) – filozofs, psihologs, izglītības darbinieks  297, 302
Daliņš Jānis (1904–1978) – vieglatlēts (soļošana)  685, 687, 706
Dambe Vallija (1912–1995) – valodniece  309
Dambergs Valdemārs (arī Voldemārs Dambergs, 1886–1960) – rakstnieks  649
Dambis Andris (dz. 1958) – autosportists, konstruktors, inženieris  716
Dambis Arnolds (dz. 1929) – autosportists  716
Dambis Pauls (dz. 1936) – komponists, pedagogs  494, 535
Dambrova Maija (dz. 1968) – farmaceite, pedagoģe  317, 323
Danovska Baiba (dz. 1935) – kordiriģente, mūzikas skolotāja  535
Dārendorfs Ralfs (Ralf Gustav Dahrendorf, 1929–2009) – vācu sociologs, politologs  136
Dārziņš Egons (1894–1966) – mikrobiologs  302
Dārziņš Emīls (1875–1910) – komponists, diriģents, mūzikas kritiķis  479, 522, 536
Dārziņš Volfgangs (1906–1962) – komponists, pianists, mūzikas kritiķis  484, 489
Daškovs Aleksandrs (1914–2004) – dziedātājs  491, 797
Daudze Gundars (dz. 1965) – ārsts, politiķis, Saeimas deputāts  109
Daudziņš Vilis (dz. 1970) – aktieris  561, 564
Dauge Georgs (1905–1987) – arhitekts  649
Daugule Sigita (dz. 1971) – gleznotāja  620
DauksteSilasproģe Inguna (dz. 1968) – literatūrzinātniece  446
Daukšte Olga (1893–1956) – dzejniece  777
Dauniene Tamāra (Тамара Даунене, dz. Kaļagina, Калягина, dz. 1951) – krievu basketboliste  698
Davidovs Sergejs (dz. 1959) – dizainers, dizaingrafiķis  799
Debors Gijs (Guy Debord, 1931–1994) – franču filozofs, rakstnieks, kinorežisors, mākslinieks  618
Deičmane Evelīna (dz. 1978) – multimediju māksliniece  623
Deičs Felikss (dz. 1937) – aktieris, režisors  790
Deivija Greisa (Grace Davie, dz. 1946) – angļu socioloģe (reliģiju socioloģija)  672
Deksnis Tālivaldis (dz. 1946) – ērģelnieks, pedagogs  502
Dekšenieks Rihards (arī Richards Dekšenieks, 1899–1981) – vieglatlēts, basketbolists, treneris  686
Delors Žaks (Jacques Lucien Delors, dz. 1925) – franču ekonomists, politiķis, ministrs  157
Delsarts Fransuā (François Delsarte, 1811–1871) – franču mūziķis, pedagogs, komponists  549
Demakova Helēna (dz. 1959) – mākslas zinātniece, pedagoģe, Saeimas deputāte, ministre  609, 615, 

622, 623
Demleitnere Elizabete (Elisabeth Demleitner, dz. 1952) – vācu kamaniņbraucēja  699
Dērings Teodors (Theodor Döring, īst. v. Johann Friedrich Wilhelm Theodor Hering, 1803–1878) – vācu 

aktieris  540
Derkēvica Ausma (1929–2011) – kordiriģente, pedagoģe  503, 524
Derkusova Iveta (dz. 1973) – mākslas zinātniece  602
Devendruss Indriķis (19.–20. gs.) – arhitekts tehniķis  645
Devrients Gustavs Emīls (Gustav Emil Devrient, 1803–1872) – vācu aktieris  540
Dībenkorns Ričards (Richard Diebenkorn, 1922–1993) – amerikāņu gleznotājs  611
Dikā Pols (Paul Dukas, 1865–1935) – franču komponists, pedagogs  487
Dikenss Čārlzs (Charles John Huffam Dickens, 1812–1870) – angļu rakstnieks  41
Dikmanis Jānis (1882–1969) – Latvijas Olimpiskās komitejas priekšsēdētājs  683
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Dikss Oto (Otto Dix, 1891–1969) – vācu grafiķis, gleznotājs  601
Dimenšteins Iļja (Илья Дименштейн, dz. 1957) – žurnālists, Rīgas vēstures pētnieks  767, 794
Dimiters Artūrs (1915–1986) – aktieris  551, 569
Dimza Jānis (1906–1941?) – vieglatlēts (desmitcīņa)  685
Dini Pjetro Umberto (Pietro Umberto Dini, dz. 1960) – itāļu valodnieks, baltologs  322
Dinsbergs Ernests (1816–1902) – skolotājs, dzejnieks, publicists  441
Dīrs Niks (Nick Dear, dz. 1955) – britu dramaturgs, scenārists  565
Dirse Rita Zoe (Zoe Dirse) – filmu režisore, operatore  584
Dišlers Kārlis (1878–1954) – jurists, tiesību zinātnieks  86, 99
Djuijs Džons (John Dewey, 1859–1952) – amerikāņu filozofs  393
Dobelis Juris (dz. 1940) – ķīmiķis, LR Augstākās padomes un Saeimas deputāts  58
Dobrovenskis Roalds (Роальд Григорьевич Добровенский, dz. 1936) – rakstnieks, tulkotājs  792
Doktors Martins (Martin Doktor, dz. 1974) – čehu airētājs  704
DoļivoDobrovoļskis Mihails (Mikhail Dolivo-Dobrowolski, 1862–1919) – poļukrievu izcelsmes inže

nieris elektrotehniķis, darbojies Vācijā  295
Dombrovskis Augusts (1845–1927) – sabiedrisks darbinieks, rūpnieks, filantrops  642, 643
Dombrovskis Valdis (dz. 1971) – ekonomists, Saeimas deputāts, Eiropas Parlamenta deputāts, ministru 

prezidents  111, 134
Doniceti Gaetāno (Domenico Gaetano Maria Donizetti, 1797–1848) – itāļu komponists  506
Doniņš Jānis (dz. 1946) – vieglatlēts (šķēpmešana)  697
Doreda Elizabete (Elisabeth Dored, dz. Braadland, 1908–1972) – norvēģu gleznotāja, rakstniece  579
Doreds Jānis (arī Ivans Doreds, Džons Doreds, John Dored, 1881–1954) – filmu operators, reportieris  

579–582
Dorns Heinrihs (Heinrich Dorn, 1804–1892) – vācu komponists, diriģents, mūzikas kritiķis  512, 539, 

740
Dorošenko Vasilijs (Василий Васильевич Дорошенко, 1921–1992) – vēsturnieks  309
Doss Karls Bruno (Karl Bruno Doss, 1861–1919) – vācu izcelsmes Baltijas ģeologs, mineralogs  295
Dostojevskis Fjodors (Федор Михайлович Достоевский, 1821–1881) – krievu rakstnieks  562, 746, 

771
Dozorcevs Vladilens (arī Vladlens Dozorcevs, Владлен Леонидович Дозорцев, dz. 1939) – dzejnieks, 

rakstnieks, dramaturgs, LR Augstākās padomes un Saeimas deputāts  792
Draps Vilems (Willem Draps, dz. 1952) – beļģu politiķis, jurists  386
Draviņš Dainis (dz. 1949) – astronoms, astrofiziķis  312
Dreifelds Juris (dz. 1942) – politologs, demogrāfs  189
Dreijmanis Pāvils (1895–1953) – arhitekts  645, 649
Dreika Dagnija (dz. 1951) – dzejniece, prozaiķe, tulkotāja  465
Dreimanis Aleksis (1914–2011) – ģeologs  302, 312
Dreiškens Daumants (dz. 1984) – bobslejists (stūmējs)  708, 711, 713, 714
Dreizers Teodors (Theodore Dreiser, 1871–1945) – amerikāņu rakstnieks  788
Drēviņš Aleksandrs Rūdolfs (1889–1938) – gleznotājs  603, 604
Dribins Leo (dz. 1931) – vēsturnieks  15, 767, 801
Drīzens Nikolajs fon (Nikolau von Driesen, Николай Васильевич Дризен, 1868–1935) – vācu izcelsmes 

krievu režisors, teātra vēsturnieks, cenzors  551
Drīzulis Aleksandrs (1920–2006) – vēsturnieks, LPSR Augstākās padomes priekšsēdētājs  304, 309
Druviete Ina (dz. 1958) – valodniece, Saeimas deputāte, izglītības ministre  14, 254, 321
Dubins Herberts (1919–1993) – mākslas zinātnieks  799
Dubins Mordehajs (1889–1956) – politiķis, sabiedrisks darbinieks, Saeimas deputāts  764
Dubra Rihards (dz. 1964) – komponists, pedagogs  497
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Duburs Gunārs (dz. 1934) – ķīmiķis  307
Duburs Jēkabs (īst. v. Jēkabs Āriņš, 1866–1916) – aktieris, režisors, pedagogs  542, 543, 546
Duhanovs Maksims (1921–2001) – vēsturnieks  309
Duhanovs Vjačeslavs (dz. 1973) – modernās pieccīņas sportists, uzņēmējs  705
Dukurs Martins (dz. 1984) – skeletonists  709–711, 713
Dukurs Tomass (dz. 1981) – skeletonists  207, 710, 713
Dūmiņš Jānis (1922–2011) – kordiriģents, pedagogs  492, 523, 524
Dunsdorfs Edgars (1904–2002) – vēsturnieks, ekonomists  188, 303, 312
Dzene Lilija (1929–2010) – teātra zinātniece  309, 322
Dzenis Burkards (1879–1966) – tēlnieks  777
Dzenītis Andris (dz. 1978) – komponists, publicists  498
Dzenītis Jānis (1929–2001) – LPSR prokurors, LPSR tieslietu ministrs  57, 60
Dzirkalis Arnolds (1896–1944?) – tēlnieks  600
Džeimss II (James II, VII, 1633–1701) – Anglijas un Īrijas karalis, Skotijas karalis  731
Džentiluči Armando (Armando Gentilucci, 1939–1989) – itāļu komponists, muzikologs, kritiķis  478
Džilindžers Dž. Dž. (īst. v. Raimonds Rupeiks, dz. 1966) – režisors  562, 564, 565
Džonss Viljams (Renato William Jones, 1906–1981) – basketbola popularizētājs, FIBA ģenerālsekretārs  

683, 692

E 
Ēcis Ģirts (dz. 1971) – aktieris, režisors  565
Efross Anatolijs (Анатолий Васильевич Эфрос, īst. v. Натан Исаевич Эфрос, 1925–1987) – krievu 

režisors, pedagogs  558
EglājaKristsone Eva (dz. 1977) – literatūrzinātniece  447
Eglīte Pārsla (dz. 1934) – ģeogrāfe, demogrāfe  188, 190, 191
Eglītis Andris (dz. 1981) – gleznotājs, fotogrāfs, dizainers  620, 625
Eglītis Anšlavs (1906–1993) – rakstnieks, dramaturgs, gleznotājs  465, 466, 554, 566, 571, 591, 592
Eglītis Viktors (1877–1945) – rakstnieks, dzejnieks, mākslas teorētiķis  454
Eglītis Visvaldis (1936–2014) – basketbolists  695
Eibena Luīze (Louise Eyben, 1861–1949) – vācu aktrise  543
Eihbergere Līvija (Livia Eichberger, prec. Galster, 1837–1931) – vācu aktrise  540
Eihendorfs Jozefs fon (Joseph von Eichendorff, 1788–1857) – vācu dzejnieks, prozaiķis  741
Eihvalds Karls Eduards (Karl Eduard Eichwald, 1795–1876) – vācbaltiešu izcelsmes dabaszinātnieks, 

paleontologs, biologs  292
Einfelde Maija (dz. 1939) – komponiste, pedagoģe  494, 535
Einhorns Pauls (Paul Einhorn, 1590?–1655) – vācbaltiešu luterāņu garīdznieks, vēsturnieks  657
Einšteins Karls (Carl Einstein, 1885–1940) – vācu rakstnieks, mākslas vēsturnieks, kritiķis  597
Eizenšteins Mihails (Michail Eisenstein, 1867–1921) – vācbaltiešu izcelsmes ebreju arhitekts, būvinže

nieris  573
Eizenšteins Sergejs (Сергей Михайлович Эйзенштейн, 1898–1948) – krievu kinorežisors  572–575, 

593, 594
Eižvertiņa Anna (dz. 1945) – teātra režisore, pedagoģe  560
EkarteSkalberga Elfrīde (Elfriede Eckardt-Skalberg, 1884–1964) – vācbaltiešu dzejniece, tulkotāja  746, 

751, 754, 757, 758
Ekarts Gvido Hermanis (Guido Hermann Eckardt, 1873–1951) – vācbaltiešu rakstnieks, mūzikas un 

teātra kritiķis  751, 754
Ekarts Juliuss Alberts Vilhelms fon (Julius Albert Wilhelm von Eckardt, 1836–1908) – vācu izcelsmes 

žurnālists, vēsturnieks, diplomāts  629
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Ekmanis Rolfs (1929–2017) – literatūrzinātnieks  453
Ekmanis Zintis (dz. 1958) – bobslejists (pilots), treneris  701, 702
Elferfelds Karls (Karl Gotthard Elverfeld, 1756–1819) – vācbaltiešu garīdznieks, rakstnieks  540
Elgers Georgs (arī Juris Elgers, Georg Elger, 1585–1672) – katoļu priesteris, jezuīts, garīgo tekstu tulko

tājs  657
Elgurts Josifs (1924–2007) – grafiķis  799
Eliass Ģederts (1887–1975) – gleznotājs  599
Elitis Odisejs (Οδυσσέας Ελύτης, 1911–1996) – grieķu dzejnieks, esejists  466, 467
Elizabete, sk. Romanova Elizabete I
Elmūts Voldemārs (1910–1966) – basketbolists, volejbolists  688
Elsiņš Jānis (dz. 1974) – bobslejists (stūmējs)  705
Elsiņš Pēteris (1909–1992) – aktieris  555
Ēmke Heinrihs Karls (Heinrich Karl Ehmcke, 1852–1932) – vācbaltiešu arhitekts  648
Endzelīns Jānis (1873–1961) – valodnieks  226, 296, 297, 299, 302, 304, 309
Eplē Pauls (Paul Eplée, 1882–1937) – arhitekts  638
Epners Ansis (1937–2003) – kinorežisors  574
Erdmane Ilze (Ilse Erdmann, arī Ilse Matzkait-Erdmann, 1900–?) – vācbaltiešu dziedātāja  776
Erdmanis Eduards (Eduard Erdmann, 1896–1958) – vācbaltiešu pianists, komponists  483
Erenštreits Jānis (dz. 1942) – kordiriģents, pedagogs  533
Ērika Lilija (1893–1981) – aktrise  546, 547
Erks Ludvigs (Ludwig Christian Erk, 1807–1883) – vācu mūzikas pedagogs, komponists  475
Ērmanis Pēteris (1893–1969)– rakstnieks, literatūrvēsturnieks  463
Erss Ādolfs (līdz 1928 Ādolfs Rūniks, 1885–1945) – rakstnieks, žurnālists  450, 454
Ertnere Felicita (1891–1975) – režisore, pedagoģe  548, 549, 553
Ešenvalds Ēriks (dz. 1977) – komponists  498, 535
Ezera Ligita (dz. 1952) – demogrāfe  189
Ezergailis Andrievs (dz. 1930) – vēsturnieks  312
Ezeriņš Jānis (1891–1924) – rakstnieks  560

F
Fabrīcijs Dionīsijs (Dionysius Fabricius, 16.–17. gs.) – jezuītu prāvests, hronists  10
Fadejevs Aigars (dz. 1975) – vieglatlēts (soļošana)  704–706
Feders Pēteris (1868–1936) – arhitekts, pedagogs  650
Fēgezaks Manfrēds fon (Manfred von Vegesack, 1879–1966) – vācbaltiešu jurists, politiķis, Saeimas 

deputāts  775
Fēgezaks Zīgfrīds (Siegfried von Vegesack, 1888–1974) – vācbaltiešu rakstnieks, tulkotājs, vēsturnieks  

720, 751, 755–757
Feigmane Tatjana (dz. 1952) – krievu izcelsmes vēsturniece  425, 767
Feihtners Francs Ādams (Franz Adam Veichtner, 1741–1822) – vācu komponists, vijolnieks  736
Felcke Otīlija (Otilia Völtzke, 1827–1890) – Ādolfa Alunāna māte  541
Feldbergs Ojārs (dz. 1947) – tēlnieks, performanču mākslinieks  615
Feldmanis Ernests (1889–1947) – aktieris, režisors, pedagogs  547, 548, 554
Feldmanis Inesis (dz. 1949) – vēsturnieks  16, 321, 767
Felkerzāms Georgs Frīdrihs (George Friedrich von Fölkersahm, 1766–1848) – vācbaltiešu muižnieks, 

Vidzemes civilgubernators  398
Fellīni Federiko (Federico Fellini, 1920–1993) – itāļu kinorežisors  788
Feodorova Marianna (dz. 1961) – basketboliste  701
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Ferbers Johans Jākobs (Johann Jacob Ferber, 1743–1790) – zviedru ģeologs, mineralogs, ceļotājs  291, 
733

Ferbers Ruvims (dz. 1946) – fiziķis, pedagogs  318
Fīdlers Kaspars  (Kaspar Fiedler, 1555–?) – vācbaltiešu mediķis  661
Filipsons Artūrs (1906–1950) – aktieris  552, 557
Finna Kortnija (Courtenay Finn) – amerikāņu kuratore  624
Fīrekers Kristofors (Christoph Fürecker, ap 1615–1685?) – vācbaltiešu garīdznieks, dzejnieks, valod

nieks  224, 422, 440
Firkss Vilhelms fon (Wilhelm von Fircks, 1870–1933) – vācbaltiešu ģeologs, politiķis, Satversmes sapul

ces un Saeimas deputāts  753
Fišers Jākobs Benjamins (Jakob Benjamin Fischer, 1684–1744) – vācbaltiešu garīdznieks, Vidzemes 

superintendents  658
Fišers Johans (Johann Fischer, 1646–1716) – vācu komponists, vijolnieks  731
Fišers Miķelis (dz. 1970) – gleznotājs, instalāciju mākslinieks  617
Fišers Valdemārs (Waldemar M. Fischer, 1881–1934) – poļu izcelsmes ķīmiķis  300
Fītinghofs Oto Hermanis fon (Otto Hermann von Vietinghoff, 1722–1792) – vācbaltiešu sabiedrisks 

darbinieks  539, 735, 736
Fjodorova Aleksandra (Александра Александровна Федорова, 1884–1972) – baletdejotāja, baletmeis

tare, pedagoģe  772
Flečers Džons (John Fletcher, 1579–1625) – angļu rakstnieks, dramaturgs  556
Flemings Pauls (Paul Fleming, 1609–1640) – vācu ārsts, dzejnieks  728
Fogts Eliass (Elias Vogt, 1750–?) – Vīnes baletdejotājs, Rīgas brīvmūrnieku ložas “Pie Zobena” brālis  

539
Fontāne Teodors (Heinrich Theodor Fontane, 1819–1898) – vācu rakstnieks  750
Francis Alfons (1905–1948) – rakstnieks, publicists  453
Francisks (latīņu Franciscus, īst. v. Horhe Mario Bergoljo, Jorge Mario Bergoglio, dz. 1936) – Romas 

katoļu baznīcas pāvests  679
Frankenbergs Ginters (Günter Frankenberg, dz. 1945) – vācu jurists, pedagogs  143
Franks Hercs (Herz Frank, Герц Франк, 1926–2013) – ebreju izcelsmes kinorežisors  578, 579, 582, 799
Franks Semjons (Семен Людвигович Франк, 1877–1950) – krievu filozofs  770
Frederiks III (Frederik III, 1609–1670) – Dānijas un Norvēģijas karalis  731
Freibergs Edmunds (dz. 1948) – aktieris, režisors, pedagogs  560, 564
Freibergs Imants (dz. 1934) – datorzinātnieks  48, 312, 321
Freimane Valentīna (1922–2018) – kino un teātra zinātniece  496, 799, 800
Freimanis Aleksandrs (1864–1919) – aktieris, režisors  543
Freinbergs Kārlis (1884–1967) – dramaturgs, tulkotājs, literatūrzinātnieks  548
Freitāgs Gustavs (Gustav Freytag, 1816–1895) – vācu rakstnieks, dramaturgs  543
Freivalds Rolands (1905–1941) – publicists, demogrāfs  187
Freivalds Rūsiņš Mārtiņš (1942–2016) – matemātiķis, datorzinātnieks  307, 317, 323
Freizers Džeimss Hovards (James Howard Fraser, 1933–2013) – amerikāņu grāmatniecības vēsturnieks, 

bibliofils  600
Frībe Vilhelms Kristiāns (Wilhelm Christian Friebe, 1762–1811) – vācbaltiešu publicists, filozofs, pe

dagogs  734
Fricbergs Voldemārs (1926–1982) – fiziķis  307
Frīdbergs Andris (dz. 1970) – instalāciju, performanču mākslinieks  617
Frīde Zigrīda (dz. 1956) – literatūrvēsturniece  444
Frīdrihs I (Friedrich I, 1657–1713) – Prūsijas karalis, Brandenburgas markgrāfs  731
Fridrihsons Gustavs (dz. 1976) – komponists, obojists, pedagogs  499
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Frinbergs Arturs (1916–1984) – dziedātājs, aktieris  491
Frišs Makss (Max Frisch, 1911–1991) – šveiciešu rakstnieks, dramaturgs  558
Frīzendorfs Edgars (Edgar Woldemar Eduard Friesendorff, 1881–1945) – vācbaltiešu arhitekts  635, 636
Fuentess Karloss (Carlos Fuentes Macías, 1928–2012) – meksikāņu rakstnieks  467
Fukujama Frensiss (Yoshihiro Francis Fukuyama, dz. 1952) – amerikāņu politologs  33
Fullers Ričards Bakminsters (Richard Buckminster Fuller, 1895–1983) – amerikāņu arhitekts, sistēmteo

rētiķis, izgudrotājs  605

G
Gabrāns Gints (dz. 1970) – multimediju mākslinieks, scenogrāfs  617, 622–624
Gailis Daumants (1927–1991) – kordiriģents, pedagogs  524
Gailis Jānis (1882–1957) – arhitekts  645
Gailīte Margita (dz. 1939) – dzejniece, atdzejotāja, tulkotāja  458
Gailītis Agris (dz. 1935) – fiziķis  316
Galante Inese (dz. 1954) – dziedātāja  505, 796–798
Gandija Indira (Indira Gandhi, 1917–1984) – Indijas valsts un politiska darbiniece  463
Garanča Elīna (dz. 1976) – dziedātāja  19, 420, 506
Garančs Jānis (dz. 1973) – multimediju mākslinieks  619
Gārfilds Jūdžins (Eugene Garfield, 1925–2017) – amerikāņu zinātniecības un bibliometrijas speciālists  

308
Garlefs Mihaels (Michael Garleff, dz. 1940) – vācu vēsturnieks  723
Garonskis Artūrs (dz. 1957) – airētājs  700
Garsija Lorka Federiko (Federico García Lorca, 1898–1936) – spāņu rakstnieks, dzejnieks, dramaturgs  

453
Garsija Markess Gabriels (Gabriel José de la Concordia García Márquez, 1927–2014) – kolumbiešu 

rakstnieks, scenārists, žurnālists, Nobela prēmijas laureāts  466
Garūta Lūcija (1902–1977) – komponiste, pianiste, pedagoģe  487
Gecs Bruno (Bruno Goetz, 1885–1954) – vācbaltiešu dzejnieks, rakstnieks, tulkotājs  748, 751, 752, 758
Gedulis Guntars (dz. 1952) – komponists, kordiriģents  490
Gellerts Kristiāns Firhtegots (Christian Fürchtegott Gellert, 1715–1769) – vācu dzejnieks, filozofs  738
George Stefans (Stefan George, 1868–1933) – vācu dzejnieks  749, 752, 754
Gerhards Pauls (Paul Gerhardt, 1607–1676) – vācu teologs, dzejnieks  728
Gēte Johans Volfgangs fon (Johann Wolfgang von Goethe, 1749–1832) – vācu rakstnieks, mākslas teorē

tiķis, dabaszinātnieks  438, 448, 538, 544, 549, 720, 737, 739, 750, 759
Ginters Johans fon (Johannes von Guenther, arī Günther, 1886–1973) – vācbaltiešu rakstnieks, tulkotājs, 

izdevējs  747, 751
Glagoļevs Jurijs (Юрий Владимирович Глаголев, 1926–2013) – komponists, diriģents  783
Glāzenaps Karls Frīdrihs (Carl Friedrich Glasenapp, 1847–1915) – vācbaltiešu mūzikas un mākslas 

vēsturnieks  742
Glāzenaps Maksimiliāns fon (Maximillian von Glasenapp, 1845–1923) – vācbaltiešu ķīmiķis tehnologs  

295
Glāznieks Osvalds (1891–1947) – aktieris, režisors  554
Glazunovs Aleksandrs (Александр Константинович Глазунов, 1865–1936) – krievu komponists, 

diriģents  478
Glāzups Rihards (1920–1993) – diriģents, ērģelnieks, komponists  492
Gliks Ernsts (Johann Ernst Glück, 1652–1705) – vācu izcelsmes luterāņu garīdznieks, tulkotājs, izglītī

bas darbinieks  224, 405, 422, 440
Glušenkovs Vladimirs (1948–2009) – scenogrāfs, gleznotājs, grafiķis  608
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Gļinka Mihails (Михаил Иванович Глинка, 1804–1857) – krievu komponists  744
Goba Kaspars (dz. 1975) – fotogrāfs, žurnālists  621
Gobniece Alma (dz. Balss, 1893–1982) – tulkotāja  464
Godess Hermanis (1917?–2007) – pianists, pedagogs  484
Godiņš Guntars (dz. 1958) – dzejnieks, tulkotājs  459
Godmanis Ivars (dz. 1951) – fiziķis, ministru prezidents, Saeimas un Eiropas Parlamenta deputāts  71, 

110, 111
Godunovs Boriss (Борис Федорович Годунов, 1552–1605) – Krievijas cars  662
Gogolis Nikolajs (Николай Васильевич Гоголь, 1809–1852) – krievu rakstnieks, dramaturgs  542, 544, 

562, 563, 756
Gogs Vinsents van (Vincent Willem van Gogh, 1853–1890) – holandiešu gleznotājs  610
Goija Fransisko (Francisco José de Goya y Lucientes, 1746–1828) – spāņu gleznotājs  601
Golcs Rīdigers fon der (Rüdiger von der Goltz, 1865–1946) – vācu ģenerālis, grāfs, vācu militāro spēku 

komandieris Latvijā  763
Goldbergs Johans Gotlībs (Johann Gottlieb Goldberg, 1727–1756) – vācu čembalo un ērģeļu virtuozs  

735
Goldins Maksis (1917–2009) – komponists, muzikologs  786, 797
Goldmanis Juris (dz. 1952) – vēsturnieks  15, 801
Goldmens Džeimss (James Goldman, 1927−1998) – amerikāņu rakstnieks, dramaturgs  558
Goldoni Karlo (Carlo Osvaldo Goldoni, 1707–1793) – itāļu dramaturgs  556
Gomeļskis Aleksandrs (Александр Яковлевич Гомельский, 1928–2005) – krievu basketbola treneris, 

tiesnesis  694
Gomolko Tatjana (Татьяна Ивановна Гомолко, dz. Mačigina, dz. 1940) – krievu airētāja  694
Gončarovs Ivans (Иван Александрович Гончаров, 1812–1891) – krievu rakstnieks, kritiķis  564
Gopals Rams (Bissano Ram Gopal, 1912–2003) – indiešu dejotājs  466
Gorbačovs Mihails (Михаил Сергеевич Горбачев, dz. 1931) – PSKP CK ģenerālsekretārs, PSRS prezi

dents  8, 49, 51, 52, 55, 56, 61, 63, 64, 66, 70, 73–81, 83, 148, 362, 582
Gorbaņovs Genādijs (dz. 1950) – baletdejotājs, pedagogs  797
Gorbunovs Anatolijs (dz. 1942) – LKP CK sekretārs, LR Augstākās padomes priekšsēdētājs, ministrs, 

Saeimas deputāts, ministrs  58, 75, 80, 115, 363, 364
Gorkijs Maksims (īst. v. Aleksejs Peškovs, Мakcим Гopьkий, 1868–1936) – krievu rakstnieks, drama

turgs, publicists  458, 545, 562
Goršeņins Nikolajs (1947–2000) – dziedātājs  797
Goša Zigrīda (dz. 1941) – statistiķe, demogrāfe  187
Gošs Atišs (Atish Rex Ghosh, dz. 1964) – indiešu ekonomists  178
Gračovs Pāvels (Павел Сергеевич Грачев, 1948–2012) – ģenerālis, Krievijas Federācijas aizsardzības 

ministrs  372
Grantiņš Linards (dz. 1950) – strādnieks, grupas “Helsinki 86” dibinātājs  52
GraubiņaBravo Ieva (dz. 1947) – vijolniece  490, 491, 508
Graudonis Jānis (1913–2005) – arheologs, sabiedrisks darbinieks  310, 317, 321
Grauns Karls Heinrihs (Carl Heinrich Graun, 1704–1759) – vācu komponists, dziedātājs  721
Grautofs Oto (Otto Nikolas Grautoff, 1876–1937) – vācu mākslas vēsturnieks, žurnālists, tulkotājs  752
Grauzdiņa Ilma (1948–2016) – muzikoloģe  15, 537
Grāvītis Oļģerts (1926–2015) – komponists, mūzikas vēsturnieks, pedagogs  513, 517, 523
Grāvītis Uldis (dz. 1942) – sporta pedagogs un zinātnieks, profesors  15, 717
Grebenščikovs Aleksejs (Алексей Петрович Гребенщиков, ?–1819) – Jelgavas tirgotājs, Rīgas vecticīb

nieku draudzes atbalstītājs  661
Grēns Elmārs (dz. 1935) – molekulārbiologs, ķīmiķis (organiskā ķīmija)  304, 307, 317, 323
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Grēvens Aleksandrs (Alexander Gräven, 1679–1746) – vācbaltiešu luterāņu garīdznieks, Kurzemes 
virskonsistorijas superintendents  659

Grī Anrī (arī Anri Gri, Henry Gris, īst. v. Harijs Hiršfelds, 1904–1996) – žurnālists  591
Gribojedovs Aleksandrs (Александр Сергеевич Грибоедов, 1795–1829) – krievu diplomāts, dzejnieks, 

dramaturgs   771
Grigalka Oto (1925–1993) – vieglatlēts (diska mešana, lodes grūšana)  691
Grīgs Edvards (Edvard Hagerup Grieg, 1843–1907) – norvēģu komponists, pianists  411, 479
Grigulis Arvīds (1906–1989) – rakstnieks, dzejnieks, dramaturgs, literatūrzinātnieks  556
Grimms Jākobs (Jacob Grimm, 1785–1863) – vācu filologs  438
Grimms Vilhelms (Wilhelm Grimm, 1786–1859) – vācu filologs  438
Grīnbergs Andris (dz. 1946) – performanču mākslinieks  608
Grīnblats Romualds (1930–1995) – komponists  493
Grindelis Dāvids Hieronīms (David Hieronymus Grindel, 1776–1836) – dabaspētnieks, ārsts, farma

ceits, sabiedrisks darbinieks, Tartu (Tērbatas) Universitātes rektors  291, 295, 307
Grīnfelds Nilss (1907–1986) – pianists, komponists, pedagogs  485
Grīns Aleksandrs (īst. v. Jēkabs Grīns, 1895–1941) – rakstnieks, tulkotājs, virsnieks  451, 453
Grīns Tomass (Thomas William Green, 1894–1975) – Lielbritānijas vieglatlēts (soļošana)  685
Grīnups Artūrs (1931–1989) – komponists, kontrabasists  493
Grīsle Rasma (1922–2013) – valodniece  309
Grīva Māris (dz. 1944) – vieglatlēts (šķēpmešana), treneris  700
Grīva Žanis (īst. v. Žanis Folmanis, 1910–1982) – rakstnieks, LKP darbinieks  453
Gromovs Viktors (Виктор Алексеевич Громов, 1899–1975) – krievu režisors  550
Grosmane Elita (dz. 1949) – mākslas zinātniece  322, 724, 731
Grosvalds Jāzeps (1891–1920) – gleznotājs  599
Grothuss Teodors (īst. v. Johans Kristiāns Dītrihs, Theodor (Christian Johann Dietrich) Freiherr von 

Grotthuß, 1785–1822) – vācbaltiešu ķīmiķis, fiziķis  292
Grothuss Žanno Emīls fon (Jeannot Emil Freiherr von Grotthuß, 1865–1920) – vācbaltiešu publicists, 

rakstnieks  744
GrozaĶibere Laura (dz. 1985) – režisore  565
Grūbe Edvards (dz. 1935) – gleznotājs  606
Grudule Ilze (dz. 1972) – čelliste  501
Grudule Māra (dz. 1963) – literatūrzinātniece  15, 322, 443, 463, 760
Grundmanis Mārtiņš (1913–1945) – basketbolists  686
Gruzdovs Mihails (dz. 1953) – režisors, pedagogs  562, 792
Gubarevs Vitālijs (Виталий Георгиевич Губарев, 1912–1981) – krievu rakstnieks  557
Gubiņš Herberts (1914–1980) – basketbolists, arhitekts  686
Guckovs Karls (Karl Gutzkow, 1811–1878) – vācu rakstnieks, dramaturgs, žurnālists  737
Gudriniece Emīlija (1920–2004) – ķīmiķe (organiskā ķīmija)  304
Gulbe Ērika (1916–2003) – gleznotāja  608
Gulbergs Kārlis (dz. 1923) – aktieris, režisors  555
Gulbis Ansis (1873–1936) – grāmatizdevējs  455
Gulbis Ernests (dz. 1988) – tenisists  715
Gulbis Harijs (dz. 1926) – rakstnieks, dramaturgs  557, 558, 566
Gulbis Kristaps (dz. 1967) – tēlnieks, multimediju mākslinieks  618
Gulbransons Olafs (Olaf Leonhard Gulbransson, 1873–1958) – norvēģu rakstnieks, gleznotājs  749
Gulīte Ārija (arī Ārija MarksaEbele, dz. 1941) – ātrslidotāja, bērnu ārste  695
Guļāns Pēteris (dz. 1920) – ekonomists, pedagogs  165
Gureckis Henriks Mikolajs (Henryk Mikołaj Górecki, 1933–2010) – poļu komponists  495
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Gurviča Jūlija (dz. 1973) – baletdejotāja  797
Gurvičs Jakovs (1881–1943) – vijolnieks, pedagogs  773
Gusevs Igors (Игорь Гусев, dz. 1965) – žurnālists, vēsturnieks  794
Gūtenbergs Johans (Johannes Gutenberg, ap 1398–1468) – vācu tipogrāfs, izdevējs, gravieris, zeltkalis  

726
Gūters Jānis (Johannes Guter, 1882–1962) – vācbaltiešu aktieris, filmu režisors, producents  576
Gūtmane Margita (dz. 1943) – rakstniece, dzejniece, tulkotāja  458

Ģ
Ģelzis Kristaps (dz. 1962) – grafiķis, multimediju mākslinieks, gleznotājs  613, 615, 616, 624, 625
Ģērmanis Uldis (1915–1997) – vēsturnieks, rakstnieks, volejbolists  688

H
Habarovs Bruno (1939–1994) – paukotājs (paukošana ar špagu)  693, 694
Hāberlands Kristofs (Christoph Haberland, 1750–1803) – vācbaltiešu arhitekts  637, 720, 735
Hadsons Maikls (Michael Hudson, dz. 1939) – amerikāņu ekonomists, pedagogs, žurnālists  158
Haidens Džons (John William Hiden, 1940–2012) – angļu vēsturnieks  322
Halbe Makss (Max Halbe, 1865–1944) – vācu rakstnieks, dramaturgs  546, 750
Hāmanis Johans Georgs (Jochann Georg Hamann, 1730–1788) – vācu filozofs, rakstnieks  403, 733
Hamsuns Knuts (īst. v. Knuds Pedersens, Knut Hamsun, 1859–1952) – norvēģu rakstnieks, dzejnieks, 

Nobela prēmijas laureāts literatūrā  411
Haradžanjans Rafi (dz. 1944) – pianists, pedagogs, sabiedrisks darbinieks  781
Harlaps Jans (1871–1923) – baltkrievu kultūras darbinieks  779
Hartknohs Johans Frīdrihs (Johann Friedrich Hartknoch, 1740–1789) – vācu grāmatu tirgotājs, izdevējs  

403, 733, 734
Hartmanis Eduards (Karl Robert Eduard von Hartmann, 1842–1906) – vācu filozofs  393
Hartmanis Juris (dz. 1928) – latviešu izcelsmes ASV datorzinātņu speciālists  312
Hartmanis Nikolajs (Nicolai Hartmann, 1882–1950) – vācbaltiešu filozofs  393
Hartmans Gotlobs Dāvids (Gottlob David Hartmann, 1752–1775) – vācu rakstnieks dzejnieks  403
Hauptmanis Gerharts (Gerhart Hauptmann, 1862–1946) – vācu dramaturgs, rakstnieks  551, 554, 775
Hausmanis Viktors (dz. 1931) – teātra un mākslas vēsturnieks, literāts  15, 16, 309, 322, 458, 566, 584
Hazans Mihails (dz. 1950) – ekonometrists, pedagogs  217
Hāze Frīdrihs (Friedrich Haase, 1825–1911) – vācu aktieris, režisors  540
Hāzentēters Johans (Johann Hasentöter, 1517–1586) – vācu viduslaiku hronists, ceļojošs literāts  440
Hēgelis Georgs Vilhelms Frīdrihs (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770–1831) – vācu filozofs  405, 417
Heidefogels Ernsts (Ernst Heydevogel, 1749–1787) – vācu rakstnieks, Rīgas Lielās ģildes vecākais  437
Heine Heinrihs (Christian Johann Heinrich Heine, 1797–1856) – vācu dzejnieks, žurnālists, literatūr

kritiķis  741
Helderlīns Frīdrihs (Friedrich Hölderlin, 1770–1843) – vācu dzejnieks, esejists  738
Hellats Georgs (Georg Hellat, 1870–1943) – igauņu inženieris, arhitekts  643
Helmanis Kristaps (1848–1892) – veterinārārsts, mikrobiologs, epizootologs  296
Henings Detlefs (Detlef Henning, dz. 1959) – vācu vēsturnieks  724
Hēns Viktors Amadejs (Victor Amadeus Hehn, 1813–1890) – vācbaltiešu mākslas zinātnieks, rakstnieks  

629
Hercberga Tīna (1921–2004) – režisore  791
HercovaHercberga (Ķemere) Biruta (dz. 1944) – airētāja (kanoe airēšana, ūdens slaloms), uzņēmēja  

698
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Herders Johans Gotfrīds fon (Johann Gottfried von Herder, 1744–1803) – vācu dzejnieks, teologs, filo
zofs  48, 405, 425, 426, 437–439, 475, 476, 720, 733, 734, 737, 759

Herls Jozefs (Joseph Herl, dz. 1959) – amerikāņu muzikologs  728
Hermanis Alvis (dz. 1965) – režisors  563, 564, 738, 796
Hermanovskis Alfrēds (1915–1981) – volejbolists, basketbolists  688
Hermanovskis Teodors (1883–1964) – būvinženieris  645
Herners Herberts fon (Herbert von Hoerner, 1884–1950) – vācbaltiešu rakstnieks, dzejnieks, gleznotājs  

746, 751, 752, 755
Hērsts Demjens (Damien Hirst, dz. 1965) – britu instalāciju mākslinieks  617
Heršelmans Rolfs fon (Rolf von Hoerschelmann, 1885–1947) – vācbaltiešu mākslinieks, publicists, 

rakstnieks  749
Hesens Sergejs (Сергей Иосифович Гессен, 1887–1950) – krievu filozofs  770
Hīlass Pols (Paul Heelas, dz. 1946) – britu reliģijas sociologs, antropologs  680
Hillers Johans Ādams (Johann Adam Hiller, 1728–1804) – vācu komponists, mūzikas vēsturnieks un 

teorētiķis  736
Hillers Solomons (1915–1975) – ebreju izcelsmes ķīmiķis (organiskā ķīmija), zinātnes un ražošanas 

organizators  304, 305, 308, 309, 317, 322
Himlers Heinrihs (Heinrich Luitpold Himmler, 1900–1945) – vācu politiķis, SS vadītājs  766
Hipels Teodors Gotlībs fon (Theodor Gottlieb von Hippel, 1741–1796) – vācu rakstnieks, politisks dar

binieks  738
Hiršbeins Perecs (Peretz Hirschbein, 1880–1948) – ebreju dramaturgs, režisors  774
Hitlers Ādolfs (Adolf Hitler, 1889–1945) – austriešu izcelsmes vācu politiķis, Vācijas kanclers, diktators  

8, 30, 31, 568, 766
Hjū Edvards (Edward Hugh, 1948–2015) – spāņu izcelsmes velsiešu ekonomists  158
Hofmanis Ernsts Teodors Amadejs (Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, 1776–1822) – vācu rakstnieks  

755
Hofmanstāls Hugo fon (Hugo von Hofmannstahl, 1874–1929) – austriešu rakstnieks, dramaturgs  749
Hofstede Gerards Hendriks (Gerard Hendrik Hofstede, dz. 1928) – nīderlandiešu sociālpsihologs, kul

turologs  394
Hogārts Viljams (William Hogarth, 1697–1764) – angļu gleznotājs, gravieris, ilustrators, satīriķis  41
Holbergs Ludvigs (Ludvig Holberg, 1684–1754) – norvēģu izcelsmes dāņu rakstnieks, dramaturgs, 

vēsturnieks  540, 541
Holms Korfics (Korfiz Holm, 1872–1942) – vācbaltiešu rakstnieks, tulkotājs  746, 749, 750
Holsts Nīlss fon (Niels von Holst, 1907–1993) – vācbaltiešu mākslas zinātnieks, rakstnieks  629
Holtejs Karls fon (Karl Eduard von Holtei, 1798–1880) – vācu rakstnieks, dramaturgs, aktieris  745
Homērs (Ὅμηρος, ap 8. gs. pr. Kr.) – sengrieķu dzejnieks  736
Hops Bobs (Bob Hope, 1903–2003) – amerikāņu aktieris  582
Horācijs (Quintus Horatius Flaccus, 65–8 pr. Kr.) – romiešu dzejnieks  736
Hramņikova Vera (Вера Тимофеевна Храмникова, dz. 1946) – aktrise  791
Hruščovs Ņikita (Никита Сергеевич Хрущев, 1894–1971) – politiķis, PSKP CK ģenerālsekretārs, 

PSRS Ministru padomes priekšsēdētājs  454, 522, 575, 607
Humbolts Frīdrihs Vilhelms Kristiāns Karls Ferdinands fon (Friedrich Wilhelm Christian Karl Ferdi-

nand Freiherr von Humboldt, 1767–1835) – vācu filozofs, politisks darbinieks, diplomāts, vispārī
gās valodniecības pamatlicējs  405, 425, 426

Hupels Augusts Vilhelms (August Wilhelm Hupel, 1737–1819) – vācu izcelsmes vēsturnieks, publicists  
734, 738

Huseins Sadams (Ṣaddām Ḥusayn ʿAbd al-Maǧīd al-Tikrītī, 1932–2006) – politiķis, Irākas prezidents  
37

Huserls Edmunds (Edmund Gustav Albert Husserl, 1859–1938) – ebreju izcelsmes vācu filozofs  299

PERSONU RĀDĪTĀJS
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I
Ibsens Henriks (Henrik Johan Ibsen, 1828–1906) – norvēģu dramaturgs  411, 557, 558, 749, 775
Iegrīve Edvīns (1878–1944) – ķīmiķis (analītiskā ķīmija)  300
Ieviņš Alfrēds (1897–1975) – ķīmiķis (neorganiskā un analītiskā ķīmija)  300, 303, 304
Ieviņš Kārlis (1888–1977) – rakstnieks  463
Ignatjevs Maikls (Michael Ignatieff, dz. 1947) – kanādiešu politiķis, vēsturnieks  756
Ījabs Ivars (dz. 1972) – politologs  14, 143, 398
Ikauniece Agita (dz. 1971) – kordiriģente  533
IkaunieceAdmidiņa Laura (dz. Ikauniece, dz. 1992) – vieglatlēte (daudzcīņa)  712
Ikstena Nora (dz. 1969) – rakstniece  465
Ilfs Iļja (Илья Арнольдович Ильф, īst. v. Иехиел-Лейб Арьевич Файнзильберг, 1897–1937) – ebreju 

izcelsmes krievu rakstnieks, žurnālists, scenārists  564
Illēšs Endre (Endre Illés, 1902–1986) – ungāru dramaturgs, režisors  558
Iltnere Ieva (dz. 1957) – gleznotāja  613
Ilvess Tomass Hendriks (Toomas Hendrik Ilves, dz. 1953) – žurnālists, diplomāts, Igaunijas Republikas 

prezidents  384
Ilziņš Olafs (1923–2012) – vijolnieks, pedagogs  486
Indāns Ivars (dz. 1974) – demogrāfs, politologs  189
Indriksons Alfrēds (1903–1996) – luterāņu mācītājs  665
Indriķis (arī Latviešu Indriķis, Livonijas Indriķis, Henricus de Letti, Heinrich von Lettland, ap 1187–pēc 

1259) – katoļu priesteris, viduslaiku hronists  10, 539, 654, 725
Infantjevs Boriss (1921–2009) – folklorists, literatūrzinātnieks, pedagogs  425
Ingleharts Ronalds (Ronald Inglehart, dz. 1934) – amerikāņu politologs, sociologs  401, 407, 429, 431
Inotai Andrāšs (András Inotai, dz. 1943) – ungāru ekonomists  165
Irbe Artūrs (dz. 1967) – hokejists (vārtsargs), treneris  707, 715
Ivančenko Genādijs (dz. 1946) – svarcēlājs  697
Ivanovs Jānis (1906–1983) – komponists, pedagogs, diriģents  486, 492, 493
Ivanovs Vsevolods (Вceвoлoд Вячеславович Ивaнoв, 1895–1963) – krievu rakstnieks  552
Īvāns Dainis (dz. 1955) – žurnālists, LTF pirmais priekšsēdētājs, LR Augstākās padomes deputāts  54, 

59, 69, 70
Ivaska Astrīde (1926–2015) – dzejniece, atdzejotāja  444, 458, 464, 466–468
Ivasks Ivars Vidriks (1927–1992) – literatūrvēsturnieks, mākslinieks, dzejnieks, kritiķis  444, 445, 457, 

464, 466–468
Ivaškevičs Jaroslavs (Jarosław Iwaszkiewicz, 1894–1980) – poļu rakstnieks, dramaturgs, dzejnieks  558, 

563
Ivbulis Viktors (dz. 1933) – literatūrzinātnieks  322
Īvenss Joriss (Joris Ivens, 1898–1989) – nīderlandiešu režisors  571
Izabella I (arī Izabella I Kastīlija, Isabel I de Castilla, 1451–1504) – Kastīlijas karaliene  42
Izjumovs Samsons (dz. 1950) – dziedātājs, pedagogs  797

J
Jackēvičs Aleksandrs (dz. 1958) – džudists, treneris  700
Jakovļeva Mārīte (dz. 1964) – vēsturniece  15
Jakovļevs Ģirts (dz. 1940) – aktieris  558, 585
Jancevičs Viktors (Виктор Янцевич, dz. 1968) – aktieris  791
Jānis Pāvils II (Ioannes Paulus PP. II, laicīgajā vārdā Karols Juzefs Voitila, poļu Karol Józef Wojtyła, 

1920–2005) – Romas katoļu baznīcas pāvests  676
Jankovjaks Miroslavs (Mirosław Jankowiak) – poļu valodnieks  12
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Jannaus Heinrihs Johans (Heinrich Johann Jannau, 1753–1821) – vācbaltiešu garīdznieks, vēsturnieks, 
publicists  123

Jansone Dzidra Mirdza (1925–2000) – koklētāja  491
Jansone Ilga (dz. 1958) – valodniece  15, 16, 321
Jansone Zaiga (arī Zaiga JansoneIvanova, dz. 1951) – tenisiste, trenere  696, 697
Jansons Andrejs (dz. 1938) – obojists, diriģents, komponists  489, 528
Jansons Arvīds (1914–1984) – diriģents, vijolnieks  483, 492, 502
JansonsBrauns Janis (īst. v. Janis Jansons, 1872–1917) – literatūrkritiķis, publicists, politiķis  124, 405, 

418
Jansons Gunārs (1928–2013) – arhitekts, LZA goda doktors  654
Jansons Mariss (Mariss Ivars Georgs Jansons, dz. 1943) – diriģents  420, 502
Jansons Roberts (1864–1899) – aktieris, režisors  543
Jansons Valdis (dz. 1979) – dziedātājs  507
Jansons Viktors (Victor Janson, 1884–1960) – aktieris, režisors  576
Jasinskis Daniels (1866–1939) – mācītājs  777
Jaudzems Juris (dz. 1963) – bobslejists (stūmējs), uzņēmējs  702
Jaunsudrabiņš Jānis (1877–1962) – rakstnieks, gleznotājs  451, 463, 592
Jaunušans Alfreds (1919–2008) – aktieris, režisors  558, 559
Jaunzeme Inese (1932–2011) – vieglatlēte (šķēpmešana)  691, 692, 696
Jaunzeme Vita (dz. 1968) – sabiedriska aktīviste  414
Jaunzems Jānis (1903–1978) – mākslas zinātnieks  635
Jēkabsons Ēriks (dz. 1965) – vēsturnieks  16, 767
Jēkabsons Kārlis (1879–1946) – rakstnieks, tulkotājs  454
Jekste Alberts (1908–1987) – producents, režisors, inženieris  569, 588, 589
Jeļcins Boriss (Борис Николаевич Ельцин, 1931–2007) – KPFSR Augstākās padomes priekšsēdētājs, 

Krievijas Federācijas prezidents  66, 74, 76, 77, 83, 378
Jeļizarova Poļina (dz. 1989) – vieglatlēte (skriešana)  712
Jermaks Romualds (dz. 1931) – komponists  494
Jermalavičs Tomass (Tomas Jermalavicius, dz. 1977) – lietuviešu politologs  369, 376
Jērums Alberts (1919–1978) – komponists, kordiriģents, mūzikas kritiķis  489, 526, 528
Ješe Gotlobs Benjamins (Gottlob Benjamin Jäsche, 1762–1842) – vācu izcelsmes filozofs  403
Jezavitovs Konstantīns (arī Jezovitovs, Канстанцін (Кастусь) Барысавіч Езавітаў, 1893–1946) – 

baltkrievu sabiedrisks darbinieks, pedagogs  779
Jirgensons Bruno (1904–1982) – ķīmiķis, zinātņu popularizētājs  300
Joeniemi Perti (Pertti Joenniemi, dz. 1966) – Dānijas starptautisko pētījumu institūta vecākais pētnieks  

381
Johansons Kārlis (1892–1929) – tēlnieks  601, 604, 605
Johans VI Ambundi (Iohannes Habundus, Johannes Ambundi von Schwan, ?–1424) – Rīgas arhibīskaps  

656
Joņevs Jānis (dz. 1980) – rakstnieks  465
Jozaitis Arvīds (Arvydas Juozaitis, dz. 1956) – lietuviešu filozofs, rakstnieks, publicists  411
Jozuus Pauls (arī Pēteris Pauls Jozuus, 1873–1937) – kordiriģents, ērģelnieks, pedagogs  517, 519
Judins Sergejs (Сергей Петрович Юдин, dz. 1946) – aktieris, režisors  790
Jundzis Tālavs (dz. 1951) – politologs, jurists, LR Augstākās padomes deputāts, aizsardzības ministrs  

14, 16, 83, 320, 362, 371, 408, 703
Jungs Karls Gustavs (Carl Gustav Jung, 1875–1961) – šveiciešu psihiatrs  748
Jurciņš Rūdolfs (1909–1948) – basketbolists  686
Jurevičs Pauls (1891–1981) – filozofs  22, 397
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Jurēvičs Vidvuds (1892–1945?) – komponists, mūzikas kritiķis  519
Jurgensons Oļģerts (dz. 1940) – basketbolists  694
Jurjāns Andrejs (arī Jurjānu Andrejs, 1856–1922) – komponists, diriģents, mežradznieks, mūzikas 

folklorists  476, 478, 515, 517, 536
Jurjevs Jurijs (Юрий Михайлович Юрьев, 1872–1948) – krievu aktieris  544
Jurkīns Mindaugs (Mindaugas Jurkynas, dz. 1972) – lietuviešu politologs  376
Jurovskis Jurijs (īst. v. Georgijs Saruhanovs, Юрий Ильич Юровский, 1894–1959) – aktieris, režisors  

549, 557, 771, 774

K
Kacizne Alters (Alter Kacyzne, 1885–1941) – ebreju rakstnieks, dzejnieks, fotogrāfs  774
Kacs Arkādijs (Аркадий Фридрихович Кац, dz. 1931) – krievu režisors, aktieris  557, 559, 787, 788
Kačkalda Ludmila (1949–2010) – mākslas vingrotāja, trenere  695
Kadafi Muamars (Muʿammar al-Qaḏḏāfī, 1942–2011) – lībiešu politiķis, Lībijas valsts līderis  37
Kadeks Matvejs (1897–1950) – ģeogrāfs, LVU rektors  304
Kairiša Astrīda (dz. 1941) – aktrise  558
Kairišs Viesturs (dz. 1971) – režisors  564, 622
Kaizers Georgs (Georg Kaiser, 1878–1945) – vācu rakstnieks, dramaturgs  549
Kaktiņš Ādolfs (1885–1965) – dziedātājs, aktieris  481, 482
Kalējs Aivars (dz. 1951) – ērģelnieks, komponists, pianists  502
Kaljostro Alesandro (Alessandro Cagliostro, īst. v. Guiseppe Balsamo, 1743–1795) – itāļu avantūrists, 

okultists, mistiķis  736
Kalna Inga (dz. 1972) – dziedātāja  506
Kalnačs Benedikts (dz. 1965) – literatūrzinātnieks  322, 402, 446
Kalnājs Arnolds (arī Arnolds Berkholcs, 1906–1975) – kordiriģents, ērģelnieks  488, 526, 528
Kalnbērzs Viktors (dz. 1928) – mediķis traumatologs ortopēds, LR Augstākās padomes un Saeimas 

deputāts  322
Kalnciema Aina (dz. 1944) – klavesīniste, pedagoģe  501
Kalniete Sandra (dz. 1952) – mākslas zinātniece, rakstniece, Eiropas Parlamenta deputāte, ārlietu mi

nistre  511
Kalniņa Ieva (dz. 1957) – literatūrzinātniece  454
Kalniņš Alfrēds (1879–1951) – komponists, ērģelnieks, pianists, pedagogs  479, 480, 484, 485, 492, 

517–519
Kalniņš Ansis (1903–1945) – arhitekts  645
Kalniņš Arvīds (1894–1981) – ķīmiķis, mežzinātnieks, ministrs  303–305
Kalniņš Eduards (1904–1988) – gleznotājs, marīnists  413
Kalniņš Imants (dz. 1941) – komponists, LR Augstākās padomes un Saeimas deputāts  494
Kalniņš Ivars (dz. 1948) – aktieris  585
Kalniņš Jānis (1922–2000) – rakstnieks, literatūrzinātnieks, teātra kritiķis  309, 322
Kalniņš Jānis (1904–2000) – komponists, diriģents, ērģelnieks, pedagogs  484, 489, 519
Kalniņš Juris (1938–2010) – basketbolists, uzņēmējs  694
Kalniņš Pauls (1872–1945) – ārsts, valsts darbinieks, Satversmes sapulces un Saeimas deputāts  115, 125
Kalpaks Oskars (1882–1919) – pulkvedis, pirmais latviešu nacionālo bruņoto spēku komandieris  799
Kalsons Romualds (dz. 1936) – komponists, pedagogs  493, 494, 508
Kalviņš Ivars (dz. 1947) – ķīmiķis, izgudrotājs, zinātnes organizators  307, 317, 318
Kaļistratovs Meletijs (Мелетий Архипович Каллистратов, 1896–1941) – vecticībnieku sabiedrisks 

darbinieks, politiķis, Saeimas deputāts  427, 771
Kaminskis Valters (1927–1997) – komponists  536
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Kamī Albērs (Albert Camus, 1913–1960) – franču rakstnieks, filozofs  565
Kampars Valdis (dz. 1944) – ķīmiķis (organiskā ķīmija)  307
Kampe Pauls (Paul Campe, 1885–1960) – arhitekts, arhitektūras vēsturnieks  648, 649, 724
Kampenhauzens Johans Baltazars fon (Johann Balthasar von Campenhausen, 1689–1758) – virsnieks, 

Vidzemes landrāts, Somijas ģenerālgubernators  735
Kančeli Gija (Giya Kancheli, dz. 1935) – gruzīnu komponists  495
Kandinskis Vasilijs (Василий Васильевич Кандинский, 1866–1944) – krievu mākslinieks, mākslas 

teorētiķis  749
Kangro Andris (dz. 1947) – pedagogs, LU profesors  14, 289
Kanīzijs Pēteris (Peter Canisius, Pieter Canis, 1521–1597) – holandiešu izcelsmes vācu garīdznieks, 

jezuīts  657
Kants Imanuels (Immanuel Kant, 1724–1804) – vācu filozofs  398, 402–405, 426, 448, 733
Kants Ivars (dz. 1949) – aktieris  576, 577
Kapablanka Hosē Rauls (José Raúl Capablanca y Graupera, 1988–1942) – kubiešu šahists  695
KaramiševaUztupe Dzidra (1930–2014) – basketboliste, trenere  691
Karamiševs Aleksandrs (1928–2008) – autosportists, treneris  716
Karamzins Nikolajs (Николай Михайлович Карамзин, 1766–1826) – krievu rakstnieks, dzejnieks, 

vēsturnieks, kritiķis  737
Karapetjans Aiks (dz. 1983) – režisors  799
Kārkliņš Andris (1942–2011) – dzejnieks, flamenko ģitārists  448
Kārlis XI (Karl XI, Carolus XI, 1655–1697) – Zviedrijas karalis  730
Karlsons Juris (dz. 1948) – komponists, pedagogs  495, 535
Kārness Kevins (Kevin C. Karnes, dz. 1972) – amerikāņu muzikologs  475
Karnīte Raita (dz. 1949) – ekonomiste  14, 184
Kaross Jozs (Juozas Karosas, 1890–1981) – lietuviešu komponists, diriģents, pedagogs  778
Karrs Čārlzs (Charles Carr, 1875–?) – angļu būvinženieris  648
Kasekamps Andress (Andres Kasekamp, dz. 1966) – igauņu vēsturnieks, politologs  380
Kasparsons Kārlis (1865–1962) – ārsts, Satversmes sapulces un Saeimas deputāts, izglītības ministrs  

302
Katajevs Valentīns (Валентин Петрович Катаев, 1897–1986) – krievu rakstnieks  549
Katlaps Žanis (1907–1968) – aktieris, režisors  547, 553
Katrīna II Lielā (Екатерина II Великая, 1729–1796) – Krievijas imperatore  732, 733, 736
Kaudzīte Matīss (1848–1926) – rakstnieks, skolotājs  443
Kaudzīte Reinis (1839–1920) – rakstnieks, skolotājs  443
Kaulača Vineta (dz. 1971) – gleznotāja  620
Kauls Alberts (1938–2008) – zemkopis, Zemkopības ministrs  65
Kazaks Jēkabs (1895–1920) – gleznotājs  599
Kazanova Hosē (José Casanova, dz. 1951) – spāņu/amerikāņu reliģiju sociologs  679
Keggi Kristaps Juris (dz. 1934) – latviešu izcelsmes ASV mediķis, ortopēds  312
Keizerlings Eduards fon (Eduard von Keyserling, 1855–1918) – vācbaltiešu rakstnieks  720, 748, 750, 

751, 759
Keizerlings Hermanis Karls fon (Hermann Carl von Keyserlingk, 1696–1764) – vācbaltiešu muižnieks, 

literāts, diplomāts  735
Kēnens Gerds (Gerd Koenen, dz. 1944) – vācu vēsturnieks, publicists  31
Ketlere Diāna (dz. 1971) – pianiste, pedagoģe  500
Ketlers Frīdrihs Kazimirs (Friedrich Kasimir von Kettler, 1650–1698) – Kurzemes un Zemgales hercogs  

731
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Ketlers Gothards (Godthardt Kettler, Gothardus Kettler, 1517–1587) – Livonijas ordeņa mestrs, Livoni
jas provinces vietvaldis, Kurzemes un Zemgales hercogs  633

Kilpe Frānsesa (Frances Külpe, 1862–1936) – vācbaltiešu rakstniece  748, 755
Kinča Liene (dz. 1981) – dziedātāja  507
Kirbijs Deivids (David G. Kirby, dz. 1942) – britu vēsturnieks  438
Kirhenšteins Augusts (1872–1963) – mikrobiologs, veterinārmediķis, LPSR Augstākās padomes Prezi

dija priekšsēdētājs  302, 304, 306, 317
Kirhners Ernsts Ludvigs (Ernst Ludwig Kirchner, 1880–1938) – vācu gleznotājs, grafiķis  606
Kirko Igors (Игорь Михайлович Кирко,1918–2007) – krievu fiziķis  304
Kiršons Vladimirs (Владимир Михайлович Киршон, 1902–1938) – krievu rakstnieks, dramaturgs  549
Kitners Karls Augusts (Karl August Küt(t)ner, 1749–1800) – vācu izcelsmes pedagogs, rakstnieks, tul

kotājs  736
Kjūkors Džordžs (George Dewey Cukor, 1899–1983) – amerikāņu režisors  576
Klāns Pāvils (īst. v. Pauls Kovaļevskis, 1912–1979) – rakstnieks, žurnālists  757, 758
Klauss Gunārs (dz. 1926) – režisors, aktieris  555
Kleckins Ābrams (dz. 1933) – žurnālists, kinozinātnieks  799
Klegers Vilhelms (Friedrich Wilhelm Kläger, 1817–1875) – vācu dramaturgs  541
Kleimans Naums (Наум Ихильевич Клейман, dz. 1937) – krievu kino zinātnieks  574
Klementjevs Andrejs (dz. 1973) – ekonomists, politiķis, Saeimas deputāts  109
Klementjevs Ivans (dz. 1960) – airētājs (kanoe airēšana), treneris, Saeimas deputāts  701–705
Klētnieks Jānis (dz. 1929) – astronoms, ģeodēzists, zinātnes vēsturnieks  300, 302
Klinklāvs Aleksandrs (1899–1982) – arhitekts  645
Klints Anta (1893–1970) – aktrise  547, 551
Klišāns Mārtiņš (dz. 1967) – kordiriģents, pedagogs  533
Klotiņš Arnolds Laimonis (dz. 1934) – muzikologs  15, 39, 509, 513, 537, 723
Klucis Gustavs (1895–1938) – plakātists, dizainers, gleznotājs  601–603
Kluša Vija (dz. 1940) – mediķe, farmakoloģe  307
Kļava Kārlis (1907–1943) – sportists, šāvējs (šaušana ar automātisko pistoli)  688
Kļava Sigvards (dz. 1962) – diriģents, pedagogs  499, 503, 532, 533, 535
Kļaviņš Eduards (dz. 1937) – mākslas zinātnieks  322, 600
Kļaviņš Jānis (dz. 1921) – latviešu izcelsmes ASV mediķis  312
Kļaviņš Olafs (dz. 1964) – bobslejists (pilots, stūmējs), celtnieks  702
KļimovičaDrēviņa Inta (dz. Kļimoviča, dz. 1951) – vieglatlēte (vidējo distanču skriešana), sporta dar

biniece  699
Knolls Matiass (dz. 1963) – dzejnieks, atdzejotājs  460, 461, 729
Knopkens Andreass (Andreas Knopken, Knöpken, Knopius, 1468–1539) – vācu teologs, baznīcas refor

mators Baltijā, dzejnieks  656, 727
Kocebū Augusts fon (August Friedrich Ferdinand von Kotzebue, 1761–1819) – vācu dramaturgs, rakst

nieks  540, 541
Kocs Ričards A. (Richard A. Koc, dz. 1951) – amerikāņu literatūrzinātnieks, valodnieks  750
Kokars Gido (1921–2017) – kordiriģents, pedagogs  492, 524
Kokars Imants (1921–2011) – kordiriģents, pedagogs  492, 503, 523, 524, 529
Kokarēviča Margarita (dz. 1957) – airētāja  701
Kolbuševskis Staņislavs (Stanisław Kolbuszewski, 1901–1965) – poļu filologs  300
Kolga Marguss (Margus Kolga, dz. 1966) – igauņu diplomāts  365
Kols Johans Georgs (Johann Georg Kohl, 1808–1878) – vācu rakstnieks, vēsturnieks, ģeogrāfs  225
Komisarževska Vera (Bepa Федоровна Koмиcapжeвckaя, 1864–1910) – krievu aktrise  544
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Komorovskis Broņislavs (Bronisław Maria Komorowski, dz. 1952) – vēsturnieks, Polijas Republikas 
prezidents  783

Konrāde Ilze (dz. 1944) – latviešu izcelsmes Austrālijas peldētāja  693
Konrāds Jānis (dz. 1942) – latviešu izcelsmes Austrālijas peldētājs, treneris  693
Koņajevs Igors (Игорь Григорьевич Коняев, dz. 1963) – teātra režisors un mākslinieciskais vadītājs  789
Korana Hars Gobinds (Har Gobind Khorana, 1922–2011) – indiešu izcelsmes ASV bioķīmiķis, Nobela 

prēmijas laureāts  308
Korints Loviss (Lovis Corinth, 1858–1925) – vācu gleznotājs, grafiķis  750, 751
Koroļeva Ilze (dz. 1960) – socioloģe  425
Korotkovs Vladimirs (Владимир Викторович Коротков, dz. 1948) – krievu tenisists  697
KoršsSabļins Vladimirs (Владимир Владимирович Корш-Саблин, 1900–1974) – baltkrievu režisors, 

aktieris  586
Koršunovs Oskars (Oskaras Koršunovas, dz. 1969) – lietuviešu režisors, dramaturgs, scenogrāfs  565
Korto Alfrēds (Alfred Cortot, 1877–1962) – franču pianists, komponists, diriģents  487
Kosinskis Vladimirs (Владимир Андреевич Косинский, 1866–1938) – krievu ekonomists  300
Kosteņecka Marina (Марина Григорьевна Костенецкая, dz. 1945) – rakstniece, radiožurnāliste, sa

biedriska darbiniece  792
Kovals Ainārs (dz. 1981) – vieglatlēts (šķēpmešana)  710, 712
Kovaļčuka Svetlana (dz. 1956) – filozofe, krievu kultūras vēstures pētniece  425
Kovaļevska Maija (dz. 1979) – dziedātāja  420, 506, 507
Kozakeviča Ita (1955–1990) – filoloģe, tulkotāja, sabiedriska darbiniece, politiķe, LR Augstākās pado

mes deputāte  767, 780
Kozaks Romāns (Роман Ефимович Козак, 1957–2010) – režisors  565, 788
Kozirevs Andrejs (Андрей Владимирович Козырев, dz. 1951) – diplomāts, Krievijas Federācijas ārlietu 

ministrs, Krievijas Valsts domes deputāts  372, 373
Kozlovs Vladimirs (Владимир Евгеньевич Козлов, dz. 1958) – krievu bobslejists (stūmējs)  702
Kožeņovskis Roberts (Robert Marek Korzeniowski, dz. 1968) – poļu vieglatlēts (soļošana)  706
Krasinska Lija (1911–2009) – muzikoloģe, pedagoģe  798
Krastiņa Sandra (dz. 1957) – gleznotāja  613
Krastiņš Jānis (dz. 1943) – arhitektūras vēsturnieks, pedagogs  15, 317, 322, 323, 651
Krastkalns Andrejs (1868–1939) – jurists, politiķis, advokāts, Saeimas deputāts  405
Krasts Guntars (dz. 1957) – politiķis, Saeimas un Eiropas Parlamenta deputāts, ministru prezidents  

111, 377
Krauss Ernsts (Ernst Krauss, 1899–1970) – vācu ģeologs  300
Krauss Klemenss (Clemens Heinrich Krauss, 1893–1954) – austriešu diriģents  486
Krauze Johans Vilhelms fon (Johann Wilhelm von Krause, 1757–1828) – vācu arhitekts  734
Kravčenko Marija (Мария Кравченко, dz. 1982) – krievu režisore, operatore, scenāriste  579
Kreicbergs Toms (arī Toms Kroshils, dz. 1985) – rakstnieks  464, 465
Krēmere Marianna (dz. Briknere, 1922–2011) – vijolniece  798
Krēmers Gidons (dz. 1947) – vijolnieks, diriģents  19, 491, 796, 798
Krēmers Markuss (1898–1981) – vijolnieks  798
Krenberga Dita (dz. 1968) – flautiste  500
Krese Solvita (dz. 1967) – mākslas zinātniece, kuratore  615, 621
Krēsliņš Jānis, sen. (dz. 1924) – bibliogrāfs, kultūrvēsturnieks, literāts  312, 455
Krīdenere Barbara fon (Barbara Juliane von Krüdener, 1764–1824) – vācbaltiešu rakstniece  737
Kriķis Aigars (1954–1999) – kamaniņu braucējs, treneris, automehāniķis  698, 699
Krimbergs Roberts (1874–1941) – fiziologs, bioķīmiķis  296
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Krisons Andrejs (1909–1945) – basketbolists, futbolists  686
Kristapsons Jānis (1939–2017) – informātikas, zinātniecības speciālists  313
Krišjāne Zaiga (dz. 1963) – ģeogrāfe, demogrāfe, pedagoģe  189, 190
Krišjānis Dimants (dz. 1960) – airētājs, uzņēmējs  700
Krišjānis Dzintars (1958–2014) – airētājs  700
Krištopans Vilis (dz. 1954) – uzņēmējs, Saeimas deputāts, ministru prezidents  111, 134
Kroders Oļģerts (1921–2012) – režisors, aktieris, pedagogs  559, 560, 562, 564
Kroders Roberts (1892–1956) – rakstnieks, teātra kritiķis, tulkotājs  453
Krodznieks Jānis (arī Jānis Krīgers, 1851–1924) – vēsturnieks, pedagogs  296, 297
Kroģeris Alfons (1923–1989) – inženierzinātnieks, elektrotehnikas speciālists  304
Krolls Franks Lotars (Frank-Lothar Kroll, dz. 1959) – vācu vēsturnieks, literatūrzinātnieks  724
Kronbergs Juris (dz. 1946) – dzejnieks, atdzejotājs  458–460
Kronlaks Rolands (dz. 1973) – komponists, pedagogs  498
Kronvalds Atis (arī Kronvaldu Atis, 1837–1875) – pedagogs, publicists, valodnieks  10, 86, 225, 291, 

296, 297, 426
Krugmans Pols (Paul Robin Krugman, dz. 1953) – amerikāņu ekonomists, Nobela prēmijas laureāts  

158, 182
Krūkliņš Arnolds (1914–1994) – vieglatlēts (soļošana)  687
Krūmiņa Inta (dz. 1949) – statistiķe, demogrāfe  187
KrūmiņaKoņkova Solveiga (dz. 1960) – filozofe, reliģijpētniece  15, 681
Krūmiņš Artūrs (1879–1969) – arhitekts, arhitektūras vēsturnieks  304
Krūmiņš Gatis (dz. 1973) – vēsturnieks, Vidzemes Augstskolas rektors  20
Krūmiņš Jānis (1930–1994) – basketbolists, metālmākslinieks  691–694
Krūmiņs Juris (dz. 1947) – demogrāfs, pedagogs  188, 190
Krutojs Georgs (Георгий Михайлович Крутой, dz. 1938) – ukraiņu izcelsmes mākslinieks  799
Krūze Daiga (dz. 1980) – gleznotāja  620
Kubertēns Pjērs de (Pierre de Frédy, baron Coubertin, 1863–1937) – Francijas sporta un sabiedrisks 

darbinieks, mūsdienu olimpisko spēļu organizēšanas iniciators  687
Kubins Alfrēds (Alfred Leopold Isidor Kubin, 1877–1959) – austriešu gleznotājs  756
Kublinskis Mihails (dz. 1939) – režisors  558
Kudiņa Ilona (dz. 1971) – flautiste  501
Kuga Jānis (1878–1969) – gleznotājs, scenogrāfs  555
Kukaine Rita (1922–2011) – mikrobioloģe, virusoloģe  304, 306
Kukule Aija (dz. 1956) – dziedātāja, pedagoģe  496
Kūla Dainis (dz. 1959) – vieglatlēts (šķēpmešana), uzņēmējs  700, 701
Kulakova Ieva (arī Kalniņa, dz. 1969) – mākslas zinātniece, kuratore  623
Kūle Maija (dz. 1951) – filozofe  15, 16, 310, 320, 323, 433
Kulejs Ježijs (Jerzy Zdzisław Kulej, 1940–2012) – poļu bokseris  694
Kuļikovs Georgijs (dz. 1947) – krievu peldētājs  697
Kundziņš Kārlis (1902–1992) – teātra vēsturnieks, literatūrzinātnieks  309
Kundziņš Krišjānis (1905–1993) – cīkstonis, treneris  687
Kundziņš Pauls (1888–1983) – arhitekts, pedagogs  635, 645, 649
Kupče Ēriks (dz. 1955) – ķīmiķis, radiospektroskopists  307, 316
Kupčs Māris (dz. 1966) – diriģents, pedagogs  503
Kupers Emīls (Эмиль Альбертович Купер, 1877–1960) – angļu izcelsmes krievu diriģents  483, 773
Kuprisa Anita (dz. 1958) – komponiste, diriģente, ērģelniece  490
Kupsts Aleksandrs Vītauts (Aleksandras Vytautas Kupstas, 1898–1964) – lietuviešu aktieris, režisors  

778
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Kurcijs Andrejs (īst. v. Andrejs Kuršinskis, 1884–1959) – rakstnieks, dzejnieks, atdzejotājs  600
KursītePakule Janīna (dz. 1952) – literatūrzinātniece, folkloriste, Saeimas deputāte  321, 323
Kusiņš Gunārs (dz. 1963) – jurists, pedagogs, Satversmes tiesas tiesnesis  107
Kūtris Gunārs (dz. 1960) – jurists, politiķis, Satversmes tiesas tiesnesis, Saeimas deputāts  109
Kuzmicks Bronislavs (arī Broņus Kuzmicks, Bronius/Bronislavas Juozas Kuzmickas, dz. 1935) – lietu

viešu filozofs, politiķis, Lietuvas Augstākās padomes un Seima deputāts  371
Kuzmins Afanasijs (dz. 1947) – sportists, šāvējs, treneris  699–703, 706
Kuzmins Fjodors (Феедор Михайловиx Кузьмин, 1937–2006) – Baltijas kara apgabala karaspēka pa

vēlnieks  80, 81
Kvartins Zevuluns (Zevulun Kwartin, arī Zawel Kwartin, 1874–1952) – ebreju izcelsmes krievu/ameri

kāņu kantors  773
Kvelde Pauls (dz. 1927) – diriģents, pedagogs  524, 529
Kviesis Alberts (1881–1944) – politiķis, Tautas padomes loceklis, Latvijas Valsts prezidents  115, 685
Kžižanovskis Julians (Julian Krzyżanowski, 1892–1976) – poļu literatūrzinātnieks, folklorists  300

Ķ
Ķekars Ansis (1784–?) – tēlnieks, dekorators  635
Ķempe Emīls (1908–1938) – dzejnieces Mirdzas Ķempes brālis  453
Ķempe Mirdza (prec. Ādamsone, vēlāk Naikovska, 1907–1974) – dzejniece, tulkotāja  453, 463, 464
Ķeniņš Atis (1874–1961) – jurists, dzejnieks, pedagogs, izglītības ministrs, tieslietu ministrs  453
Ķeniņš Tālivaldis (1919–2008) – komponists, pedagogs  489, 508
Ķepītis Jānis (1908–1989) – komponists, pianists, pedagogs  487
Ķergalvis Krišjānis (1856–1936) – būvuzņēmējs  645
Ķezbere Sabīne (dz. 1985) – komponiste  499
Ķiksis Ainārs (dz. 1972) – riteņbraucējs (treka braukšana), uzņēmējs  705
Ķikuļu Jēkabs (1740–1777) – audējs, hernhūtietis, dzejnieks  443
Ķiķauka Pēteris (1886–1967) – klasiskās filoloģijas speciālists, pedagogs  456
Ķimele Māra (dz. 1943) – režisore, skatuves mākslas pedagoģe  562, 564
Ķinis Uldis (dz. 1953) – jurists, Satversmes tiesas tiesnesis  107
Ķipurs Jānis (dz. 1958) – bobslejists (pilots), treneris  701, 702
Ķuzis Valdis (dz. 1945) – kamaniņu braucējs, mehāniķis  698

L
Labuckis Jānis (1938–2015) – volejbolists, treneris  694
Lāce Anda (dz. 1982) – gleznotāja, tēlniece  620
Lāce Anna (arī Asja Lācis, 1891–1979) – režisore  552
Lāce Rasma (1923–2008) – mākslas zinātniece  607
Lācis Dzintars (1940–1992) – riteņbraucējs (treka braukšana), treneris  695
Lācis Jūlijs Rihards (1892–1941) – rakstnieks, žurnālists, tautas labklājības ministrs, LPSR izglītības 

tautas komisārs  453
Lācis Kārlis (dz. 1977) – komponists, aranžētājs, pianists, producents  561
Lācis Teodors Žanis (1882–1946) – aktieris, režisors  771
Lācis Vilis (dz. Jānis Vilhelms Lāce, 1904–1966) – rakstnieks, LPSR Tautas komisāru padomes (Minis

tru padomes) priekšsēdētājs  456–459, 553
Laganovskis Leonards (dz. 1955) – scenogrāfs, gleznotājs, grafiķis  614
Lāgerlēva Selma (Selma Lagerlöf, 1858–1940) – zviedru rakstniece  549
Lagzdiņš Kārlis (1896–1960) – aktieris  589
Laime Sandis (dz. 1982) – folklorists  15
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Laipenieks Edgars (1913–1998) – latviešu izcelsmes Čīles vieglatlēts, šķēpmetējs, desmitcīņnieks  691
Laizāne Valentīna (dz. 1934) – horeogrāfe  783
LaizāneJurkāne Marika (dz. 1977) – politoloģe, Baltijas Asamblejas ģenerālsekretāre  14, 390
Laklo Pjērs Šoderlo de (Pierre Choderlos de Laclos, 1741–1803) – franču rakstnieks, militārs darbinieks  

496
Lakstīgala Atvars (dz. 1981) – diriģents, mežradznieks  503
Lakučs Ivo (dz. 1979) – riteņbraucējs (BMX klase), treneris  709
Lamberga Dace (dz. 1948) – mākslas zinātniece  599
Lamberts Johans Heinrihs (Johann Heinrich Lambert, 1728–1777) – šveiciešu fiziķis, filozofs, matemā

tiķis  733
Lamejs Bernhards (Bernhard Lamey, 1894–1980) – vācu žurnālists, rakstnieks  764
Lancmanis Imants (dz. 1941) – mākslas zinātnieks, muzeologs, gleznotājs  19, 310, 322, 323, 721, 724, 

753, 758
Landsberģis Vītauts (Vytautas Landsbergis, dz. 1932) – muzikologs, PSRS tautas deputāts, Lietuvas 

Augstākās padomes priekšsēdētājs, Lietuvas Seima deputāts, Eiropas Parlamenta deputāts  363, 
364, 371, 374

Langa Liāna (īst. v. Liāna Bokša, dz. 1960) – dzejniece  465
Lange Jākobs (Jacob Lange, 1711–1777) – vācu izcelsmes luterāņu garīdznieks, Vidzemes virskonsisto

rijas superintendents, leksikogrāfs, tulkotājs  10, 224
Langens Alberts (Albert Langen, 1869–1909) – vācu grāmatizdevējs  749
Langheinrihs Makss (Max Langheinrich, 1869–1924) – vācu arhitekts  749
Lapa Līga (dz. 1953) – vēsturniece  16, 417
Lapčenoks Viktors (dz. 1947) – dziedātājs  496
Lapenieks Niki (arī Brigita Lapenieks, 1933–2012) – IDA (International Documentary Association) 

līdzdibinātāja, valdes locekle  583
Lapenieks Vilis Jānis (1908–1983) – aktieris, režisors, fotogrāfs  582, 583, 588, 589
Lapenieks Vilis Mārtiņš (Vilis Lapenieks, juniors, 1931–1987) – kinooperators  582, 583
Lapiņš Andis (1948–1997) – uzņēmējs, demogrāfs, statistiķis  187
Lapiņš Ilmārs (dz. 1944) – diriģents  502
Lārs Marts (Mart Laar, dz. 1960) – vēsturnieks, aizsardzības ministrs, Igaunijas Republikas ministru 

prezidents  374
Laščonova Natālija (dz. 1973) – vingrotāja  702
Laukēvics Indulis (ap 1918–ap 1941) – volejbolists, basketbolists  688
Laube Eižens (1880–1967) – arhitekts, pedagogs, LA rektors  640–642, 645–649
Laurinks Mečis (Mečys Laurinkus, dz. 1951) – lietuviešu politiķis, diplomāts, Lietuvas Seima deputāts  

374
Lavendelis Egons (dz. 1934) – inženieris (mehānikas speciālists), pedagogs, RTU rektors  304
Laviņš Aldis (dz. 1973) – jurists, Satversmes tiesas tiesnesis  107
Lavreņovs Boriss (Бopиc Андреевич Лaвpeнев, īst. v. Бopиc Андреевич Сергеев, 1891–1959) – krievu 

rakstnieks, dramaturgs, žurnālists  552, 556
Lavri Marks (Marc Lavry, 1903–1967) – ebreju komponists, diriģents  773
Lazdenieks Aivars (dz. 1954) – airētājs, apsardzes darbinieks  699
Lazdiņš Jānis (dz. 1966) – tiesību vēsturnieks  15
Lēbers Augusts (August Loeber, 1865–1948) – vācbaltiešu jurists, tiesībzinātnieks  300, 722, 775
Lēbers Dītrihs Andrejs (Dietrich André Loeber, 1923–2004) – vācbaltiešu politologs, tiesībzinātnieks  

308, 312, 317
Lediņš Hardijs (1955–2004) – arhitekts (teorētiķis), mūziķis, žurnālists  614, 615
Lehārs Ferencs (Ferenc Lehár, 1870–1948) – ungāru komponists  554
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Leibnics Gotfrīds Vilhelms (Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646–1716) – vācu matemātiķis, filozofs  731
Leiko Marija (1887–1938) – aktrise  466, 551, 576
Leilands Kārlis (1895–1961) – svarcēlājs  684, 685
Leinvande Faina (dz. 1950) – ebreju izcelsmes pianiste  783, 784
Leinvands Mihaels (dz. 1949) – ebreju izcelsmes diriģents, komponists, folklorists, pedagogs  783, 784
Leitāns Ansis (1815–1874) – žurnālists, literāts, tulkotājs  441
Leitušs Arkadijs (Arkady Leytush, Аркадий Лейтуш, dz. 1951) – diriģents  798
Lejiņš Atis (dz. 1942) – vēsturnieks, politiķis, Saeimas deputāts  165
Lejiņš Jānis (1899–1990) – aktieris, režisors, rakstnieks, gleznotājs  547, 554, 555
Lejiņš Paulis (1883–1959) – agrārzinātnieks, lopkopības speciālists, zinātnes organizators  304
Lejiņš Pēteris (1909–2002) – jurists, sociologs, sabiedrisks darbinieks  312
Lekans Tomass M. (Thomas M. Lekan, dz. 1967) – amerikāņu vēsturnieks, kultūrvēsturnieks  743
Lēmanis Valfrīds (1914–1975) – režisors, operators, fotogrāfs  584
Lemperts Grigorijs (1906–1980) – ārsts, demogrāfs  191
Lēnavs Nikolajs (Nikolaus Lenau, īst. v. Nikolaus Franz Niembsch Edler von Strehlenau, 1802–1850) – 

austriešu dzejnieks  741
Lencs Jākobs Mihaels Reinholds (Jakob Michael Reinhold Lenz, 1751–1792) – vācbaltiešu rakstnieks, 

dramaturgs  403, 720, 737–739, 759
Lesings Gotholds Efraims (Gotthold Ephraim Lessing, 1729–1781) – vācu dzejnieks, dramaturgs  538, 

539, 542, 738, 741, 775
Leščevskis Eižens (arī Ježijs, īst. v. Zenons Simeons Leščevskis, 1902–1969) – poļu izcelsmes baletdejo

tājs, baletmeistars  777
Letss Treisijs (Tracy Letts, dz. 1965) – amerikāņu rakstnieks, dramaturgs, scenārists, aktieris  565
LevīStross Klods (Claude Lévi-Strauss, 1908–2009) – franču sociālantropologs, filozofs  44
Lēviss of Menārs Karls fon (Karl von Löwis of Menar, 1855–1930) – vācbaltiešu bibliotekārs, vēsturnieks  

629
Levits Egils (dz. 1955) – jurists, politologs, diplomāts, tieslietu ministrs, Eiropas Savienības Tiesas ties

nesis  11, 236, 428
LiberteRebane Amanda (1883–1981) – igauņu izcelsmes dziedātāja  483
Liberts Guntis (dz. 1950 ) – fiziķis  315
Liberts Ludolfs (1895–1959) – scenogrāfs, gleznotājs, pedagogs  611
LībiņaEgnere Inese (dz. 1977) – juriste, politiķe, Saeimas deputāte  109
Lībiņš Eduards (1931–?) – volejbolists  693, 694
Līdaka Marģers (1928–2003) – ķīmiķis (organiskā ķīmija)  304, 307
Lidmanis Jānis (1910–1986) – basketbolists, futbolists  686
Līduma Madara (dz. 1982) – biatloniste, skolotāja  708
Liedskalniņa Antra (1930–2000) – aktrise  558
Lieģis Imants (dz. 1955) – politiķis, diplomāts, Saeimas deputāts, ministrs  409
Lielausis Oļģerts (dz. 1930) – fiziķis  316, 317
Lieldidžs Uldis (dz. 1933) – aktieris  585
Lielpēteris Jānis (1937–2009) – fiziķis, zinātnes organizators, LZA prezidents  304, 313
Liepiņa Lidija (1891–1985) – fizikālķīmiķe  303, 304, 306
Liepiņš Dainis (dz. 1962) – riteņbraucējs (treka braukšana), Saeimas deputāts  701
Liepiņš Edgars (1929–1995) – aktieris, dziedātājs  559
Liepiņš Edvards (dz. 1944) – fizikālķīmiķis  307, 316
Liepiņš Jānis (1894–1964) – gleznotājs  599
Liepiņš Modris (dz. 1966) – vieglatlēts (soļošana), pedagogs  706
Liepiņš Roberts (dz. 1952) – kordiriģents, pedagogs  533
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Liepiņš Zigmars (dz. 1952) – komponists, pianists, aranžētājs  497
Lietiņš Kārlis (1908–1979) – kordiriģents  526
Lifšics Tovijs (1928–2015) – diriģents, vijolnieks, pedagogs  798
Līgotņu Jēkabs (īst. v. Jēkabs Roze, 1874–1942) – literatūrvēsturnieks, kritiķis, rakstnieks, žurnālists  

406, 453
Līlienkrons Detlefs fon (Detlev von Liliencron, īst. v. Friedrich Adolf Axel Freiherr von Liliencron, 

1844–1909) – vācu dzejnieks, rakstnieks, dramaturgs  752
Linde Ilgars (1922–1999) – režisors, operators, producents, žurnālists  568, 584
Lindermans Vladimirs (Владимир Ильич Линдерман, dz. 1958) – ebreju izcelsmes politiķis, nacionāl

boļševiks  132
Lindners Johans Gothelfs (Johann Gotthelf Lindner, 1729–1776) – vācu pedagogs, publicists, rakstnieks  

733
Linē Aija (dz. 1973) – molekulārbioloģe  323
Liniņš Arnolds (1930–1998) – aktieris, režisors, pedagogs  558, 559, 564
Lipmans Levijs (Леви Липман, ?–1745) – ebreju izcelsmes finansists  661
Lists Ferencs (Ferenc Liszt, 1811–1886) – ungāru komponists, pianists, diriģents, pedagogs  540
Līventāls Ansis (1803–1878) – dzejnieks, tulkotājs  441
Logina Zenta (dz. Knope, 1908–1983) – tekstilmāksliniece, gleznotāja  608
Logunovs Viktors (Виктор Алексеевич Логунов, dz. 1944) – krievu riteņbraucējs, treneris  694
Lomillers Johans (Johann Lohmüller, ap 1483–1560) – viens no luteriskās Reformācijas kustības aiz

sācējiem Rīgā, diplomāts  565
Lomonosovs Mihails (Михаил Васильевич Ломоносов, 1711–1765) – krievu apgaismotājs, pedagogs, 

rakstnieks, zinātnieks  733
Losevs Jurijs (arī Juris Losevs, Юрий Лосев, dz. 1949) – aktieris, režisors  791
Losevs Semjons (Семен Михайлович Лосев, dz. 1946) – krievu izcelsmes režisors  788, 791
Lotmans Jurijs (Юрий Михайлович Лотман, 1922–1993) – krievu filozofs, kulturologs, semiotiķis  

593
Loze Ilze Biruta (dz. 1936) – vēsturniece, arheoloģe  321
Lubičs Ernsts (Ernst Lubitsch, 1892–1947) – ebreju izcelsmes vācu/amerikāņu filmu režisors, produ

cents  576
Lubgāne Žanna (dz. 1967) – aktrise  791
Lucs Oskars (Jacob Oskar Lutz, 1871–1950) – vācbaltiešu ķīmiķis (organiskā ķīmija)  300
Lučiņina Karina (Карина Лучинина, dz. 1980) – aktrise  791
Lučko Klāra (Kлара Степановна Лучко, 1925–2005) – ukraiņu aktrise  586
Lugailo Staņislavs (dz. 1938) – volejbolists, treneris  694
Luijs IX (Louis IX, 1214–1270) – Francijas karalis  44
Luijs XVIII (Louis XVIII, Louis Stanislas Xavier de France, 1755–1824) – Francijas karalis  43
Lūiss Ričards D. (Richard Donald Lewis, dz. 1930) – britu sociālais teorētiķis, rakstnieks  432
Lukevics Edmunds (1936–2009) – ķīmiķis (organiskā ķīmija), metālorganiķis  304, 307, 317
Lukmans Tomass (Thomas Luckmann, 1927–2016) – slovēņu izcelsmes austriešu/amerikāņu filozofs, 

sociologs  680
Lukševičs Ervīns (dz. 1955) – ģeologs, paleontologs  317
Lulle Aija (dz. 1975) – ģeogrāfe, socioloģe  189
Lulli Džovanni Batista (Giovanni Battista Lulli, 1632–1687) – itāļu izcelsmes franču komponists, balet

dejotājs  731
Lūriņš Valdis (dz. 1951) – aktieris, režisors  559
Lūsēns Jānis (dz. 1959) – komponists, pianists, aranžētājs  497, 560, 561
Lūsis Jānis (1897–1979) – ģenētiķis, zoologs  303
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Lūsis Jānis (dz. 1939) – vieglatlēts (šķēpmešana), treneris  694–697, 699, 700
Lūsis Voldemārs (dz. 1974) – vieglatlēts (šķēpmešana), sporta darbinieks  699
Luters Mārtiņš (Martin Luther, 1483–1546) – vācu teologs, reformācijas kustības aizsācējs  440, 656, 

657, 727

Ļ
Ļadovs Anatolijs (Анатолий Константинович Лядов, 1855–1914) – krievu komponists, pedagogs  

478
Ļebedevs Pjotrs (Петр Николаевич Лебедев, 1866–1912) – krievu fiziķis  296
Ļedjajevs Aleksejs (Алексей Семенович Ледяев, dz. 1956) – reliģiskās sektas “Jaunā paaudze” dibinātājs 

un vadītājs  677
Ļeņins Vladimirs (īst. v. Vladimirs Uļjanovs, Владимир Ильич Ленин, Владимир Ильич Ульянов, 

1870–1924) – ļeņinisma ideoloģijas dibinātājs, krievu politiķis revolucionārs, boļševiku partijas 
līderis, Padomju Krievijas un PSRS valdības vadītājs  124, 521, 556, 580

Ļeontjevs Vasilijs (Василий Васильевич Леонтьев, Wassili Wassiljewitsch Leontjew, 1905–1999) – 
krievu izcelsmes amerikāņu ekonomists, Nobela prēmijas laureāts  299

Ļermontovs Mihails (Михаил Юрьевич Лермонтов, 1814–1841) – krievu dzejnieks, prozaiķis, dra
maturgs  757, 774

Ļeskovs Nikolajs (Николай Семенович Лесков, 1831–1895) – krievu rakstnieks  746, 756
Ļeščovs Vladimirs (Владимир Лещов, dz. 1970) – mākslinieks, scenārists, režisors  799
Ļisicina Jevgeņija (dz. 1942) – ērģelniece, pedagoģe  502

M
Maculēvičs Valentīns (dz. 1950) – režisors  791
Macura Koičiro (Koïchiro Matsuura, dz. 1937) – UNESCO ģenerāldirektors  531
Mačs Emīls (1892–1958) – aktieris, režisors, skatuves mākslas pedagogs  548
Madaloni Džuzepe (Giuseppe Maddaloni, dz. 1976) – itāļu džudists  706
Maimonīds Mozus (arī Moše ben Maimons, arī Rambams, 1135–1204) – ebreju filozofs, ārsts, rabīns  

772
Maiskis Miša (Mischa Maisky, dz. 1948) – ebreju izcelsmes čellists  491, 796, 798
Majorga Huans (Juan Mayorga, dz. 1965) – spāņu dramaturgs  565
Makarovs Aleksandrs (Александр Федорович Макаров, dz. 1951) – krievu vieglatlēts (šķēpmešana)  

700
Makdona Martins (Martin McDonagh, dz. 1970) – īru rakstnieks, dramaturgs  562
Makenzens Lucs (Lutz Mackensen, 1901–1992) – vācu valodnieks, etnogrāfs, leksikogrāfs  726
Mālers Gustavs (Gustav Mahler, 1860–1911) – ebreju izcelsmes austriešu komponists, diriģents  489, 

493
Māliņa Sarmīte (dz. 1960) – tekstilmāksliniece, dizainere, instalāciju māksliniece  616
Mālmeisters Aleksandrs (1911–1996) – mehānikas speciālists, zinātnes organizators, RPI rektors  304, 

306, 322
Malvess Augusts (1878–1951) – arhitekts, pedagogs  639, 645, 649
Maļevičs Kazimirs (Казимир Северинович Малевич, Kazimierz Malewicz, 1878–1935) – poļu izcel

smes krievu gleznotājs, mākslas teorētiķis, filozofs  598
Maļuhins Oļegs (dz. 1969) – krievu izcelsmes biatlonists, slēpotājs, biatlona treneris  705
Mamaja Evita (dz. 1976) – tulkotāja, literāte  561
Mancelis Georgs (Georgius Mancelius, 1593–1654) – vācbaltiešu luterāņu mācītājs, literāts, valodnieks  

10, 224, 422, 440, 657
Mandats Ēriks (Eric Paul Mandat, dz. 1957) – amerikāņu klarnetists, komponists  495
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Mankins Valentīns (Валентин Григорьевич Манкин, 1938–2014) – PSRS (Ukrainas) burātājs, treneris  
700

Manns Heinrihs (Heinrich Mann, 1871–1950) – vācu rakstnieks  749
Manns Tomass (Thomas Mann, 1875–1955) – vācu rakstnieks  748–750
Mansbahs Stīvens (Steven A. Mansbach, dz. 1950) – amerikāņu mākslas zinātnieks  600
Mara Lia (Lya Mara, īst. v. Aleksandra Gudoviča, Alexandra Gudowitsch, 1897–1960) – latviešu/poļu 

izcelsmes vācu aktrise  576
Marcinkeviča Līga (dz. 1975) – multimediju māksliniece, kuratore  623
Mardžanovs Konstantīns (Константин Марджанов, arī Константин Александрович 

Марджанишвили, Котэ Марджанишвили, Kote Mardžanišvili, 1872–1933) – gruzīnu izcelsmes 
krievu režisors  545

Marhilēvičs Uldis (dz. 1957) – komponists, pianists  561
Marino Adrians (Adrian Marino, 1921–2005) – rumāņu literatūrzinātnieks, kritiķis  729
Marjaša Ruta (arī Ruta ŠacaMarjaša, 1927–2016) – advokāte, rakstniece, politiķe, LR Augstākās pado

mes deputāte  767
Marnauza Māra (dz. 1963) – kordiriģente, pedagoģe  533, 535
Marks Frīdrihs (īst. v. Frīdrihs Millers, Friedrich Mark Müller, 1884–1962) – vācu aktieris, režisors  775
Markss Kārlis (Karl Heinrich Marx, 1818–1883) – vācu filozofs, politekonomists  41, 42
Markvorts Augusts (August Markwordt, 1832–1900) – vācu aktieris  540
Maršaks Samuils (Самуил Яковлевич Маршак, 1887–1964) – ebreju izcelsmes krievu rakstnieks, dzej

nieks, dramaturgs, tulkotājs  557
Marvē Haralds (1900–1983) – sportists, šāvējs (ātršaušana)  687
Maskalāns Edgars (dz. 1982) – bobslejists (pilots)  711
Maskats Arturs (dz. 1957) – komponists  496, 506, 535, 789, 800
Māters Juris (arī Māteru Juris, 1845–1885) – rakstnieks, žurnālists  443
Matīsens Heincs (Heinz Mattiesen, 1908–1976) – vācbaltiešu vēsturnieks  749
Matisons Artūrs (dz. 1985) – riteņbraucējs (BMX klase)  709
Matisons Frīdrihs (Friedrich von Matthisson, 1761–1831) – vācu dzejnieks  741
Matisons Hermanis (1894–1932) – šahists  684, 695
Matvejs Voldemārs (1877–1914) – gleznotājs, mākslas teorētiķis  597–599
Mauriņa Zenta (1897–1978) – rakstniece, esejiste  413, 428, 457, 461–463
Mazzālītis Valentīns (1930–2017) – treneris (šķēpa mešana), pedagogs  697
Mecs Ādolfs (1888–1943) – vijolnieks, vijoļspēles pedagogs  773
Mēdema Doroteja fon (Anna Charlotte Dorothea von Medem, 1761–1821) – vācbaltiete, Kurzemes un 

Zemgales hercogiene, hercoga Pētera Bīrona sieva  736
Mēders Johans Valentīns (Johann Valentin Meder, 1649–1719) – vācu komponists, dziedātājs, ērģel

nieks  472, 722, 735
Mediņš Jānis (1890–1966) – komponists, diriģents  480–482, 484, 486, 487, 489, 519
Mediņš Jāzeps (1877–1947) – komponists, diriģents  480, 518, 519
Mediņš Jēkabs (1885–1971) – pedagogs, kordiriģents, komponists  480
Mednis Haralds (1906–2000) – kordiriģents  524, 525
Medvedevs Vadims (Вадим Андреевич Медведев, dz. 1929) – ekonomists, PSKP CK sekretārs  63
Megi Pauls (Paul Mägi, dz. 1953) – igauņu diriģents  500
Meiere Dace (dz. 1973) – tulkotāja  464
Meierholds Vsevolods (Всеволод Эмильевич Мейерхольд, 1874–1940) – krievu teātra režisors, aktie

ris, pedagogs  547, 548, 789
Meierovics Zigfrīds Anna (1887–1925) – politiķis, diplomāts, Satversmes sapulces un Saeimas deputāts, 

ministru prezidents  17, 110, 427, 763, 771
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Meijers Rūdolfs (Rudolf Meyer, 1880–1966) – vācbaltiešu metereologs, ģeofiziķis, sabiedrisks darbi
nieks  775

Meikšāns Viesturs (dz. 1980) – režisors  565
Meinards (Meynardus, Meinnardus, Meinhart, Meinhard von Segeberg, 1130/1140–1196) – kristiešu 

misionārs Livonijā, pirmais Ikšķiles bīskaps  654, 675
Meišels Šāndors (Sándor Meisel) – ungāru ekonomists  152
Melanhtons Filips (Philipp Melanchthon, īst. v. Philipp Schwartzerdt, 1497–1560) – vācu teologs, refor

mators, filozofs, filologs  727
Melartins Erki (Erkki Melartin, 1875–1937) – somu komponists  479
Melbārde Ņina (1912–2008) – aktrise  554
Melbārdis Oskars (dz. 1988) – bobslejists (pilots)  713, 714
Melderis Emīls (1889–1979) – tēlnieks  599
Melderis Visvaldis (1915–1944) – basketbolists  686
Melers Meijers (1929–2015) – ebreju kultūrvēsturnieks (holokausta upuru piemiņas vietu pētnieks)  

767, 795
MellenbergaŠveica Daina (dz. 1939) – airētāja (akadēmiskā airēšana), ķīmiķe, sporta un zinātnes or

ganizatore  694
Mellerstens Brūrs (Bror Möllersten, 1863–pēc 1933) – zviedru pianists, pedagogs  483
Mellis Oto (1906–1970) – mineralogs, pedagogs  302
Melngailis Emilis (1874–1954) – komponists, folklorists, kordiriģents, publicists  480, 516, 519, 522, 

536
Melvils Ludvigs Viljams (Ludwig William Melville, 1837–1915) – īru arhitekts  648
Meļņikovs Pjotrs (Петр Иванович Мельников, 1867–1940) – krievu izcelsmes režisors  483
Mence Selga (dz. 1953) – komponiste, pedagoģe  494, 535
Menders Fricis (1885–1971) – sabiedrisks darbinieks, Satversmes sapulces un Saeimas deputāts  89, 125
Mengdens Gustavs fon (Gustav von Mengden, 1627–1688) – vācbaltiešu dzejnieks, satīriķis, kompo

nists, zviedru ģenerālmajors, politiķis  730
Meņģis Arvīds (dz. 1923) – vieglatlēts (soļošana)  691
Meri Lennarts (Lennart Meri, 1929–2006) – igauņu rakstnieks, politiķis, Igaunijas Republikas prezi

dents  421
Merķelis Garlībs Helvigs (Garlieb Hellwig Merkel, 1769–1850) – vācbaltiešu filozofs, rakstnieks, publi

cists  123, 292, 403–405, 426, 733, 734, 739
Mezē Jūlija, sk. UrbānēMezē Jūlija
Mežgailis Bruno (1923–2003) – statistiķis, demogrāfs, pedagogs  188, 191
Mežs Ilmārs (dz. 1965) – demogrāfs, vēsturnieks, Starptautiskās migrācijas organizācijas Latvijas biroja 

vadītājs  189, 322
Mičels Bils (Bill Mitchell, arī William Francis Mitchell, dz. 1952) – austrāliešu ekonomists  177
Mierlauks Aleksis (īst. v. Aleksis Frīdfelds, 1866–1943) – aktieris, režisors  542, 543, 545, 547, 548, 775
Mieželaitis Eduards (Eduardas Mieželaitis, 1919–1997) – lietuviešu dzejnieks  493
Miglinieks Igors (dz. 1964) – basketbolists, treneris  702
Mihelsons Leo (1887–1978) – gleznotājs, grafiķis  774
Mihkelsone Ene (Ene Mihkelson, dz. 1944) – igauņu rakstniece  389
Mikelsens Terje (Terje Wik Mikkelsen, dz. 1957) – norvēģu diriģents  500
Mīlbrets Arnolds (1905–1968) – aktieris  553
Mileiko Ilze (dz. 1982) – filoloģe, antropoloģe, pedagoģe  189
Mīlenbahs Kārlis (1853–1916) – valodnieks  226, 228, 239, 296, 297
Millekers Karls (Carl Milleker, 1842–1899) – austriešu komponists, diriģents  554
Millers Arturs (Arthur Miller, 1915–2015) – amerikāņu rakstnieks, dramaturgs  562
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Millers Tālis (dz. 1929) – ķīmiķis, zinātnes organizators, LZA prezidents  306, 313
Milošs Česlavs (Czesław Miłosz, 1911–2004) – poļu  literatūrzinātnieks, dzejnieks, rakstnieks, Nobela 

prēmijas laureāts  466
Miļēvičs Boļeslavs (1902–1974) – baletdejotājs, pedagogs  777
Mincs Pauls (1868–1941) – ebreju izcelsmes jurists, valsts un sabiedrisks darbinieks, Satversmes sapul

ces deputāts, ministrs  773
Mindenbergs Harijs (1907–1975) – žurnālists  690
Minhauzens Berīss fon (Börries Albrecht Conon August Heinrich Freiherr von Münchhausen, 1874–

1945) – vācu rakstnieks, dzejnieks  744, 745
Minnihanovs Rustams (Рөстәм Нургали улы Миңнеханов, Röstäm Nurğäli ulı Miñnexanov, dz. 

1957) – Tatarstānas Republikas prezidents  786
Minsters Sebastians (Sebastian Münster, 1488–1552) – franciskāņu ordeņa priesteris, vācu kartogrāfs, 

kosmogrāfs, poliglots  440
Miņins Jānis (dz. 1980) – bobslejists (pilots)  708, 711
Mirbahs Oto fon (Otto Johann Heinrich von Mirbach, 1766?–1855) – vācbaltiešu sabiedrisks darbinieks, 

kultūrvēsturnieks  742
Misāne Agita (dz. 1965) – reliģijpētniece  15, 671, 681
Misē Alfreds de (Alfred de Musset, 1810–1857) – franču rakstnieks, dramaturgs  558
Miskarovs Arsens (dz. 1961) – peldētājs, treneris  700, 701
Misūns Romualds (Romualdas J. Misiūnas, dz. 1945) – lietuviešu vēsturnieks, diplomāts  453
Mišima Jukio (Yukio Mishima, 1925–1970) – japāņu rakstnieks, aktieris, kinorežisors  563
Mītels Johans Gotfrīds (Johann Gottfried Müthel, 1728–1788) – vācu komponists, ērģelnieks  472, 501, 

735
Mitrēvics Jānis (dz. 1957) – gleznotājs  613, 617
Mitrēvics Miks (dz. 1980) – multimediju mākslinieks  623, 624
Miziano Viktors (Виктор Александрович Мизиано, dz. 1957) – krievu mākslas zinātnieks, kurators  

625
Mocarts Volfgangs Amadejs (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756–1791) – austriešu komponists  485, 504, 

622
Molis Arūns (Arūnas Molis, dz. 1978) – lietuviešu politologs  368
Molnārs Ferencs (Ferenc Molnár, 1878–1952) – ungāru dramaturgs, rakstnieks  558
Molotovs Vjačeslavs (Вячеслав Михайлович Молотов, īst. v. Vjačeslavs Skrjabins, Вячеслав 

Михайлович Скрябин, 1890–1986) – padomju valsts un partijas darbinieks, PSRS Tautas komi
sāru padomes priekšsēdētājs, PSRS ārlietu tautas komisārs (ministrs)  8, 30, 53, 56, 70, 631

Momberts Alfrēds (Alfred Mombert, 1872–1942) – vācu rakstnieks, dzejnieks  752
Montgomerijs Džons (Jonathan Riley “Jon” Montgomery, dz. 1979) – Kanādas skeletonists  710
Moreino Sergejs (Сергей Морейно, dz. 1964) – krievu dzejnieks, atdzejotājs  793
Morevskis Ābrams (Abraham Morewski, 1886–1964) – ebreju aktieris, režisors  774
Morbergs Kristaps (1844–1928) – arhitekts, mecenāts  720
Morfi Pols (Paul Charles Morphy, 1837–1884) – amerikāņu šahists  695
Morfovs Aleksandrs (Александър Морфов, dz. 1960) – bulgāru režisors, aktieris  565
Moriss Marks (Mark William Morris, dz. 1956) – amerikāņu baletdejotājs, horeogrāfs  796
Morozova Olga (Ольга Васильевна Морозова, dz. 1949) – krievu tenisiste  697
Morozovs Pavļiks (īst. v. Павел Трофимович Морозов, 1918–1932) – padomju propagandas glorificēts 

moceklis  575
Moscickis Ignācijs (Ignacy Mościcki, 1867–1946) – poļu ķīmijas tehnologs, Polijas Valsts prezidents  295
Mrožeks Slavomirs (Sławomir Mrożek, 1930–2013) – poļu dramaturgs, rakstnieks  791
Muceniece Aina (1924–2010) – mediķe (virusoloģe)  306, 317
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Muceniece Otīlija (1871–1951) – aktrise, režisore  545
Mucenieks Rūdolfs (1908–1986) – aktieris  589
Mugurēvičs Ēvalds (dz. 1931) – arheologs, vēsturnieks  10, 310, 321, 323
Muižnieks Ģirts (dz. 1956) – gleznotājs  613
Muižnieks Valdis (1935–2013) – basketbolists, sporta darbinieks  691–694
Muncis Jānis (1886–1955) – scenogrāfs, režisors  548, 549
Muratovs Mihails (Михаил Яковлевич Муратов, 1885–1944) – krievu aktieris, režisors  771
Mūrniece Ināra (dz. 1970) – žurnāliste, politiķe, Saeimas deputāte  109
Mūrnieks Andrejs (dz. 1962) – kordiriģents, pedagogs  533, 535
Musorgskis Modests (Модест Петрович Мусоргский, 1838–1881) – krievu komponists  480
Muti Rikardo (Riccardo Muti, dz. 1941) – itāļu diriģents  506
Muzičenko Aleksandrs (Александр Алексеевич Музыченко, dz. 1955) – krievu izcelsmes burātājs, 

uzņēmējs  700

N
Nabokovs Vladimirs (Владимир Владимирович Набоков, 1899–1977) – krievu un amerikāņu rakst

nieks, dzejnieks, tulkotājs, literatūrzinātnieks  756, 788
NagobadsĀbola Aina (dz. 1920) – ārste (stomatoloģe), diplomāte  149
Naidjonovs Sergejs (Сергей Александрович Найденов, 1868–1922) – krievu rakstnieks, dramaturgs  

546
Nakass Vlads (arī Vladislavs Nakass, 1888–1944) – diriģents, ērģelnieks, pedagogs  778
Nākums Jēkabs (dz. 1972) – biatlonists, treneris  705
Napoleons I, sk. Bonaparts Napoleons 
Napoleons III, sk. Bonaparts Šarls Luijs Napoleons 
Nastavševs Vladislavs (dz. 1978) – krievu izcelsmes režisors  562, 565, 792
Neiburga Katrīna (dz. 1978) – multimediju māksliniece  621, 624, 625
Neiburgs Ludvigs (1871–1948) – būvuzņēmējs  645
Neikens Juris (1826–1868) – rakstnieks, mācītājs  442, 513
Neikšāns Pēteris (dz. 1957) – autobraucējs, treneris, sporta darbinieks  716
Neilande Larisa (dz. Savčenko, Лариса Ивановна Савченко, dz. 1966) – ukraiņu izcelsmes tenisiste, 

trenere  715
Neilands Ojārs (1932–2003) – ķīmiķis (organiskā ķīmija)  304, 307
Neimanis Vilhelms Johans Karls (Wilhelm Johann Carl Neumann, 1849–1919) – vācu izcelsmes mākslas 

vēsturnieks, arhitekts  630, 646, 724, 725
Neireiters Ferdinands (Ferdinand Edler von Neureiter, 1893–1946) – austriešu tiesu mediķis  300
Nelsons Andris (dz. 1978) – diriģents, trompetists  420, 502, 503
Nēmets Ādams (Ádám Németh, dz. 1986) – ungāru ģeogrāfs  189
Nerips Aigars (dz. 1967) – basketbola treneris  710
Nestrojs Johans (Johann Nepomuk Eduard Ambrosius Nestroy, 1801–1862) – austriešu dramaturgs, 

dziedātājs, aktieris  542
Nīče Frīdrihs (Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844–1900) – vācu filozofs, filologs, psihologs  448
Niedra Andrievs (1871–1942) – rakstnieks, sabiedrisks darbinieks, politiķis, luterāņu mācītājs  762
Nikolajs I, sk. Romanovs Nikolajs I 
Nikolajs II, sk. Romanovs Nikolajs II 
Nikolsons Džeks (Jack Nicholson, arī John Joseph Nicholson, dz. 1937) – amerikāņu aktieris  592
Nīmanis Jēkabs (dz. 1980) – komponists, klarnetists  499
Nitišs Reinis (dz. 1995) – autobraucējs (rallijkross)  716
Nollendorfs Valters (dz. 1931) – rakstnieks, literatūrzinātnieks, muzeju darbinieks  312
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Nomals Pēteris (1876–1949) – purvu pētnieks  304
Norītis Arvīds (1902–1981) – vijolnieks, pedagogs, diriģents  486
Norvilis Jānis (1906–1994) – komponists, kordiriģents  487, 489, 519
Novāliss (Novalis, īst. v. Georg Philipp Friedrich Freiherr von Hardenberg, 1772–1801) – vācu dzejnieks, 

mistiķis  448, 752
Nukša Mārtiņš (1878–1942) – arhitekts, diplomāts  638, 639, 645
Nuroks Ārons (1875–1941) – rabīns, Satversmes sapulces un Saeimas deputāts  772
Nuroks Mordehajs (arī Markuss Nuroks, Mordechai Nurock, 1884–1962) – rabīns, Latvijas un Izraēlas 

politiķis, Saeimas un kneseta deputāts, Izraēlas pasta ministrs  427, 764
Nuts Marts (Mart Nutt, dz. 1962) – igauņu vēsturnieks, Rīgikogu deputāts  371

Ņ
ŅemirovičsDančenko Vladimirs (Владимир Иванович НемировичДанченко, 1858–1943) – krievu 

režisors  545
Ņezlobins Konstantīns (Константин Николаевич Незлобин, 1857–1930) – krievu aktieris, režisors  

545
Ņeznamova Ņina (Нина Фатеевна Незнамова, dz. 1943) – aktrise  788
Ņūmens Bārnets (Barnett Newman, 1905–1970) – amerikāņu gleznotājs  611

O
Ofenbergs Filips (Philipp Offenberg) – vācu politologs  180, 181
Ojanena Hanna (Hanna Ojanen, dz. 1966) – politoloģe  377
Okuņs Vladimirs (dz. 1943) – dziedātājs  797
Olbijs Edvards (Edward Albee, 1928–2016) – amerikāņu rakstnieks, dramaturgs  788
Oldridžs Aira (Ira Aldridge, 1807–1867) – amerikāņu aktieris  540
Onezorgs Karls (Karl Ohnesorg, 1867–1919) – vācu komponists, kapelmeistars  742
Opolais Kristīne (dz. 1979) – dziedātāja  506, 507
Orfs Karls (Carl Orff, 1895–1982) – vācu komponists  480, 494
Orlova Anna (dz. 1972) – kamaniņu braucēja, trenere  709
Ose Ieva (dz. 1961) – arheoloģe, mākslas vēsturniece  321
Osis Guntis (dz. 1962) – bobslejists (stūmējs)  702
Osis Jānis (1895–1973) – aktieris, režisors  547
Osokins Andrejs (dz. 1984) – pianists  798, 799
Osokins Georgijs (dz. 1995) – pianists  798, 799
Osokins Sergejs (dz. 1960) – krievu izcelsmes pianists, mūzikas pedagogs 798, 799
Ostapenko Jeļena (dz. 1997) – tenisiste  715
Ostena Marisa fon der (Marissa von der Osten, 1887–1971) – vācbaltiešu rakstniece  749
OstensZakens Pēteris fon der (Peter von der Osten-Sacken, 1887–1936) – vācbaltiešu dzejnieks, dzie

dātājs  749
Ostina Džeina (Jane Austen, 1775–1817) – angļu rakstniece  42
Ostrovskis Aleksandrs (Александр Николаевич Островский, 1823–1886) – krievu dramaturgs  542, 

544, 559, 562, 771
Ostvalds Eižens (Eugen Ostwald, 1851–1932) – vācbaltiešu mežzinātnieks  300
Ostvalds Vilhelms Frīdrihs (Ostwald Wilhelm Friedrich, 1853–1932) – vācbaltiešu ķīmiķis, fizikālās 

ķīmijas pamatlicējs, filozofs, Nobela prēmijas laureāts  290, 294, 295, 300
Ozers Cēzars (dz. 1937) – basketbolists, sporta pedagogs  693
Ozoliņa Elvīra (dz. 1939) – vieglatlēte (šķēpmešana)  699
Ozoliņa Lidija (1912–2004) – vingrotāja  688
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Ozoliņa Lilita (dz. 1947) – aktrise  587, 788
Ozoliņš Arturs (dz. 1946) – pianists  490, 508
Ozoliņš Jēkabs (dz. 1945) – diriģents, pedagogs  533
Ozoliņš Mārtiņš (dz. 1974) – diriģents  533
Ozoliņš Pēteris (1864–1938) – aktieris, režisors  542–544
Ozoliņš Sandis (dz. 1972) – hokejists, uzņēmējs  707, 715
Ozoliņš Uldis (dz. 1948) – politologs, valodnieks  223
Ozols Arnis (dz. 1955) – aktieris, režisors  562
Ozols Arturs (1912–1964) – valodnieks, folklorists  309
Ozols Dainis (dz. 1966) – riteņbraucējs, treneris  704
Ozols Jānis (dz. 1972) – bobslejists (stūmējs), ekonomists  705
Ozols Leo (1926–1975) – operators, producents  584

P
Padegs Andris (dz. 1929) – datorzinātnieks  312
Padegs Kārlis (1911–1940) – grafiķis, gleznotājs  601
Paidere Ruta (dz. 1977) – komponiste, pedagoģe  499
Pakalniņa Laila (dz. 1962) – kinorežisore  574, 575, 622
Pakalnišķis Vītauts (Vytautas Pakalniškis, dz. 1944) – jurists, politiķis, Lietuvas Seima deputāts, Lietu

vas tieslietu ministrs  377
Pakule Elfrīda (1912–1991) – dziedātāja  485, 491
Palameika Madara (dz. 1987) – vieglatlēte (šķēpmešana)  712
Palmers Alans Varviks (Alan Warwick Palmer, dz. 1926) – angļu vēsturnieks  417
Palmgrēns Selims (Selim Palmgren, 1878–1951) – somu komponists, pianists, diriģents  479
Paļakauskaite Emīlija – Latvijas lietuviešu teātra aktrise, režisore  778
Panders Oskars fon (Oscar von Pander, 1883–1968) – vācbaltiešu komponists, rakstnieks  776
Panteļejevs Gļebs (dz. 1965) – tēlnieks  799
Panteniuss Teodors Hermanis (Theodor Hermann Pantenius, 1843–1915) – vācbaltiešu rakstnieks, 

žurnālists  745, 746
Parako Antonio (Antonio Paracco, 18. gs.) – itāļu arhitekts  634
Parrots Georgs Frīdrihs (arī Žoržs Frēderiks Parro, Georg Friedrich Parrot, 1767–1852)  – franču izcel

smes fiziķis, dabaszinātnieks, Tartu (Tērbatas) Universitātes rektors  291
Paškēvičs Jevgeņijs (Евгений Михайлович Пашкевич, dz. 1948) – kinorežisors, scenārists, producents  

799
Patisons Džeimss Viljams (James William Pattison, 1844–1915) – amerikāņu gleznotājs, mākslas kri

tiķis  597
Patkuls Reinholds fon (Johann Reinhold von Patkul, 1660–1707) – vācbaltiešu jurists, politiķis, diplo

māts  743
Paukers Magnuss Georgs (Magnus Georg Paucker, 1787–1855) – vācbaltiešu matemātiķis, astronoms, 

metrologs  291, 292
Pauloviča Ieva (dz. 1979) – muzikoloģe, kultūrvēsturniece  730
Pauls Raimonds (dz. 1936) – komponists, pianists, Saeimas deputāts, kultūras ministrs  19, 496, 497, 

536, 561, 788, 789, 791
PaulsPāvuls Andris (dz. 1965) – LNNK valdes loceklis, LR Pilsoņu kongresa dalībnieks  58
Pavlina Iveta (1965–2008) – statistiķe, demogrāfe  189
Pāvuls Eduards (1929–2006) – aktieris  585, 586
Peitāns Jānis (1801–1859) – kalpotājs Dikļu muižā  540
Peive Jānis (1906–1976) – agroķīmiķis, zinātnes organizators, padomju valsts darbinieks  303, 304, 322
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Pēkšēns Konstantīns (1859–1928) – arhitekts  517, 639, 640, 644, 646, 648, 720
Pelēcis Georgs (dz. 1947) – komponists, muzikologs, pedagogs  494
Pelše Arvīds (1899–1983) – padomju valsts un partijas darbinieks, LKP CK pirmais sekretārs  309, 522
Pelše Stella (dz. 1972) – mākslas zinātniece  15, 626
Pērkone Inga (dz. 1966) – kinozinātniece  15, 595
Perts Arvo (Arvo Pärt, dz. 1935) – igauņu komponists  495
Pēteris I, sk. Romanovs Pēteris I 
Peters Jānis (dz. 1939) – dzejnieks, politiķis, diplomāts  59, 496
Pētersone Karina (dz. 1954) – filoloģe, politiķe  13
Pētersons Arvīds (1913–1985) – hokejists, basketbolists, volejbolists  688
Pētersons Jūlijs (1880–1945) – rakstnieks, dramaturgs  547
Pētersons Kristaps (dz. 1982) – komponists, kontrabasists  499
Pētersons Ojārs (dz. 1956) – grafiķis, dizainers, multimediju mākslinieks  613, 616, 622, 623
Pētersons Pēteris (1923–1998) – rakstnieks, dramaturgs, režisors  557, 558, 559
Petipā Mariuss (Marius Petipa, 1818–1910) – franču izcelsmes krievu baletdejotājs, pedagogs, horeo

grāfs  540
Petrašēvics Viktors (1925–2003) – baletdejotājs, režisors, operators, producents  584
Petraškevičs Jānis (dz. 1978) – komponists  498, 499
Petrenko Dmitrijs (dz. 1981) – režisors  792
Petrevics Andrejs (1883–1939) – jurists, politiķis, Satversmes sapulces un Saeimas deputāts  89
Petrockis Harijs (dz. 1964) – režisors  791
Petrovs Jevgeņijs (Евгений Петров, īst. v. Евгений Петрович Катаев, 1902–1942) – krievu rakst

nieks, žurnālists, scenārists  564
Pficners Hanss (Hans Pfitzner, 1869–1949) – vācu komponists  749
Piebalgs Andris (dz. 1957) – pedagogs, politiķis  13
Pīlāgs Edmunds (1927–1995) – vieglatlēts (sprints), pedagogs  691
Piņķis Oļģerts (1914–?) – tautsaimnieks, demogrāfs  187
Pīrāga Inta (dz. 1967) – muzikoloģe, radiožurnāliste  534
Pīrangs Heinrihs (Heinrich Gerhard Pirang, arī Heincs Pīrangs, 1876–1936) – vācbaltiešu arhitekts  628, 

636, 645
Pisarevs Modests (Модест Иванович Писарев, 1844–1905) – krievu aktieris, pedagogs, kritiķis  544
Pistolkorss Gerts fon (Gert von Pistohlkors, dz. 1935) – vācbaltiešu vēsturnieks  723
Pjotrovskis Pjotrs (Piotr Piotrowski, 1952–2015) – poļu mākslas zinātnieks  609
Placinska Alla (dz. Jerjomenko, dz. 1961) – filoloģe, pedagoģe  464
Plakans Andrejs (dz. 1940) – vēsturnieks  412
Plakidis Pēteris (1947–2017) – komponists, pianists, pedagogs  494, 495, 508, 535, 536
Plāta Ulrike (Ulrike Plath, dz. 1972) – vācu vēsturniece  724
Plāte Modris (dz. 1951) – luterāņu mācītājs  423
Plātens Augusts fon (Karl August Georg Maximilian Graf von Platen-Hallermünde, 1796–1835) – vācu 

dzejnieks, dramaturgs  741, 752
Platons (Πλάτων, ap 427–ap 348 pr. Kr.) – sengrieķu filozofs, matemātiķis  448
Platpers Arvīds (dz. 1948) – kordiriģents, pedagogs  533
Plaude Kārlis (1897–1975) – inženierzinātnieks, zinātnes organizators, LPSR ZA prezidents  304
Pleps Jānis (dz. 1982) – jurists, konstitucionālo tiesību speciālists  14, 118, 428
Plēsnieks Artūrs (dz. 1992) – svarcēlājs  712
Pletenbergs Volters fon (Wolter von Plettenberg, ap 1450–1535) – Livonijas ordeņa mestrs  423, 736, 743
Plimptons Bils (Bill Plympton, dz. 1946) – animācijas filmu režisors, producents  577
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Plīnijs Bazilijs (Basilius Plinius , ap 1540–1605) – vācbaltiešu ārsts, dzejnieks  419, 729, 730
Plismane Skaidrīte (dz. Vēgnere, dz. 1933) – volejboliste, sporta pedagoģe  692, 693
Plotnieks Andris (dz. 1938) – jurists, LR Augstākās padomes deputāts, PSRS tautas deputāts  67
Plotņikova Veronika (Вероника Плотникова, dz. 1976) – aktrise, dziedātāja  788
Plūme Roberts (1897–1956) – jurists, slēpotājs, riteņbraucējs, sporta organizators  684
Pļaviņš Mārtiņš (dz. 1985) – volejbolists (pludmales volejbols)  710–712
Počs Konstantīns (1912–1994) – fiziķis, izgudrotājs, mecenāts  303
Počs Mārtiņš (dz. 1985) – aktieris  574
PodiņšSārums Mārcis (1799–1859) – būvmeistars  644
Podnieks Kaspars (dz. 1980) – fotogrāfs, multimediju mākslinieks  624
Podnieks Juris (1950–1992) – kinorežisors, kinooperators  581–584
Poga Andris (dz. 1980) – diriģents, trompetists  502
Poga Juris (dz. 1957) – arhitekts  639
Pogodins Nikolajs (īst. v. Nikolajs Stukalovs, Николай Федорович Погодин, 1900–1962) – krievu rakst

nieks, dramaturgs  549, 556
Poikāns Māris (dz. 1962) – bobslejists (stumējs, pilots), uzņēmējs  702
Polis Ernests (arī Ernests Pole, 1872–1914) – arhitekts  640, 641
Polis Miervaldis (dz. 1948) – gleznotājs, performanču mākslinieks  612, 613
Pols Emīls (Emil Pohl, 1824–?) – vācu rakstnieks, dramaturgs, režisors  541
Poļakovs Aleksandrs (dz. 1953) – dziedātājs  797
Poļevicka Jeļena (Елена Александровна Полевицкая, 1881–1973) – krievu aktrise  549
Poļisadovs Romāns (dz. 1964) – dziedātājs  797
Pommers Jānis (Иоанн Андреевич Поммер, 1876–1934) – Latvijas Pareizticīgās baznīcas arhibīskaps, 

politiķis, Saeimas deputāts  667, 676, 770
Pone Gundaris (1932–1994) – komponists, diriģents  489, 508
Popovs Boriss (Борис Анфирович Попов, 1871–1950) – krievu izcelsmes mineralogs, kristalogrāfs  300
Poruks Jānis (1871–1911) – rakstnieks, dzejnieks  448, 449, 455, 456
Poruks Jēkabs (1895–1963) – mūzikas kritiķis, komponists  519, 526
Porziņģis Kristaps (dz. 1995) – basketbolists  715
Prānis Guntars (dz. 1971) – muzikologs, pedagogs  503
Praudiņš Boriss (Борис Праудиньш, 1908–1975) – aktieris, režisors, pedagogs  557
Prauliņš Uģis (dz. 1957) – komponists  497, 535
Priede Gunārs (1928–2000) – rakstnieks, dramaturgs  553, 557–559, 790
Priedkalns Jānis (dz. 1934) – mediķis, pedagogs, Saeimas deputāts  189
PriednieksKavara Artūrs (īst. v. Artūrs Vilhelms Priednieks, 1901–1979) – dziedātājs  483
Prīmanis Jēkabs (1892–1971) – mediķis, antropologs  300, 303
Prince Hilda (1914–2011) – aktrise  554
Prokofjevs Sergejs (Сергей Сергеевич Прокофьев, 1891–1953) – krievu komponists, pianists, diriģents  

484, 493
Prūsis Sandis (dz. 1965) – bobslejists (pilots), treneris  705
Pūce Voldemārs (1906–1981) – teātra un kino režisors  569
Pūcītis Uldis (1937–2000) – aktieris, kinorežisors  559
Pučīni Džakomo (Giacomo Puccini, 1858–1924) – itāļu komponists  506, 773
Pugo Boriss (1937–1991) – LPSR VDK priekšsēdētājs, LKP CK pirmais sekretārs, PSRS iekšlietu 

 ministrs  80
Pujats Jānis (dz. 1930) – Latvijas Romas katoļu baznīcas kardināls  676
Pumpēns Pauls (dz. 1947) – molekulārbiologs  307
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Pumpure Maija (arī Maija Kaufmane, dz. 1941) – airētāja  694
Purgals Jānis (1869–1934) – notārs, Saeimas deputāts  89, 108, 114
Puriņš Bruno (1928–2001) – elektroķīmiķis, zinātnes organizators, LPSR ZA prezidents  306, 313, 322
Purvinis Antans – Latvijas lietuviešu teātra režisors  778
Purvītis Vilhelms (1872–1945) – gleznotājs, pedagogs, LMA rektors  413, 597, 598, 620
Purvs Arvīds (dz. 1926) – diriģents, komponists, publicists  527, 528
Puškins Aleksandrs (Александр Сергеевич Пушкин, 1799–1837) – krievu dzejnieks, rakstnieks  458, 

564, 757, 785
Putins Vladimirs (Владимир Владимирович Путин, dz. 1952) – krievu politiķis, Krievijas premjer

ministrs, Krievijas Federācijas prezidents  34, 35, 37, 141
Putniņa Aivita (dz. 1969) – sociālantropoloģe  189
Putniņš Kaspars (dz. 1966) – diriģents  503, 531, 535
Putniņš Pauls (dz. 1937) – dramaturgs, Saeimas deputāts  557, 558
Putrāma Zaiga (dz. 1956) – tekstilmāksliniece  617
Putrāms Juris (dz. 1956) – grafiķis, instalāciju mākslinieks  613

R
Račevskis Edgars (dz. 1936) – kordiriģents, pedagogs, komponists  524, 535
Radēviča Ineta (dz. 1981) – vieglatlēte (tāllēkšana, trīssoļlēkšana)  712
Radziņš Pēteris (1881–pēc 1940) – būvuzņēmējs  645
Radzobe Silvija (dz. 1950) – teātra zinātniece  322
Rafalsons Jakovs (Яков Абрамович Рафальсон, dz. 1946) – aktieris  788, 789
Rahmaņinovs Sergejs (Сергей Васильевич Рахманинов, 1873–1943) – krievu komponists, pianists  481
Rainis (īst. v. Jānis Pliekšāns, 1865–1929) – dzejnieks, dramaturgs, tulkotājs, Satversmes sapulces un 

Saeimas deputāts, izglītības ministrs  17, 19, 116, 124, 302, 309, 406, 418, 427, 448, 450, 454–459, 
463, 469, 481, 492, 497, 545–549, 552, 554–556, 558, 560, 561, 573, 662, 779, 789, 791, 792

Ramakrišnana Uma (Uma Ramakrishnan) – Starptautiskā Valūtas fonda pētniece  178
Ramiņš Imants (dz. 1943) – komponists, kordiriģents, vijolnieks  490, 508, 531, 535
Ramms Nikolajs (Nikolaus Ramm, ?–1532) – dzejnieks, garīgu rakstu tulkotājs, pirmās luterāņu drau

dzes dibinātājs Rīgā  656
Ramsfelds Donalds (Donald Rumsfeld, dz. 1932) – uzņēmējs, politiķis, ASV aizsardzības sekretārs  30, 

36
Rasmanis Artis (dz. 1971) – motobraucējs (motocikli ar bakusvāģi), Saeimas deputāts  716
Rastorgujevs Andrejs (dz. 1988) – biatlonists  714
Rastrelli Frančesko Bartolomeo (Francesco Bartolomeo Rastrelli, 1700–1771) – itāļu izcelsmes krievu 

arhitekts  615, 724
Rašina Sāra (1920–1941) – ebreju izcelsmes vijolniece  773
Ratnere Rea (arī Rebeka Ratnere, 1901–1941) – dziedātāja, pedagoģe  773
Ratniece Santa (dz. 1977) – komponiste  498
Ratniks Mārtiņš (dz. 1975) – multimediju mākslinieks  623
Raudive Konstantīns (1909–1974) – rakstnieks, filozofs, parapsihologs, tulkotājs  462, 463
Raudziņš Džems (1910–1979) – basketbolists  686
RavdoneKrodere Silvija (1940–2017) – basketboliste, juriste  694, 695
Ražuks Romualds (Romualdas Ražukas, dz. 1955) – lietuviešu izcelsmes ārsts, sabiedrisks darbinieks, 

Saeimas deputāts  767
Rebeka Marina (dz. 1980) – dziedātāja  507
Rēgers Makss (Max Reger, pilnā v. Johann Baptist Joseph Maximilian Reger, 1873–1916) – vācu kompo

nists, diriģents, pianists  749
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Rēhehūzens Johans Georgs (Johann Georg Rehehusen, ?–ap 1650) – vācu izcelsmes luterāņu garīdz
nieks, valodnieks  440

Reidzāne Beatrise (dz. 1942) – folkloriste, valodniece  15, 321
Reiherts Heincs (Heinz Reichert, 1877–1940) – austriešu libretists  550
Reinharts Makss (Max Reinhardt, īst. v. Maximilian Goldmann, 1873–1943) – austriešu izcelsmes vācu 

režisors, amerikāņu aktieris  546, 551
Reirs Jānis (dz. 1961) – Saeimas deputāts, ministrs  386
Reiters Jānis (arī Johans Reiters, Johannes Reuter, ap 1632–ap 1695) – mācītājs, valodnieks, tulkotājs  

440, 447, 657
Reiters Teodors (1884–1956) – diriģents  482, 483, 519, 520
Reke Elīza fon der (Elisa von der Recke, 1754–1833) – vācbaltiešu rakstniece, sabiedriska darbiniece  

721, 736
Reke Johans Frīdrihs fon (Johann Friedrich von Recke, 1764–1846) – vācbaltiešu vēsturnieks, literatūr

vēsturnieks  792
Repše Einārs (dz. 1961) – LNNK valdes loceklis, LR Augstākās padomes deputāts, Latvijas Bankas 

prezidents, Saeimas deputāts, ministru prezidents  57, 58, 111
Repše Gundega (dz. 1960) – rakstniece, mākslas zinātniece  460, 461, 470
Rērihs Nikolajs (Николай Константинович Рерих, Nicholas Roerich, 1874–1947) – vācbaltiešu izcel

smes krievu gleznotājs, ceļotājs, teozofijas praktizētājs un popularizētājs  662, 677
Reslers Vilhelms Romans (Wilhelm Roman Roessler, 1878–1949) – vācbaltiešu arhitekts  648
Resnis Imants (dz. 1949) – diriģents, čellists, pedagogs  500
Retlīsbergers Jirgs (Jürg Röthlisberger, dz. 1955) – šveiciešu džudists  700
Rezevska Daiga (dz. 1974) – juriste, Satversmes tiesas tiesnese  107
RībenaVītola Astra (dz. 1959) – kamaniņu braucēja, sporta pedagoģe  699
Ribentrops Ulrihs Frīdrihs Vilhelms Joahims fon (Ulrich Friedrich Wilhelm Joachim von Ribbentrop, 

1893–1946) – nacistiskās Vācijas ārlietu ministrs  8, 30, 53, 56, 65, 70, 631
Ribule Aili (Aili Ribulis) – pētniece, Igaunijas Ārlietu ministrijas darbiniece  381
Rīdigers Vilhelms fon (Wilhelm von Rüdiger, 1874–1960) – vācbaltiešu advokāts  775
Riekstiņš Māris (dz. 1963) – diplomāts, ministrs  149
Rikerts Heinrihs (Heinrich John Rickert, 1863–1936) – vācu filozofs  393
Rilke Rainers Marija (Rainer Maria Rilke, 1875–1926) – austriešu rakstnieks  749, 754
Rīls Jerns (Jørn Riel, dz. 1931) – dāņu rakstnieks  756
RimskisKorsakovs Nikolajs (Николай Андреевич Римский-Корсаков, 1844–1908) – krievu kompo

nists, pedagogs, diriģents  476, 478–480
Rimša Hanss von (Hans von Rimscha, 1899–1987) – vācbaltiešu vēsturnieks, publicists  753
Riņķis Artūrs (dz. 1942) – mākslinieks, dizainers  603
Rīsmane Iveta (dz. 1964) – kordiriģente, pedagoģe  535
Ristori Adelaide (Adelaide Ristori, 1822–1906) – itāļu aktrise  540
Rists Johans (Johann Rist, 1607–1667) – vācu teologs, dzejnieks  728
Riše Indra (dz. 1966) – komponiste  497
Riškovs Viktors (Виктор Александрович Рышков, 1862−1924)– krievu rakstnieks, dramaturgs  546
Rītels Arnolds (Arnold Rüütel, dz. 1928) – igauņu politķis, Igaunijas Republikas prezidents  363, 364, 

374, 378
Ritenberga Dzidra (1928–2003) – aktrise, režisore  585
Ritenis Jānis (1925–2007) – diplomāts, PBLA valdes loceklis, Saeimas deputāts, ministrs  69
Ritmane Lolita (arī Lolita Ritmanis, dz. 1962) – komponiste, diriģente  583
Rivošs Elmārs (1906–1957) – keramiķis  795
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Rodčenko Aleksandrs (Александр Михайлович Родченко, 1891–1956) – krievu tēlnieks, fotogrāfs, 
dizainers, grafiķis  602, 605

Rode Fricis (1887–1967) – aktieris, režisors  548
RodeEbelings Hermanis (Hermann Rhode-Ebeling, 1846–1906) – vācu izcelsmes režisors, aktieris  542, 

543
Rodēns Ogists (Auguste Rodin, 1840–1917) – franču tēlnieks  599
Roga Indra (dz. 1968) – aktrise, režisore  560, 565
Rogule Astrīda (dz. 1960) – mākslas zinātniece, kuratore  624
Rokīčs Miltons (Milton Rokeach, 1918–1988) – poļu izcelsmes amerikāņu sociālpsihologs  394
Roksanova Marija (Мария Людомировна Роксанова, īst. v. Петровская, 1874–1958) – krievu aktrise  

545
Rolāns Romēns (Romain Rolland, 1866–1944) – franču rakstnieks, dramaturgs  775
Rolavs Ernests (1874–1907) – revolucionārs, publicists  124
Rolšteins Kaspars (dz. 1971) – filozofs, producents, reklāmas speciālists  615
Romanova Elizabete I (Елизавета Петровна Романова, 1709–1762) – Krievijas imperatore  658
Romanovs Aleksandrs I (Александр I Павлович Романов, 1777–1825) – Krievijas imperators  122, 658
Romanovs Aleksandrs II (Александр II Николаевич Романов, 1818–1881) – Krievijas imperators  123, 

659
Romanovs Nikolajs I (Николай I Павлович Романов, 1796–1855) – Krievijas imperators  659, 660
Romanovs Nikolajs II (Николай II Александрович Романов, 1868–1918) – Krievijas imperators  659, 

662
Romanovs Pēteris I (Петр I, 1672–1725) – Krievijas cars, imperators  731
Romanuss Gabriels (Lars Gabriel Romanus, dz. 1939) – zviedru politiķis, sociālo lietu ministrs  381
Rončevskis Konstantīns (Konstantin Ronczewski, 1875–1935) – poļu izcelsmes tēlnieks, arhitekts  777
Ronis Indulis (1943–2016) – vēsturnieks  321
Ronketi Liliāna (Liliana Ronchetti, 1927–1974) – itāļu basketboliste  693
RoščinaInsarova Jekaterina (Екатерина Николаевна Рощина-Инсарова, 1883–1970) – krievu ak

trise  771
Rozenbergs Egils (dz. 1948) – tekstilmākslinieks  617
Rozens Jegors fon (Karl Georg Woldemar von Rosen, Егор Федорович Розен, 1800–1860) – vācbaltiešu 

izcelsmes krievu rakstnieks, dzejnieks  744
Rozentāls Janis (1866–1917) – gleznotājs, grafiķis, mākslas teorētiķis  19, 597, 642
Rozins Josifs (1858–1936) – Daugavpils hasīdu rabīns  772
Roziņš Fricis (arī RoziņšĀzis, 1870–1919) – marksists, revolucionārs, publicists, padomju valsts dar

binieks  124
Rozītis Oļģerts (1912–1984) – rakstnieks, diplomāts  721
Rozovskis Solomons (Solomon Rosowsky, Шломо Розовский, 1878–1962) – ebreju komponists, peda

gogs  773
Rožkalne Anita (dz. 1956) – literatūrzinātniece  15, 406, 470
Rubenis Juris (dz. 1961) – luterāņu mācītājs, rakstnieks  423
Rubenis Mārtiņš (dz. 1978) – kamaniņu braucējs, treneris  708, 714
Rubeze Ieva (dz. 1977) – multimediju māksliniece  623
Rubiks Alfrēds (dz. 1935) – LKP CK pirmais sekretārs, LR Augstākās padomes deputāts, Eiropas Par

lamenta deputāts  80, 81
Rubiķis Ainārs (dz. 1978) – diriģents  502
Rubins Makss (19.–20. gs.) – ebreju režisors  551
Rubinšteins Antons (Антон Григорьевич Рубинштейн, 1829–1894) – krievu komponists, pianists, 

diriģents  742
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Rubļevska Jeļena (dz. 1976) – modernās pieccīņas pārstāve  706, 708, 712
Rudēvičs Kārlis (1939–2002) – romu mākslinieks, dzejnieks  799
Rūdolfs Morics (Moritz Rudolph, 1843–1892) – vācu mūzikas kritiķis, pedagogs, vēsturnieks  515
Rudzāts Jānis (1928–2008) – demogrāfs, ekonomists  191
Rudzīte Marta (1924–1996) – valodniece  309, 321
Rudzītis Rihards (1898–1960) – dzejnieks, esejists, filozofs  662
Ruģēns Jānis (1817–1876) – dzejnieks  441
Rūja Edgars (1915–1941) – basketbolists, futbolists  686
Ruka Inta (dz. 1958) – fotogrāfe  621–623
RūķeDraviņa Velta (1917–2003) – valodniece  248, 312
Rumba Alberts (1892–1962) – ātrslidotājs, treneris, sporta organizators  684, 685
Rumjancevs Aleksejs (dz. 1986) – smaiļotājs  712
Rūmniece Berta (1865–1953) – aktrise  542, 543, 547
Runičs Osips (Осип Ильич Рунич, īst. v. Осип Фрадкин, 1889–1947) – krievu un ebreju teātra un 

mēmā kino aktieris  771
Runkovskis Ivars (dz. 1953) – mākslas zinātnieks, kritiķis  615
Rupaine Ilona (dz. 1966) – muzikoloģe, komponiste  535
Ruso Žans Žaks (Jean Jacques Rousseau, 1712–1778) – Šveices izcelsmes franču apgaismotājs, filozofs, 

rakstnieks  426
Ruševics Voldemārs (1907–1995) – vijolnieks, diriģents  486
Rutmanis Jānis (1894–1978) – arhitekts  649
Rūzvelts Franklins (Franklin Delano Roosevelt, 1882–1945) – ASV prezidents  8, 32, 591
Ržeševskis Aleksandrs (Александр Георгиевич Ржешевский, 1903–1967) – krievu scenārists, drama

turgs  574, 575

S 
Sadlovskis Jurijs (Юрій Садловський, dz. 1970) – ukraiņu izcelsmes dzejnieks, filologs, tulkotājs, 

 pedagogs  793
Saharovs Sergejs (Сергей Петрович Сахаров, Сяргей Сахараў, 1880–1954) – baltkrievu izcelsmes 

pedagogs, etnogrāfs, sabiedrisks darbinieks  779
Sakols Pjatro (Пятро Сакол, īst. v. Pjotrs Masaļskis, Пётр Аляксандравіч Масальскі, 1905–1985) – 

baltkrievu dzejnieks, tulkotājs  779
Sakse Anna (1905–1981) – rakstniece  457
Sakse Elga (dz. 1930) – tulkotāja  464
Sakse Minjona (prec. Hehta, dz. 1930) – volejboliste  692
Sakss Pauls (1878–1966) – dziedātājs, pedagogs  481
Salmanis Krišs (dz. 1977) – multimediju mākslinieks  624
Salnītis Vilmārs (1905–1990) – demogrāfs  187
Samanskis Fjodors (Федор Никифорович Саманский, 1719–1794) – pirmās Rīgas vecticībnieku drau

dzes dibinātājs  661
Samodahovs Mihails (Михаил Самодахов, dz. 1966) – aktieris  791
Samoilovs Aleksandrs (dz. 1985) – volejbolists (pludmales volejbols)  710, 711
Samoilovs Vitālijs (dz. 1962) – hokejists (vārtsargs), uzņēmējs  702
Samsons Hermanis (Hermannus Samsonius, Hermann Samson, 1579–1643) – vācbaltiešu luterāņu 

mācītājs, Vidzemes virskonsistorijas superintendents  657
Samsons Vilis (1920–2011) – vēsturnieks, padomju valsts un sabiedrisks darbinieks, zinātnes organi

zators  304
Samušonoks Igors (dz. 1972) – cīkstonis (brīvā cīņa)  705
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Sančess Hoels (Joel Sánchez, dz. 1966) – meksikāņu soļotājs  706
Sanda Žorža (George Sand, īst. v. Amandīne Aurora Lusila Dipēna, Amandine Aurore Lucile Dupin, 

baronne Dudevant, 1804–1876) – franču rakstniece  558
Sanders Jānis (1858–1951) – teologs, folklorists, literāts  665
Saproņenko Jevgēņijs (dz. 1978) – krievu izcelsmes vingrotājs  708
Sareika Vineta (dz. 1986) – vijolniece  501
Savina Marija (Мария Гавриловна Савина, 1854–1915) – krievu aktrise 544
Sebris Kārlis (1914–2009) – aktieris  585
Sedlenieks Klāvs (dz. 1969) – sociālantropologs  189
Seleckis Ivars (dz. 1934) – kinorežisors, operators  571
Seļivanovs Pāvels (dz. 1952) – volejbolists, treneris  698, 700, 701
Semjonova Uļjana (īst. v. Iulijaka Semjonova, dz. 1952) – basketboliste  695, 697, 698, 700, 701
Seničevs Pāvels (Павел Васильевич Сеничев, 1924–1997) – krievu sportists, šāvējs (stenda šaušana)  

694
Seņkovs Elmārs (dz. 1984) – režisors  560, 565, 787
Serebreņņikovs Kirils (Кирилл Семенович Серебреников, dz. 1969) – krievu režisors  565
Serģis Kristers (dz. 1974) – motobraucējs (blakusvāģu klase)  716
Sevastova Anastasija (dz. 1990) – tenisiste  715
Sezans Pols (Paul Cézanne, 1839–1906) – franču gleznotājs  605
Sidars Pēteris (dz. 1948) – tekstilmākslinieks  617
SidorovaArizaga Ksenija (Ксения Сидорова, dz. 1988) – akordeoniste  796
Sigalova Alla (Алла Михайловна Сигалова, dz. 1959) – krievu horeogrāfe, skatuves mākslas pedagoģe  

788
Silaraups Rolands (dz. 1965) – disidents, grupas “Helsinki 86” aktīvists  53
Siliņš Andrejs (dz. 1940) – fiziķis, zinātnes organizators, Saeimas deputāts  307, 315
Siliņš Edgars Imants (1927–1998) – fiziķis, literāts  307, 320
Siliņš Gunārs (1928–2001) – basketbolists  691
Siliņš Jānis (1896–1991) – mākslas zinātnieks, gleznotājs  636
Siliņš Laimonis (1926) – aktieris, režisors  555, 566
Sīlis Valters (dz. 1985) – režisors  560, 565
Silovs Haralds (dz. 1986) – ātrslidotājs (šorttreks)  710, 711
Silovs Juris (dz. 1950) – vieglatlēts (sprints)  697, 699
Sīmanis Andrejs (1867–1926) – jurists, Satversmes sapulces un Saeimas deputāts  89
Sīmanis Dāvis (dz. 1980) – kinorežisors, kinooperators  574
Sīmans Marts (Mart Siimann, dz. 1946) – Rīgikogu deputāts, Igaunijas premjerministrs  377
Simsone Annija (1890–1967) – aktrise  551
Sinaiskis Vasilijs (Василий Иванович Синайский, 1876–1949) – krievu izcelsmes tiesībzinātnieks, 

jurists  300
Sirmais Māris (dz. 1969) – kordiriģents, pedagogs  503, 504, 532, 533
Skaidrīte Jūlija (dz. Birzgale, 1871–1942) – aktrise  542–544, 547
Skalbe Kārlis (1879–1945) – dzejnieks, rakstnieks, publicists, Satversmes sapulces un Saeimas deputāts  

402, 405, 450, 454, 757
Skalbergs Juris Monvīds (dz. 1935) – arhitekts  644
Skarga Peters (arī Pēteris Skarga, Piotr Skarga, īst. v. Piotr Powęski, 1536–1612) – katoļu garīdznieks, 

jezuīts, misionārs, hagiogrāfs, Viļņas Universitātes rektors  655, 656
Skride Baiba (dz. 1981) – vijolniece  501
Skride Lauma (dz. 1982) – pianiste  501
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Skride Linda (dz. 1978) – altvijolniece  501
Skubiķis Emīls Eduards (1875–1943) – inženieris, ģeologs, Satversmes sapulces deputāts  124
Skuja Heinrihs (arī Heinrihs Leonhards, 1892–1972) – biologs, algologs  302
Skuja Linards (dz. 1952) – fiziķis  307
Skuja Māris (dz. 1949) – pianists  500
Skujenieks Knuts (dz. 1936) – dzejnieks, atdzejotājs, kritiķis  460, 461, 464, 465, 792
Skujenieks Marģers (1886–1941) – politiķis, sabiedrisks darbinieks, statistiķis, publicists, Satversmes 

sapulces un Saeimas deputāts, ministru prezidents  89, 110, 187, 221, 765
Skulme Marta (1890–1962) – tēlniece  599
Skulme Oto (1889–1967) – scenogrāfs, gleznotājs, grafiķis, pedagogs  553, 599
Skulme Uga (1885–1963) – gleznotājs, mākslas zinātnieks, pedagogs  599
Skulte Ādolfs (1909–2000) – komponists, pedagogs  492, 519
Skulte Bruno (1905–1976) – komponists, diriģents  486
Slapiņš Andris (1949–1991) – kinooperators, režisors  582
Slaucītājs Leonīds (1899–1971) – ģeofiziķis, fizioģeogrāfs  302
Slaucītājs Sergejs (1902–1982) – astronoms  302
Slavins Ļevs (Лeв Исаевич Слaвин, 1896–1984) – krievu rakstnieks, dramaturgs, kinoscenārists  552
Slīters Joahims (Joachim Slüter, 1490–1532) – vācu garīdznieks, reformators  727
Sloskāns Boļeslavs (1893–1981) – Latvijas Romas katoļu baznīcas bīskaps  676
Smildziņa Skaidrīte (arī Skaidrīte BudovskaSmildziņa, dz. 1943) – basketboliste  692–695
Smiļģis Eduards (1886–1966) – režisors, aktieris  545, 546, 548, 549, 553, 556, 558
Smitsons Roberts (Robert Smithson, 1938–1973) – amerikāņu multimediju mākslinieks  617
Smūha Semijs (Sammy Smooha, dz. 1941) – Izraēlas sociologs  130
Snells Karls Fīlips Mihaels (Karl Philipp Michael Snell, 1753–1806) – vācu apgaismotājs, mācītājs, pub

licists, Rīgas Domskolas rektors  123
Snelsons Kenets (Kenneth Snelson, 1927–2016) – amerikāņu tēlnieks, fotogrāfs  605
Sniķere Velta (dz. 1920) – dzejniece, jogas skolotāja  458, 465, 466
Sniķers Pēteris (1875–1944) – mediķis (dermatovenerologs)  296
Snips Artūrs (dz. 1949) – žurnālists, rakstnieks  54
Soderbergs Stīvens (Steven Soderbergh, dz. 1963) – amerikāņu filmu producents, režisors, scenārists  

563
Sofokls (Σοφοκλῆς, ap 496–406 pr. Kr.) – sengrieķu dramaturgs  546
Solsberi Džons (John of Salisbury, ap 1120–1180) – angļu garīdznieks, diplomāts  730
Soltrumps Reinholds (Reinhold Soltrump, ap 1445–pēc 1480) – vācbaltiešu jurists, bibliofils  726, 727
Sommerss Džefrijs (Jeffrey Sommers, dz. 1968) – amerikāņu ekonomists  158
Sorokins Ruslans (dz. 1982) – volejbolists (pludmales volejbols)  711
Soross Džordžs (George Soros, György Soros, dz. 1930) – ungāru izcelsmes amerikāņu biznesa magnāts, 

filantrops  257, 614, 615
Sosārs Burhards (1890–1953) – komponists, diriģents, ērģelnieks  548
Spārītis Ojārs (dz. 1955) – mākslas vēsturnieks, LZA prezidents  16, 322, 767, 774
Spekke Arnolds (1887–1972) – filologs, vēsturnieks, diplomāts  405, 726
Springovičs Antonijs (1876–1958) – Latvijas Romas katoļu baznīcas atjaunotās Rīgas metropolijas 

pirmais arhibīskapsmetropolīts  668
Spuris Egons (1931–1990) – fotogrāfs  610, 611
Stafecka Anna (dz. 1953) – valodniece  321
Stafenhāgens Vilhelms Zigfrīds (Wilhelm Siegfried Stavenhagen, 1814–1881) – vācbaltiešu mākslinieks  

744
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Staļins Josifs (īst. v. Josifs Džugašvili, Иосиф Виссарионович Джугашвили/Сталин, 1879–1953) – po
litiķis, Padomju Savienības Komunistiskās partijas un PSRS vadītājs, diktators  30, 31, 304, 418, 
451, 454, 491, 493, 522, 568, 575, 585, 601, 603, 778

Stankevičs Ivans (Иван Владимирович Станкевич, 1820–1907) – serbu izcelsmes krievu muižnieks  
439

Staņislavskis Konstantīns (Константин Сергеевич Станиславский, 1863–1938) – krievu aktieris, 
režisors, skatuves mākslas pedagogs  485, 538, 545, 547, 550, 551

Staprāns Raimonds (dz. 1926) – gleznotājs, dramaturgs  611
Starodubskis Ļevs (Лев Всеволодович Стародубский, 1911–1987) – Latvijas un Krievijas ekonomists, 

statistiķis  187
Stenders Aleksandrs Johans (Alexander Johann Stender, 1744–1819) – vācbaltiešu garīdznieks, literāts, 

tulkotājs  540, 732
Stenders Gothards Frīdrihs (arī Vecais Stenders, Gotthard Friedrich Stender, 1714–1796) – vācbaltiešu 

garīdznieks, apgaismības darbinieks, literāts, valodnieks  10, 224, 293, 295, 422, 426, 442, 732, 759
Stendzenieks Jānis (1913–1983) – vieglatlēts (šķēpmešana)  690
Stepanovs Vasilijs (1927–2011) – svarcēlājs, treneris  691
Stepermanis Marģers (1898–1968) – vēsturnieks  309
Stoltenbergs Torvalds (Thorvald Stoltenberg, dz. 1931) – jurists, diplomāts, Norvēģijas aizsardzības 

ministrs, ārlietu ministrs  383
Stone Sarmīte (dz. 1963) – airētāja  701
Stonins Ivars (dz. 1971) – aktieris  560
Stradiņš Jānis (dz. 1933) – ķīmiķis, zinātņu vēsturnieks, zinātnes organizators, LZA prezidents  14, 16, 

307, 313, 317, 323, 326, 389, 405, 422, 427
Stradiņš Pauls (1896–1958) – mediķis, ķirurgs, onkologs, medicīnas vēsturnieks  296, 300, 304, 315, 322
Strands Embriks (Embrik Strand, 1876–1947) – norvēģu izcelsmes zoologs, entomologs  300
Stranga Aivars (dz. 1954) – vēsturnieks, pedagogs  16, 321, 406, 767
Straubergs Jānis (1886–1952) – pedagogs, bibliotēku darbinieks, kultūrvēsturnieks  630
Straumanis Kaija (dz. 1985) – tulkotāja  459
Straumanis Mārtiņš Eduards (1898–1973) – ķīmiķis  300, 303
Straume Egils (dz. 1950) – komponists, saksofonists, flautists  500
Straume Krists (dz. 1986) – airētājs (kanoe airēšana)  710, 712
Strautmanis Edvīns (1933–1992) – gleznotājs  611
Strazdiņa Ilze (dz. 1973) – kuratore  618
Strēlerte Veronika (1912–1995) – dzejniece  757
Strenga Jānis (dz. 1986) – bobslejists (stūmējs)  714
Strepetova Poļina (Полина Антипьевна Стрепетова, 1850–1903) – krievu aktrise  544
Strindbergs Augusts (Johan August Strindberg, 1849–1912) – zviedru dramaturgs, rakstnieks  550, 788
Strods Heinrihs (1925–2012) – vēsturnieks, pedagogs  191, 309, 322, 408
Strods Pēteris (arī Pīters Strods, 1892–1960) – katoļu teologs, filozofs, valodnieks  664
Stroks Oskars (Оскар Давидович Строк, 1893–1975) – ebreju izcelsmes komponists, pianists  774, 789
Strunke Laris (dz. 1931) – latviešu izcelsmes zviedru gleznotājs  611
Strunke Niklāvs (1894–1966) – gleznotājs, grafiķis, scenogrāfs  599
Stučka Pēteris (1865–1932) – jurists, publicists, Latvijas Sociālistiskās Padomju Republikas valdības 

vadītājs  124, 227, 418, 665, 763
Subačus Ģiedrus (Giedrius Subačius, dz. 1960) – lietuviešu valodnieks  441
Sudraba Marta (dz. 1975) – čelliste  500
Sudrabkalns Jānis (līdz 1925 Arvīds Peine, 1894–1975) – dzejnieks, kritiķis, sabiedrisks darbinieks  451, 

550, 754
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Suta Romans (1896–1944) – gleznotājs, grafiķis, dizainers, pedagogs  599–601
Svans Trevors (Trevor Winchester Swan, 1918–1989) – austrāliešu ekonomists  182
Sveilis Imants (1920–2000) – teātra darbinieks, dzelzceļnieks  555
Svemps Leo (1897–1975) – gleznotājs, jurists, LMA rektors  599

Š
Šadeiko Jāzeps (1905–?) – basketbolists, basketbola tiesnesis  683
Šajo Andrāšs (András Sajó, dz. 1949) – ungāru jurists, pedagogs, rakstnieks  104
Šakurovs Sergejs (dz. 1958) – jātnieks, treneris  702
Šaļapins Fjodors (Федор Федорович Шаляпин, 1873–1938) – krievu dziedātājs  483
Šaņavskis Ježijs (Jerzy Szaniawski, 1886–1970) – poļu dramaturgs  551
Šapiro Ādolfs (Адольф Яковлевич Шапиро, dz. 1939) – ebreju izcelsmes režisors  558, 559, 789, 790
Šapošņikovs Oļegs (Олег Шапошников, dz. 1969) – ārsts, psihoanalītiķis, pedagogs, režisors un māk

slinieciskais vadītājs  791
ŠarkovskaLiepiņa Ilze (dz. 1962) – muzikoloģe  15, 537
Šarls X (Charles X, 1757–1836) – Francijas karalis  43
Šārps Džīns (Gene Sharp, dz. 1928) – amerikāņu politologs, nevardarbīgās pretošanās teorētiķis  78
Ščerbaks Aleksejs (Алексей Щербак, dz. 1969) – dramaturgs  789, 792
Ščerbatihs Viktors (dz. 1974) – svarcēlājs, Saeimas deputāts  705, 706, 708, 710
Šefels Frīdrihs (Friedrich Scheffel, 1865–1913) – vācbaltiešu arhitekts  646
Šefers Pīters (Peter Shaffer, 1926–2016) – angļu dramaturgs, scenārists  562, 565
Šeiko Nikolajs (Николай Михайлович Шейко, dz. 1938) – režisors  790
Šeinhens Helmuts (Helmut Scheunchen, dz. 1945) – vācu čellists, muzikologs  723, 754
Šekspīrs Viljams (William Shakespeare, 1554–1616) – angļu dzejnieks, dramaturgs  322, 484, 538, 542, 

544, 549, 550, 553, 555–557, 737, 739
Šēlers Makss (Max Scheler, 1874–1928) – vācu filozofs  393
Šēls Heinrihs Karls (Heinrich Karl Scheel, 1829–1909) – vācu izcelsmes arhitekts  646
Šēnbergs Laimonis (dz. 1947) – mākslinieks, plakātists  530
Šepards Bens (Ben Shephard, dz. 1948) – britu vēsturnieks, dokumentālā kino režisors, producents  587
Šerens Antans (Antanas Šerenas, 1897–1948) – lietuviešu komponists, kordiriģents  778
Šērmane Sindija (Cindy Sherman, īst. v. Cynthia Morris Sherman, dz. 1954) – amerikāņu fotogrāfe, 

režisore  618
Šics Andris (dz. 1985) – kamaniņu braucējs  709, 711, 714
Šics Juris (dz. 1983) – kamaniņu braucējs  709, 711, 714
Šilde Ādolfs (1907–1990) – publicists, vēsturnieks, sabiedrisks darbinieks  757, 758
Šillers Frīdrihs (Johann Christoph Friedrich von Schiller, 1759–1805) – vācu dzejnieks, dramaturgs, 

filozofs  47, 48, 406, 538, 540, 544, 551, 553, 554, 738, 740–742
Šillings Karls fon (Carl von Schilling, 1873–1954) – vācbaltiešu jurists  775
Šīmanis Pauls (Paul Schiemann, 1876–1944) – vācbaltiešu jurists, politiķis, žurnālists, Satversmes sapul

ces un Saeimas deputāts  126, 427, 666, 751, 753, 754, 762, 764, 766, 775
Šīmanis Teodors (Theodor Heinrich Christian Karl Schiemann, 1847–1921) – vācbaltiešu vēsturnieks  

630
Šimkus Vestards (dz. 1984) – pianists  501
Širaks Žaks (Jacques René Chirac, dz. 1932) – franču politiķis, Francijas prezidents  36
Šīrons Eduards (1893–1964) – ekonomists, statistiķis  187
Širrens Karls (Carl Christian Gerhard Schirren, 1826–1910) – vācbaltiešu vēsturnieks, publicists  725, 

737, 760
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Škapars Jānis (dz. 1927) – LTF dibinātājs, LR Augstākās padomes un Saeimas deputāts  65, 71
Šķepasts Ārijs (dz. 1961) – kordiriģents  533, 534
Šķilters Gustavs (1874–1954) – tēlnieks  643
Šleicers Kārlis (1908–?) – volejbolists  688
Šloss Lekss (Lex Schloss, 1905–1946) – vācbaltiešu dzejnieks, publicists  754
Šmēdiņš Jānis (dz. 1987) – volejbolists (pludmales volejbols)  711, 712
Šmēlings Aleksandrs (Alexander Schmaeling, 1877–1961) – vācu izcelsmes arhitekts  648
Šmīdbergs Vilnis (dz. 1944) – komponists, aranžētājs, pedagogs  497
Šmidchens Guntis (arī Guntis Šmidhens, dz. 1963) – folklorists, muzikologs  408
Šmite Gundega (dz. 1977) – komponiste, muzikoloģe  498, 499
Šmite Rasa (dz. 1969) – jauno mediju māksliniece, kuratore  619
Šmithene Mirdza (1887–1978) – aktrise  546, 547
Šmits Aleksandrs (Александр Шмидт, 1892–1978) – bioķīmiķis  303, 304, 322
Šmits Gatis (dz. 1973) – aktieris, režisors  564
Šmits Ivans (Иван Федорович Шмит, 1871–1939) – krievu izcelsmes režisors  551
Šmits Pēteris (arī ŠmitsSmiters, Šmidts, 1869–1938) – folklorists, etnogrāfs, valodnieks, orientālists  

296, 297, 299, 436, 448
Šmits Raitis (dz. 1966) – jauno mediju mākslinieks, kurators  619
Šnābels Aleksandrs Marija (Alexander Maria Schnabel, 1889–1969) – vācbaltiešu komponists, peda

gogs, mūzikas kritiķis  485, 754
Šnē Normunds (dz. 1960) – diriģents, obojists  503
Šneiders Ludvigs (Louis Schneider, īst. v. Ludwig Wilhelm Schneider, 1805–1878) – vācu aktieris, rakst

nieks  541
Šnepsts Aivars (dz. 1957) – bobslejists (stūmējs), kuģniecības aģents  701
Šniclers Arturs (Arthur Schnitzler, 1862–1931) – ebreju izcelsmes austriešu rakstnieks, prozaiķis, dra

maturgs  564
Šnore Elvīra (1905–1996) – arheoloģe  310
Šnore Rauls (1901–1962) – arheologs  630
Šoloms Aleihems (Šolem Alejxem, arī Шолем-Алейхем, īst. v. Šoloms Rabinovičs, 1859–1916) – ebreju 

rakstnieks  551, 774
Šopēns Frideriks (Fryderyk Franciszek Chopin, 1810–1849) – poļu komponists  558, 798
Šostakovičs Dmitrijs (Дмитрий Дмитриевич Шостакович, 1906–1975) – krievu komponists, peda

gogs  480, 493
Šovs Džordžs Bernards (George Bernard Shaw, 1856–1950) – angļu (īru) rakstnieks, dramaturgs, 

 Nobela prēmijas laureāts  775
Špagins Aleksandrs (Александр Вадимович Шпагин, dz. 1969) – krievu kino vēsturnieks, teorētiķis  

585
Špīlberga Ludmila (1886–1947) – aktrise  547
Šrēders Hanss (Hans Schröder, 1887–1954) – vācu mākslas zinātnieks  630
Štālbergs Ernests (1883–1958) – arhitekts, pedagogs  304, 645, 650
ŠtaudingereVoita Magda (Magda Staudinger-Woit, 1902–1997) – latviešu izcelsmes vācu bioloģe, me

cenāte  312
Šteimane Inga (dz. 1965) – mākslas zinātniece, kritiķe, kuratore  618
Šteinbergs Valentīns (1918–2011) – filozofs, vēsturnieks, izglītības un zinātnes organizators, LVU rek

tors  304
Šteiners Ojārs (dz. 1927) – gleznotājs  611
Šteins Pēteris (Peter Stein, dz. 1937) – vācu režisors  788
ŠtenboksFermors Aleksandrs (Alexander Graf Stenbock-Fermor, 1902–1972) – vācbaltiešu rakstnieks  

750
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Štengele Lilija (1891–1958) – aktrise  554, 771
Šternbergs Andris (dz. 1944) – fiziķis  307, 317
Šternbergs Džozefs fon (Josef von Sternberg, 1894–1969) – austriešu/amerikāņu režisors  576
Štrauss Johans (Johann Strauss, 1825–1899) – austriešu komponists  554, 585
Štrauss Rihards (Richard Georg Strauss, 1864–1949) – vācu komponists, diriģents  481, 486
Štrombergs Māris (dz. 1987) – riteņbraucējs (BMX klase)  709, 711
Šturms Arnolds (1912–1999) – flautists, komponists, mūzikas kritiķis  489
Šukšins Vasilijs (Василий Макарович Шукшин, 1929–1974) – krievu rakstnieks, kinoscenārists, ak

tieris  791
ŠulceNaumburgs Pauls (Paul Schultze-Naumburg, 1869–1949) – vācu arhitekts, gleznotājs, mākslas 

teorētiķis  637
Šulmans Vlads (arī Zeevs Šulmans, dz. 1962) – dziedātājs, kantors, ebreju kultūras darbinieks, pedagogs  

786
Šūmane Klāra (dz. Klāra Jozefīne Vīka, Clara Josephine Wieck, Clara Josephine Schumann, 1819–1896) – 

vācu pianiste, komponiste  540
Šūmane Paula (dz. 1989) – vijolniece  501
Šūmanis Roberts (Robert Schumann, 1810–1856) – vācu komponists, mūzikas kritiķis, diriģents  742
Šūmans Robērs (Jean-Baptiste Nicolas Robert Schuman, 1886–1963) – franču politiķis, Francijas prem

jerministrs  32
Šumilo Ērika (dz. 1958) – ekonomiste, pedagoģe  369
Švābe Arveds (1888–1959) – jurists, vēsturnieks, literāts  10, 301, 437, 451
Švābs Arturs Tells (Arthur Tell Schwab, 1896–1945) – šveiciešu soļotājs  687
Švarca Katrīna (Katrin Schwartz) – amerikāņu vides zinātniece  411, 414
Švarcs Jevgeņijs (Евгений Львович Шварц, 1896–1958) – krievu rakstnieks, dramaturgs, scenārists  557
Švarcs Johans Kristofs (Johann Christoph Schwartz, 1722–1804) – vācbaltiešu jurists, vēsturnieks  733
Švarcs Kurts (dz. 1930) – fiziķis  304
Švarcs Šaloms (Shalom Schwartz, dz. 1940) – ebreju izcelsmes sociālpsihologs  394, 429
Švēde Marks (Mark Allen Svede, dz. 1960) – amerikāņu mākslas zinātnieks  609
Šveics Erasts (1895–1992) – gleznotājs  599

T
Tāgepera Reins (Rein Taagepera, dz. 1933) – igauņu politologs, politiķis  453
Tagore Rabindranats (Robindronath Thakur, 1861–1941) – bengāļu dzejnieks, dramaturgs, rakstnieks, 

komponists, Nobela prēmijas laureāts  463
Tairovs Aleksandrs (Александр Яковлевич Таиров, 1885–1950) – krievu režisors, aktieris   547, 548
TalatsKelpšs Antons (1883–1942) – poļu izcelsmes Latvijas izglītības darbinieks  776
Tāls Mihails (Михаил Таль, 1936–1992) – ebreju izcelsmes Latvijas šahists  499, 694, 695
Tamužs Vitauts (dz. 1935) – mehānikas speciālists  323
TangijevaBirzniece Helēna (Елена Тангиева-Бирзниеце, 1907–1965) – armēņu/krievu izcelsmes Lat

vijas baletdejotāja, baletmeistare  797
Tārs Kaspars (dz. 1971) – biologs  316
Tatļins Vladimirs (Владимир Евграфович Татлин, 1885–1953) – krievu arhitekts, dizainers  602
Taube Meta (1914–1996) – vēsturniece, bibliotēku darbinieсe  310
Taube Oto fon (Otto Adolf Alexander Freiherr von Taube, 1879–1973) – vācbaltiešu rakstnieks, jurists, 

tulkotājs  750
Tauli Valters (Valter Evald Tauli, 1907–1986) – igauņu valodnieks  245
Tauriņš Alfrēds (1904–1986) – ķīmiķis  302
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Tegetmeiers Silvestrs (Sylvester Tegetmeier, ?–1552) – vācu teologs, reformācijas kustības aizsācējs 
 Livonijā  656, 727

Teihmanis Atis (1907–1987) – čellists, pedagogs  486
Tēlemanis Georgs Filips (Georg Philipp Telemann, 1681–1767) – vācu komponists  735
Tēlemanis Georgs Mihaels (Georg Michael Telemann, 1748–1831) – vācu mūziķis, komponists  472, 736
Telešs Vjačeslavs (arī Vjačka Ceļešs, Вячаслаў Міхайлавіч Целеш, Вячка Целеш, dz. 1938) – balt

krievu izcelsmes gleznotājs, rakstnieks, izglītības un kultūras darbinieks  799
Tenisons Kārlis (arī Tennisons, Karl Tõnisson, budismā Vahindra, 1873–1962) – igauņu budistu mūks, 

sludinātājs, rakstnieks  662, 663
Tentelis Augusts (1876–1942) – vēsturnieks, LU rektors, izglītības ministrs  301
Teoderihs (arī Teodorihs, Theodericus de Thoreida, Thidericus, ap 1150–1219) – vācu kristiešu  misionārs 

Livonijā, garīdznieks  654, 655
Teokrits (Θεόκριτος, ap 310–ap 260 pr. Kr.) – sengrieķu filozofs  736
Terjohins Edgars (dz. 1955) – burātājs  701
Terpilovskis Alberts (1922–2002) – tēlnieks  439
Teterovskis Ints (dz. 1972) – kordiriģents  533, 534
Teplers Augusts (August Joseph Ignaz Toepler, 1836–1912) – vācu fiziķis  295
Tīfentāle Alise (dz. 1977) – mākslas zinātniece, kuratore, rakstniece  624
Tihoņickis Elpidifors (Елпидифор Михайлович Тихоницкий, 1875–1942) – krievu izcelsmes peda

gogs, sabiedrisks darbinieks, Saeimas deputāts  769, 770, 785
Tikmers Žoržs (dz. 1957) – airētājs, sporta darbinieks  700, 704
Tiliks Valdis (1933–2008) – kamaniņu braucējs, treneris  698
Tillaks Jēkabs (18. gs.) – mūrniekmeistars  637
Tillbergs Oļegs (dz. 1956) – dizainers, instalāciju mākslinieks  615, 616
Tillers Imants (dz. 1950) – gleznotājs  611
Tillijs Čārlzs (Charles Tilly, 1929–2008) – amerikāņu sociologs, politologs, vēsturnieks  119
Tīlmanis Osvalds (1900–1980) – arhitekts, pedagogs  307, 645
Timofejevs Sergejs (Сергей Эдуардович Тимофеев, dz. 1970) – Latvijas krievu dzejnieks, žurnālists  

793, 794
Tiravanits Rikrits (Rirkrit Tiravanija, dz. 1961) – taizemiešu izcelsmes multimediju mākslinieks  621
Tisē Eduards (1897–1961) – kino operators  572
Tīss Franks (Frank Theodor Thiess, 1890–1977) – vācbaltiešu rakstnieks  755
Tīzenhauzens Georgs Fabians fon (Georg Fabian von Tiesenhausen, 1785–1845) – Dikļu muižas īpaš

nieks, barons  540
Tollers Ernsts (Ernst Toller, 1893–1939) – ebreju izcelsmes vācu dzejnieks, dramaturgs  549
Tolstojs Aleksejs (Aлеkceй Николаевич Тoлcmoй, 1883–1945) – krievu rakstnieks  550
Tolstojs Ļevs (Лев Николаевич Толстой, 1828–1910) – krievu rakstnieks  448, 546, 556, 746
Tomā Ludvigs (Ludwig Thoma, 1867–1921) – vācu rakstnieks, satīriķis  749
Tomass Deniss (Denis Thomas) – angļu teātra kritiķis  555
Tomašūns Andris (dz. 1958) – vēsturnieks, arheologs, skolotājs, politiķis  669
Tomsone Kristīne (Kristin Thompson, dz. 1950) – amerikāņu kino zinātniece  593
Tone Juris (dz. 1961) – vieglatlēts, bobslejists (stūmējs), uzņēmējs  702
Tone Valdemārs (1892–1958) – gleznotājs, pedagogs  599, 611
Tons Edgars (1917–1967) – diriģents, kontrabasists  492
Toporovs Vladimirs (Владимир Николаевич Топоров, 1928– 2005) – krievu valodnieks, baltologs  322
Trapenciere Ilze (dz. 1953) – socioloģe  394
Trasuns Francis (1864–1926) – garīdznieks, kultūras darbinieks, politiķis, Satversmes sapulces un Sa

eimas deputāts  10
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Treņovs Konstantīns (Константин Андреевич Тренев, 1876–1945) – krievu/ukraiņu dramaturgs, 
rakstnieks  552, 556

Tretjakovs Aleksandrs (Александр Владимирович Третьяков, dz. 1985) – krievu skeletonists  713
Trompovskis Edmunds fon (Edmund von Trompowsky, 1851–1919) – vācbaltiešu arhitekts  640
Trops Aivars (dz. 1963) – bobslejists, sporta darbinieks  702
Trostjaņeckis Genādijs (Геннадий Рафаилович Тростянецкий, dz. 1950) – krievu režisors  788
Trubačovs Oļegs (Олег Николаевич Трубачев, 1930–2002) – krievu valodnieks  322
Trugers Ahims (Achim Truger, dz. 1969) – vācu ekonomists  160
Tuča Taisa (1917–2012) – vingrotāja  688
Tulio Teuvo (Teuvo Tulio, īst. v. Teodors Tugajs, Theodor Antonius Deroschinsky-Tugai, 1912–2000) – 

somu režisors, aktieris  575, 576
Tulubjevs Pāvels (dz. 1985) – bobslejists (stūmējs)  711
Tumiņš Aloizs (1938–2009) – bokseris, treneris  694
Tumševica Anitra (dz. 1971) – komponiste, vijolniece  498
Turčinskis Zigmārs (dz. 1974) – vēsturnieks  16
Turgeņevs Ivans (Иван Сергеевич Тургенев, 1818–1883) – krievu rakstnieks  556, 562, 575, 746, 750, 

756, 788
Turins Valdis (arī Valdis Cers, dz. 1958) – filozofs, VAK aktīvists  58

U
Ubāns Konrāds (1893–1981) – gleznotājs, ainavists, pedagogs  413, 599
Ulmanis Guntis (dz. 1939) – politiķis, Saeimas deputāts, Latvijas Valsts prezidents  115, 370
Ulmanis Helmūts fon (Hellmuth von Ulmann, 1913–1987) – vācbaltiešu ērģelnieks, komponists, diri

ģents  776
Ulmanis Kārlis (1877–1942) – agronoms, politiķis, Satversmes sapulces un Saeimas deputāts, ministru 

prezidents, Latvijas Valsts prezidents  17, 22, 23, 65, 90, 110, 115, 125, 127, 300–302, 406, 418, 427, 
519, 666, 667, 719, 754, 759, 762, 763, 765

Ulmanis Karls Kristiāns (Karl Christian Ulmann, 1793–1871) – vācbaltiešu garīdznieks, valodnieks, 
Tartu Universitātes rektors  476

Undusks Jāns (Jaan Undusk, dz. 1958) – igauņu rakstnieks, filozofs, literatūrzinātnieks  743
Ungerns Rūdolfs (Рудольф Александрович Унгерн, 1876–1944?) – vācu izcelsmes krievu režisors, 

aktieris   771
UngernsŠternbergs Armīns fon (Armin von Ungern-Sternberg) – vācu vēsturnieks, literatūrzinātnieks  

724, 742, 751
Ungers Felikss (Felix Unger, dz. 1946) – austriešu mediķis, Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas 

prezidents  323
Upatnieks Juris (dz. 1936) – fiziķis, izgudrotājs  303, 312, 317
Upatnieks Rolands (1932–1994) – ūdens motosportists, kamaniņu braucējs, kamaniņu un bobsleja 

treneris  698
Upīts Andrejs (1877–1970) – rakstnieks, dramaturgs, literatūrzinātnieks  304, 457, 547
Upmalis Ilgonis (dz. 1937) – inženieris  17
Urbāne Ilze (dz. 1971) – flautiste  500
UrbānēMezē Jūlija (Urbánné Mező Júlia, dz. 1988) – ungāru ekonomiste  152
Uršteins Osvalds (1910–1980) – aktieris, režisors  554, 555
Urtāne Māra (dz. 1951) – arhitekte, pedagoģe  14, 357
Urtāns Juris (dz. 1952) – arheologs, kultūrvēsturnieks  14, 321, 327, 357
Uspenskis Andrejs (Андрей Васильевич Успенский, 1902–1978) – krievu dramaturgs  557
Ustinskovs Jevgeņijs (Евгений Устинсков, dz. 1970) – kordiriģents, komponists, pedagogs  533
Utno Leili (Leili Utno, dz. 1938) – bioķīmiķe, Igaunijas Republikas vēstniece Latvijā  767
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V
Vācietis Ojārs (1933–1983) – dzejnieks  750, 792
Vāgnere Etingere Rebeka (Rebecca Wagner Oettinger) – amerikāņu muzikoloģe  726
Vāgners Franks (Frank Wagner, 1958–2016) – vācu mākslas vēsturnieks, kurators  620
Vāgners Rihards (Richard Wagner, 1813–1883) – vācu komponists, diriģents, esejists  472, 481, 539, 

722, 742
Vagris Jānis (dz. 1930) – LKP CK pirmais sekretārs, PSRS tautas deputāts  59
Vahtangovs Jevgeņijs (Евгений Багратионович Вахтангов, 1883–1922) – krievu aktieris, režisors  

554, 788
Vaice Sonora (dz. 1969) – dziedātāja  505
Vaikule Laima (dz. 1954) – dziedātāja  496
Vailds Oskars (Oscar Wilde, 1854–1900) – īru izcelsmes angļu rakstnieks, dramaturgs  563, 775
Vainšteins Romāns (dz. 1973) – riteņbraucējs  706
Vaiņūns Stasis (Stasys Vainiūnas, 1909–1982) – lietuviešu komponists, pianists  778
Vaitnieks Miķelis (1881–1942) – būvuzņēmējs  645
Valce Ilze (dz. 1964) – kordiriģente  533
Valdemārs Krišjānis (1825–1891) – publicists, sabiedrisks darbinieks, jaunlatviešu kustības aizsācējs  

20, 296, 426, 448
Valdens Pauls (Paul Walden, 1863–1957) – ķīmiķis, RPI rektors  19, 290, 294, 295, 300
Valdess Rihards (īst. v. Rihards Bērziņš, 1888–1942) – literāts, žurnālists  453
Valdiss Burkards (Burkard Waldis, 1490–1556) – vācu franciskāņu mūks, rakstnieks, amatnieks  539, 

722, 728, 729
Valdmanis Maigonis (1933–1999) – basketbolists, treneris  691–693
Valeskalns Pēteris (1899–1987) – filozofs, zinātnes organizators, valsts darbinieks  304
Valjeho Antonio Buero (Antonio Buero Vallejo, 1916–2000) – spāņu dramaturgs, gleznotājs  564
Valters Ferdinands (Carl Ferdinand Maximilian Anton Walter, 1801–1869) – vācbaltiešu luterāņu mā

cītājs, Vidzemes superintendents  741
Valters Johans (arī Jānis Valters, Johann Walter/Walter-Kurau, 1869–1932) – gleznotājs, pedagogs  605, 

606
Valters Miķelis (1874–1968) – jurists, politiķis, literāts, diplomāts, iekšlietu ministrs  124, 125, 764
Valters Raimonds (dz. 1938) – ķīmiķis (organiskā ķīmija), zinātnes organizators  307
Valters Valdis (dz. 1957) – basketbolists, treneris, uzņēmējs  701
Vanags Aleksandrs (1873–1919) – arhitekts  638, 645, 648
Vanags Gustavs (1891–1965) – ķīmiķis (organiskā ķīmija), pedagogs  300, 304, 307
Vanags Jānis (dz. 1958) – garīdznieks, Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps  675
Vanags Kaspars (dz. 1970) – kurators, kultūrkritiķis  618, 624
Vanags Pēteris (dz. 1962) – valodnieks, pedagogs  439, 441
Vanags Romāns (dz. 1960) – kordiriģents  532–534
Vāne Alīda (1899–1969) – dziedātāja  483
Varkēviča Valentīna (1934–2009) – volejboliste, trenere  692
Varlamovs Konstantīns (Koнcmaнmин Александрович Bapлaмoв, 1848–1915) – krievu aktieris  544
Vasermans Hermanis (Hermann Wassermann, 1874–1950) – ārsts, sabiedrisks darbinieks  773
Vasiļevskis Bruno (1939–1990) – gleznotājs  607
Vasiļevskis Staņislavs (1907– 1988) – astronoms  302
Vasiļevskis Vadims (dz. 1982) – vieglatlēts (šķēpmešana)  708
Vasiļjevs Boriss (Бopиc Львович Bacильeв, 1924–2013) – krievu rakstnieks  559
Vasiļjevs Jurijs (Юpий Bacильeв, 1928–1993) – arhitekts, mākslas zinātnieks, pedagogs  631
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Vasks Andrejs (dz. 1947) – arheologs, pedagogs  15, 16, 321
Vasks Pēteris (dz. 1946) – komponists, kontrabasists, pedagogs  19, 410, 478, 495, 500, 508, 535
Vatsons Karls Frīdrihs (Karl Friedrich Watson, 1777–1826) – vācbaltiešu mācītājs, tulkotājs, literāts  

292, 293, 426
Vauļins Jurijs (dz. 1963) – bokseris  701
Vāvere Vera (dz. 1929) – literatūrzinātniece  309, 322
Vavilovs Sergejs (Сергей Иванович Вавилов, 1891–1951) – krievu fiziķis, sabiedrisks darbinieks PSRS 

ZA prezidents  305
Vēbers Makss (arī Maksimilians Vēbers, Karl Emil Maximilian Weber, 1864–1920) – vācu sociologs, 

politekonomists  672
Vēbers Norberts (Norbert Weber, dz. 1943) – vācu mākslinieks, kurators  623
Vecgrāvis Viesturs (dz. 1948) – literatūrvēsturnieks  448
Vecumnieks Andris (dz. 1964) – komponists, diriģents, pedagogs  498
Vedējs Edvīns (dz. 1941) – ķīmiķis (organiskā ķīmija)  312
Vēdekinds Franks (Benjamin Franklin Wedekind, 1864–1918) – vācu rakstnieks, dramaturgs, aktieris  

546, 749, 750
Vedrinska Marija (Мария Андреевна Ведринская, 1877–1948) – aktrise  549, 771
Vega Lope de (Félix Lope de Vega y Carpio, 1562–1635) – spāņu rakstnieks, dramaturgs  556
Vēgeners Pauls (Paul Wegener, 1874–1948) – vācu aktieris, režisors  546
Veics Kārlis (1902–1983) – aktieris, režisors  553, 554, 555
Veidenbaums Eduards (1867–1892) – dzejnieks, tulkotājs  418
Veinberga Tatjana (1943–2008) – volejboliste  696
Veinbergs Frīdrihs (arī Fricis Veinbergs, 1844–1924) – advokāts, politisks darbinieks, žurnālists  405, 

641
Veisbeins Haims (arī Jefims Veisbeins, Ефим Вайсбейн, 1898–1941) – režisors, komponists, diriģents  

773, 774
Veisbergs Andrejs (dz. 1960) – valodnieks  14, 254
Veismanis Andris (dz. 1965) – diriģents, dziedātājs  503
Vējonis Raimonds (dz. 1966) – biologs, politiķis, Saeimas deputāts, ministrs, Latvijas Valsts prezidents  

107, 115, 386
Vējš Vilnis (dz. 1967) – mākslas kritiķis, kurators, scenogrāfs, gleznotājs  619
Velcels Kristiāns (Christian Welzel, dz. 1964) – vācu politiskās kultūras pētnieks, sociologs  401, 407, 

429, 431
Veldre Vilis (arī Jānis Trimda, īst.v. Fricis Jānis Gulbis, 1908–1940) – rakstnieks, dzejnieks  453
Velme Jēkabs (1855–1928) – valodnieks, pedagogs  226
Verdi Džuzepe (Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, 1813–1901) – itāļu komponists  506, 773
Vērdiņš Kārlis (dz. 1979) – dzejnieks, literatūrzinātnieks  465
Vērenieks Gunārs (dz. 1926) – aktieris, režisors  562
Vērpe Edgars (dz. 1958) – gleznotājs  613
Veselis Jānis (1896–1962) – rakstnieks  662
Vestermanis Marģers (dz. 1925) – vēsturnieks, muzeju darbinieks  782
Vētra Gundars (dz. 1967) – basketbolists, treneris  715
Vētra Mariss (īst. v. Morics Blumbergs, 1901–1965) – dziedātājs, aktieris, literāts, režisors  483
Vežbickis Jans (arī Veržbickis, Jan Wierzbicki, 1888–1946) – poļu izcelsmes advokāts, sabiedrisks darbi

nieks, politiķis, Saeimas deputāts  776
Vidbergs Sigismunds (1890–1970) – grafiķis, dizainers, pedagogs  599, 611
Vīdzirkste Sigurds (1928–1974) – gleznotājs  611
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Viesturs Uldis (1936–2010) – biotehnologs, izgudrotājs  304
VīgnereGrīnberga Malvīne (1871–1949) – dziedātāja  481
Vīgners Ernests (arī Vīgneru Ernests, 1850–1933) – pedagogs, kordiriģents, komponists  515
Vīgners Ivars (1940–2007) – komponists, pianists, aranžētājs  497
Vīgners Leonīds (1906–2001) – diriģents, pedagogs, komponists  483, 523
Vihrovs Igors (dz. 1978) – krievu izcelsmes vingrotājs, treneris  706, 708
Vīka Klāra, sk. Šūmane Klāra 
Viktjuks Romāns (Роман Григорович Віктюк, dz. 1936) – ukraiņu/krievu aktieris, režisors  788
VīķeFreiberga Vaira (dz. 1937) – psiholoģe, folkloriste, politiķe, Latvijas Valsts prezidente  13, 14, 48, 

115, 312, 316, 321–323, 381, 405, 796
Vilcāne Antonija (dz. 1956) – arheoloģe  15
Vilciņa Anna (dz. 1938) – volejboliste  692
Vilde Raimonds (dz. 1962) – volejbolists, treneris  702
Vilhelms II (Wilhelm II, īst. v. Friedrich Wilhelm Viktor Albrecht von Preussen, 1859–1941) – Vācijas 

imperators, Prūsijas karalis  752
Viljamss Tenesijs (Tennessee Williams, īst. v. Thomas Lanier Williams III, 1911–1983) – amerikāņu 

rakstnieks, dramaturgs  558
Vilkaste Arvis (dz. 1989) – bobslejists (stūmējs)  714
Vilners Alfreds Marija (Alfred Maria Willner, 1859–1929) – austriešu komponists, žurnālists, libretists  

550
Vilperts Gero fon (Gero von Wilpert, 1933–2009) – vācbaltiešu literatūrvēsturnieks  745
Vilpišausks Ramūns (Ramūnas Vilpišauskas, dz. 1972) – lietuviešu politologs, ekonomists  365
Vilsons Tomass Vudro (Thomas Woodrow Wilson, 1856–1924) – ASV prezidents  29, 763
Viļumanis Aleksandrs (dz. 1942) – diriģents  502
Viļums Mārtiņš (dz. 1974) – komponists, akordeonists  499
Vimba Renārs (dz. 1975) – režisors  572
Vincerijs Johans (arī Jānis Vincerijs, Joannes/Jan Vincerius, 1541–1589) – vācu katoļu garīdznieks, 

jezuīts  655, 656
Vindelbands Vilhelms (Wilhelm Windelband, 1848–1915) – vācu filozofs  393
Vīnerts Eduards (1899–1981) – vijolnieks, pedagogs  486
Vinogradovs Sergejs (Сергей Арсеньевич Виноградов, 1869–1938) – gleznotājs, mākslas pedagogs  772
Vinogradskis Sergejs (Сергей Николаевич Виноградский, 1856–1953) – krievu mikrobiologs  295
Viņķelis Jānis (1968–1994) – gleznotājs, scenogrāfs  617
Vipers Boriss (Борис Робертович Виппер, 1888–1967) – krievu izcelsmes mākslas vēsturnieks, peda

gogs muzeologs  300, 633, 772
Vipers Roberts (Роберт Юрьевич Виппер, 1859–1954) – krievu izcelsmes vēsturnieks, pedagogs  772
Virza Edvarts (arī Edvards Virza, īst. v. Jēkabs Eduards Liekna, 1883–1940) – dzejnieks, žurnālists, 

publicists  126, 460
Visockis Konstantīns (Константин Семенович Высоцкий/Высотский, 1864–1938) – krievu glezno

tājs  772
Višņevskis Vsevolods (Всеволод Витальевич Вишневский, 1900–1951) – krievu dramaturgs, rakst

nieks  556
Vitloks Harolds (Harold Witlock, 1903–1985) – angļu vieglatlēts (soļošana)  687
Vītola Annija (arī Annija Vītols, 1890–1982) – dziedātāja  518, 525
Vītola Lidija (1908–?) – vingrotāja  688
Vītoliņš Edvīns (dz. 1938) – demogrāfs, statistiķis  191
Vītoliņš Jēkabs (1898–1977) – muzikologs, folklorists  520, 523
Vītols Alfrēds (1878–1945) – inženierzinātnieks, hidraulikas speciālists  299
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Vītols Jāzeps (1863–1948) – komponists, pedagogs, mūzikas organizators un kritiķis, Latvijas Konser
vatorijas rektors  19, 478, 479, 482, 485, 501, 515–519, 522, 523, 525, 534, 536, 643, 746, 754, 778, 
797

Vītols Maruta Zane (dz. 1976) – latviešu izcelsmes amerikāņu kinozinātniece  582
Vītols Voldemārs (1911–1980) – vieglatlēts (skriešana)  687
Vītrihs Kurts (Kurt Wüthrich, dz. 1938) – šveiciešu ķīmiķis, biofiziķis, Nobela prēmijas laureāts  316
Volfermans Klauss (Klaus Wolfermann, dz. 1946) – vācu vieglatlēts (šķēpmešana)  697
Volfs Frīdrihs (Friedrich Wolf, 1888–1953) – vācu dramaturgs, rakstnieks, ārsts  549
Volfs Martins (Martin Wolf, dz. 1946) – ebreju izcelsmes britu žurnālists  158
Volpers Deivids L. (David Lloyd Wolper, 1928–2010) – amerikāņu kino un TV producents  583
Voltērs (Voltaire, īst. v. Fransuā Marī Aruē, François Marie Arouet, 1694–1778) – franču apgaismotājs, 

filozofs, rakstnieks, dramaturgs, vēsturnieks  426
Vormss Karls (Carl Worms, 1857–1939) – vācbaltiešu rakstnieks, vēsturnieks  748
Voronkovs Mihails (Михаил Воронков, 1921–2014) – krievu ķīmiķis (organiskā ķīmija)  307
Vrubļevskis Aldons (dz. 1957) – jurists, advokāts, Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents  703
Vudheda Linda (Linda Woodhead, dz. 1964) – britu reliģiju socioloģe  680
Vulfiuss Voldemārs (Woldemar Wulffius, 1871–1938) – vācbaltiešu vēsturnieks, pedagogs, sabiedrisks 

darbinieks  775
Vulfs Edvards (1886–1919) – rakstnieks, dramaturgs  554
Vulfsons Mavriks (1918–2004) – PSRS tautas deputāts, LR Augstākās padomes deputāts  56

Z
Zabiļevska Anita (dz. 1963) – dizainere, multimediju māksliniece  616, 622, 623
Zabrodins Vladimirs (Владимир Всеволодович Забродин, dz. 1942) – krievu kino zinātnieks  573
Zahodņiks Leonīds (īst. v. Leizers Zahodņiks, Леонид Давыдович Заходник, 1912–1988) – dziedātājs, 

pedagogs  773
Zakss Menahems (1875–1941) – Rīgas virsrabīns  772
Zaķis Juris (1936–2017) – fiziķis, augstākās izglītības darbinieks, LU rektors  307
Zāle Kārlis (1888–1942) – tēlnieks, pedagogs  600, 650
Zālīte Indulis (dz. 1951) – pētnieks  16
Zālīte Māra (dz. 1952) – dzejniece, dramaturģe  560, 561
Zālīte Pēteris (arī Zālītis, 1864–1939) – filozofs, žurnālists  302
Zālītis Jānis (1884–1943) – komponists, mūzikas kritiķis  480, 518, 519
Zaļkalns Teodors (līdz 1930 Teodors Grīnbergs, 1876–1972) – tēlnieks  599
Zaļupe Kristaps (dz. 1976) – airētājs (kanoe airēšana)  710
Zapoļs Aleksandrs (Александр Заполь, arī Semjons Haņins, dz. 1970) – krievu izcelsmes dzejnieks, 

tulkotājs  793, 794
Zārdiņš Ādolfs (1890–1967) – grafiķis, gleznotājs  608
Zariņa Aija (dz. 1954) – gleznotāja  613, 617
Zariņa Gunita (dz. 1958) – paleodemogrāfe, bioarheoloģe  189, 190
Zariņš Bertrams (dz. 1942) – mediķis (ortopēds, sporta ārsts)  312
Zariņš Dāvids (1892–1980) – arhitekts  645
Zariņš Jānis (1893–1979) – aktieris, režisors  547, 555, 778
Zariņš Kārlis (1889–1978) – rakstnieks  451
Zariņš Kristaps (dz. 1943) – mediķis (asinsvadu ķirurgs)  312
Zariņš Marģeris (1910–1993) – komponists, rakstnieks  487, 519, 553
Zariņš Reinis (dz. 1985) – pianists  501
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Zariņš Vilnis (1930–2014) – filozofs, sabiedrisks darbinieks  310
Zatlers Valdis (dz. 1955) – ārsts, politiķis, Latvijas Valsts prezidents  115, 783
Zavoloko Ivans (Иван Никифорович Заволоко, 1897–1984) – vecticībnieku sabiedrisks darbinieks, 

senatnes pētnieks  770
Zeberiņa Dzidra (dz. Nāruna, prec. Demerele, 1923–2016) – rakstniece  466
Zebris Osvalds (dz. 1975) – rakstnieks, žurnālists  465
Zegors Sigismunds (19.–20. gs.) – pianists, kordiriģents, komponists  773
Zeiberlihs Rūdolfs (Rudolf Seuberlich, 1841–1913) – vācbaltiešu rakstnieks, tulkotājs, satīriķis  743
Zeidaks Andrejs (1874–1964) – ainavu arhitekts  650
Zeidlica Anna fon (Anna von Seidlitz, Anna Justina Amalie von Seidlitz-Langheinrich, 1867–?) – vāc

baltiete  749
Zeids Teodors (1912– 1994) – vēsturnieks  309, 310
Zelče Vita (dz. 1956) – vēsturniece  16, 321
Zeltamute Jānis (Ioannes Chrysostomus, Ioannes Antiochensis, Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ap 347–407) – 

Konstantinopoles arhibīskaps, viens no trim Vispasaules Svētītājiem  660
Zeltiņa Guna (dz. 1950) – teātra zinātniece  322, 564
Zeltiņš Pēteris (1914–1994) – vieglatlēts (soļošana), slēpotājs  691
Zeltmatis (īst. v. Ernests Kārkliņš, 1868–1961) – rakstnieks, skatuves mākslas pedagogs  546
Zelverovičs Aleksandrs (Aleksander Zelwerovicz, 1877–1955) – poļu aktieris, režisors  551
Zeļonijs Vsevolods (dz. 1973) – džudists  705, 706
Zemgals Gustavs (1871–1939) – jurists, politiķis, ministrs, Latvijas Valsts prezidents  115, 405, 753
Zemītis Guntis (dz. 1955) – arheologs, vēsturnieks, tiesību vēsturnieks  15, 16
Zemzare Daina (1911–1971) – valodniece  309
Zemzare Ingrīda (dz. 1952) – muzikoloģe  798
Zemzaris Imants (dz. 1951) – komponists, pedagogs, mūzikas kritiķis  495
Zeņkovskis Vasilijs (Василий Васильевич Зеньковский, 1881–1962) – krievu filozofs  770
Zībārte Ieva (dz. 1972) – arhitekte, mākslas kritiķe  412
Ziedars Jēkabs (dz. 1924) – publicists, demogrāfs  189
Ziediņš Visvaldis (1942–2007) – mākslinieks, dekorators  608, 609
Ziedonis Imants (1933–2013) – dzejnieks, rakstnieks, publicists, LR Augstākās padomes deputāts  410, 

456, 457, 465, 496, 558, 564, 590, 792
Ziedonis Rimants (dz. 1962) – rakstnieks, dzejnieks, publicists  416
Ziemele Ineta (dz. 1970) – juriste, tiesību zinātniece  107
Ziemelis Saša (īst. v. Aleksandrs Ziemelis, 1890–1970) – jaguāru mednieks, žurnālists  466
Zīlava Milda (1908–2002) – aktrise  554, 589
Zīle Edgars (1908–1986) – aktieris  553
Zīle Mārtiņš (1863–1945) – mediķis, filozofs, LU rektors  296, 300
Zīle Monika (dz. 1941) – rakstniece, žurnāliste  456
Zilgalvis Jānis (dz. 1955) – arhitektūras vēsturnieks, kultūrvēsturnieks  322
Zinns Hanss Verners (Hans-Werner Sinn, dz. 1948) – vācu ekonomists  157, 178
Zirnis Jānis (dz. 1944) – diriģents, pedagogs  533
Zīverts Mārtiņš (1903–1990) – dramaturgs  547, 554, 555, 566, 588, 776
Zolā Emīls (Émile Édouard Charles Antoine Zola, 1840–1902) – franču rakstnieks, žurnālists  791
Zolmane Melita (Melitta Sollmann, dz. 1958) – vācu kamaniņbraucēja  699
Zontāgs Karls Gotlobs (arī Kārlis Gotlībs Zontāgs, Carl Gottlob Sonntag, 1765–1827) – vācu izcelsmes 

garīdznieks, vēsturnieks, izglītības organizators  398, 658
Zorma Agnese (Agnes Sorma, īst. v. Agnes Martha Caroline Zaremba, 1865–1927) – vācu aktrise  546
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Zozuļa Vera (dz. 1956) – kamaniņu braucēja  698, 699, 701
Zūdermanis Hermanis (Hermann Sudermann, 1857–1928) – vācu rakstnieks, dramaturgs  546, 775
Zuika Roberts (1913–2015) – kordiriģents, žurnālists, publicists  488, 526, 529
Zulcers Johans Georgs (Johann Georg Sulzer, 1720–1779) – šveiciešu filozofs, pedagogs  403, 733
Zutis Jānis (1893–1962) – vēsturnieks  303, 304, 309
Zvaigznīte Jēkabs (īst. v. Jēkabs Šterns, 1833–1867) – folklorists, žurnālists, skolotājs  442
Zvejnieks Alberts (1902–1987) – cīkstonis (grieķuromiešu cīņa), treneris  685, 687
Zvidriņa Māra (1941–2004) – demogrāfe, statistiķe  188
Zvidriņš Pēteris (dz. 1943) – ekonomists, demogrāfs, pedagogs  14, 19, 188, 221, 322
Zvirgzdiņš Ainārs (dz. 1959) – basketbola treneris  710

Ž
Žagars Andrejs (dz. 1958) – aktieris, režisors, uzņēmējs  562, 565
ŽaksDalkrozs Emils (Émile Jaques-Dalcroze, 1865–1950) – šveiciešu komponists, pedagogs  549
Žamiaks Īvs (Yves Jamiacque, 1918–1987) – franču rakstnieks, dramaturgs, scenārists  558
Žans Pols (Jean Paul, īst. v. Johann Paul Friedrich Richter, 1763–1825) – vācu rakstnieks  752
Žilinskis Arvīds (1905–1993) – komponists, pianists  487
Žirardi Aleksandrs (Alexander Girardi, 1850–1918) – austriešu aktieris  546
Žitluhina Olga (dz. 1960) – dejotāja, laikmetīgās dejas horeogrāfe, pedagoģe  797
Žukausks Antans (Antanas Žukauskas, dz. 1939) – lietuviešu skulptors  389
Žukovskis Nikolajs (Николай Егорович Жуковский, 1847–1921) – krievu hidromehāniķis, aero

mehāniķis  295
Žuravļovs Sergejs (Сергей Журавлев, dz. 1954) – dzejnieks, sabiedrisks darbinieks  793
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