
LATVIJAS UNIVERSITATES  
RAKSTI

Jubilejas  
izdevums

SCIENTIFIC PAPERS 
UNIVERSITY OF LATVIA

Anniversary  
Edition

-



SCIENTIFIC PAPERS 
UNIVERSITY OF LATVIA

Anniversary  
Edition

LATVIJAS UNIVERSITĀTE



LATVIJAS UNIVERSITATES  
RAKSTI

Jubilejas  
izdevums

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

-



Redkolēģija: Ivars Lācis, Indriķis Muižnieks, Māris Baltiņš un Anna 
Šmite

    

Teksta redaktore Inta Rozenvalde
Maketu un vāka dizainu veidojusi Ieva Tiltiņa

Citējot atsauce uz izdevumu obligāta

© Latvijas Universitāte, 2004

ISBN 9984-770-41-9

UDK 378.4.(474.3)(082)
        Ju 094



SATURS

Priekšvārds 7
Foreword  9

1. daļa. LATVIJAS UNIVERSITĀTE UN AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS  
ATTĪSTĪBA 11

Indriķis Muižnieks. Nacionālā universitāte savās mājās un pasaulē 13
Jānis Stonis, Juris Pūce. Universitāte un tirgus 26
Inta Brikše. Augstskolu identitāšu komunikatīvie aspekti: korporatīvā reputācija 36
Juris Rozenvalds. Demokrātijas principi Latvijas Universitātes pārvaldē 47
Juris Borzovs. Par augstākās izglītības sistēmu domājot 56
Imants Bērsons. Par zinātni un augstāko izglītību Latvijas Universitātē un Latvijā 63
Edvīns Karnītis. Zināšanas kā resurss dzīves kvalitātes uzlabošanai –  
esošs, bet cik ilgi pietiekams? 66
Uldis Viesturs. Jaunrade un inovācijas – labklājības pamats 75
Elena Dubra. Latvijas ekonomikas izaugsme Eiropas Savienības  
augstākās izglītības pilnveidošanas aspektā 83
Tālis Tisenkopfs. Zinātnieks brīvdienās 91
Arvīds Barševskis. Reģionāla universitāte Latvijas augstākās izglītības sistēmā 100

2. daļa. AKADĒMISKĀ DARBA VIRZIENU ŠODIENA UN PERSPEKTĪVAS 105

Ausma Cimdiņa. Par doktora studiju attīstības perspektīvām Latvijas Universitātē 107
Jānis Bičevskis. Vai Latvijas Universitātei ir vajadzīga sava datorzinātne? 113
Jānis Bārzdiņš. Par datorzinātņu stratēģiju Latvijas Universitātē 119
Māris Kļaviņš. Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai:  
sasniegtais un iespējamais 125
Uldis Kondratovičs. Bioloģija – tā ir mācība par dzīvību 132
Uldis Vikmanis, Ingrīda Rumba. Pavērsiens medicīnas izglītībā un zinātnē 137
Maija Kūle. Filosofija Latvijas Universitātē un Latvijā  
(apcere par 85 gadiem kopš LU dibināšanas) 143
Janīna Kursīte. Filoloģija tās tradīcijās un novitātēs Latvijas Universitātē 149
Viktors Hausmanis. Literatūrzinātne jaunajā gadu tūkstotī ieejot 156
Edgars Ošiņš, Ingrīda Kramiņa, Andrejs Veisbergs. Moderno valodu fakultāte:  
21. gadsimta perspektīvas 163
Andrejs Bankavs. Romānistikas lappuses Latvijas Universitātes vēsturē 170



Andris Kangro. Izglītības zinātņu un pedagogu izglītības attīstība  
Latvijas Universitātē 176
Tatjana Koķe, Aīda Krūze, Dīters Šulcs. Skolotāju izglītība:  
Eiropas pieredze un perspektīvas 187
Gustav Kristensen. Research in Social Science: A Vision For 2012 195
Iveta Gudakovska. Augstskolas bibliotēkas attīstības konsekvences  
informācijas sabiedrībai 203
Ida Jākobsone. Starpaugstskolu maģistra studiju programma 209
Jānis Pudulis. Campus Europae projekta attīstība Latvijas Universitātē 212

3. daļa. LATVIJAS UNIVERSITĀTES AKADĒMISKĀS DZĪVES PIEREDZE  
UN TRADĪCIJAS 215

Leonīds Ribickis, Bruno Grasmanis. Inženierzinātnes un inženierizglītība  
Rīgas Tehniskajā universitātē 217
Māris Baltiņš. Latvijas Universitātes goda biedri un goda doktori  
laika posmā no 1919. līdz 1944. gadam 222
Muntis Auns. Augusts Tentelis 237
Jānis Klētnieks, Māris Baltiņš. LU rektors un goda biedrs profesors  
Mārtiņš Bīmanis (1864–1946) 243
Valdis Pīrāgs. Latvijas medicīnas zinātne Eiropas krustcelēs 257
Ilga Kapeniece. Studenti par skaidrību 275
Georgs Briežkalns. Latvijas Universitātes bibliotēkas ēkas vēstures lappuses 285
Andris Krūmiņš, Andris Šternbergs. Cietvielu fizikas institūts 296
Juris Žagars. Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs  
otrās desmitgades sākumā 301
Rihards Kondratovičs, Uldis Kondratovičs, Gunita Riekstiņa. LU zinātnieki –  
Latvijas kultūraugu floras bagātinātāji 310
Jānis Pudulis. Medicīnas fakultātes ārzemju studentu integrācija  
Latvijas Universitātes studentu kopienā 314



Priekšvārds

Jubilejas reizēs mēs gaidām ciemiņus, dāvanas, apsveikumus, priecājamies par 
laba vēlējumiem un arī atskatāmies. Atskatāmies, lai sakārtotu domas, izvērtētu 
padarīto, salīdzinātu sevi ar citiem un plānotu rītdienas darbus. Taču, lai ko mēs 
darītu, kā rīkotos vai vienkārši apcerīgi paklusētu, manuprāt, svētkos mēs visi un 
ikviens esam neprognozējami. Šķiet, ka svētku reizēs visu gaviļnieku “uzvedība” ir 
diezgan līdzīga, un arī mūsu Alma Mater savās neskaitāmajās izpausmēs, piemēram, 
akadēmisko līderu rīcībā, korporatīvo darbību nervozitātē, struktūrvienību sāncensībā, 
ir pilnībā pakļāvusies svētku “LU 85” diktētajiem spēles nosacījumiem. Taču tieši 
tāpēc jau mēs tā mīlam svētkus. 

Veidojot rakstu krājumu, viena no sastādītāju un izdevēju iecerēm bija caur 
atsevišķo rakstītāju svētku “brillēm” nedaudz atvērties kolēģiem no kaimiņu institūta 
vai fakultātes, nebūt pārāk nozarē centrētiem, lai rakstītais spētu ieinteresēt arī 
citādi izglītotos, pastāstītu par autoru, viņa pētījumu, problēmu, struktūrvienību vai 
Universitāti kopumā kaut ko jaunu. Faktiski jau raksti nav recenzēti, un līdz ar to tie 
ir uzskatāmi par pilnīgiem, žanrā neierobežotu autoru bērniem. Savukārt par autoriem 
ir kļuvuši teju visi, kas iekļāvās termiņos.

Noliekot sev priekšā grāmatas manuskripta pirmās lappuses, smaidīju kā 
jubilārs dāvanas izsaiņošanas brīdī, lasīju ar interesi, tomēr, pēdējo lappusi aizverot 
un smaidu joprojām saglabājot, neesmu īsti pārliecināts, kā šo dāvanu izmantošu. 
Grāmatu nevar viennozīmīgi klasificēt, un pirms tās novietošanas plauktā ir jārēķinās 
ar kataloģizēšanas problēmām. Taču, manuprāt, izlasīt to nepieciešams katram 
Universitāti un akadēmisko vidi mīlošam cilvēkam. Izlasītais viegli neizgaisīs – to 
nu varu apsolīt. Intrigas uzturēšanai atļaušos nelielu atkāpi par saturu kopumā. 
Neatkarīgi no sastādītāju izveidotajām sadaļām un pašu autoru iecerēm (te gan at-
vainojos ikvienam par subjektīvo dalījumu un iespējamām atšķirībām skatpunktos) 
man uzrakstītais materiāls izkārtojās piecos žanros: Latvijas Universitātes vēstures 
fragmenti, akadēmisko kolēģu pārdomas par LU šodienas un tuvākās nākotnes 
problēmām, institūciju un ļaužu vizītkartes, “dziesmas manai paaudzei” un “ham-
burgeri”. Bet tikpat labi lasītājam nododamie raksti atkarībā no katra indivīda 
savpatnības var tikt uztverti kā akadēmiska publicistika, gražīgas kundzītes svētku 
“rūžs”, centīga grāmatveža cienīga formāla atskaite, spilgta stāstnieka pasaciņa, 
daudz piedzīvojuša politiķa reveranss utt. Lūdzu, lasiet un vērtējiet paši! 

Sākumā jutos nedaudz pārsteigts par plašo un neviendabīgo spektru, bet tad 
sāku uztvert rakstu krājumu kā šodienas spoguļa un nupat aprakstītā pirmssvētku 
raibuma sintēzi. Man tas palīdzēja. Spogulis nozīmē to, ka, atstādami zīmes šajā 
krājumā, mēs esam ne tikai uzrunājuši sevi, savu kaimiņu un potenciālo studen-
tu vai mecenātu, bet arī nosūtījuši pabeigtu vēstījumu saviem pēctečiem, kuri 
pēc daudziem gadiem, šķirot šīs grāmatas lappuses, centīsies ieraudzīt Latvijas 
Universitāti 2004. gada veidolā un noteikti to arī saskatīs. Profesorus, darbiniekus, 



studentus un arī Universitātes metus kopumā. Atliek cerēt, ka lasītājs gan šodien, 
gan arī 2104. gadā būs labestīgs un – ja nu vajadzēs – dos nelielas atlaides uz manis 
pieminētās pirmssvētku gaisotnes rēķina.

Nobeigumā, novēlot rakstu krājumam atrast ieinteresētu lasītāju un lasītājam 
nepaiet šai grāmatai garām, vēlos izteikt pateicību visiem autoriem par ielikto darbu 
un dvēseles fragmentiem, kā arī izdevēju komandai, īpaši uzteicot, profesoru Indriķi 
Muižnieku, Ievu Račko, Annu Šmiti un profesoru Māri Baltiņu.

Daudz laimes jubilejā!

Rektors 
Dr. hab. phys. prof. Ivars Lācis



Foreword

On the occasion of an anniversary, we await guests, gifts, and greetings, we feel 
joyful about our well-wishers, but we also reflect. We reflect in order to arrange our
thoughts, evaluate our accomplishments, compare ourselves with our neighbours, and 
to plan our future endeavours. Nonetheless, no matter what our actions or behaviour 
might be, in my opinion, we are all rather unpredictable at festive occasions. It seems 
that on such events , the “behaviour” of individuals and that of the University do 
not differ much, because our alma mater, in all its various manifestations — e.g. 
the actions of its academic leaders, its corporative, collaborative nervousness, the 
competitiveness between its departments — is completely subject to the playing rules 
of the “LU 85” celebration. But this is precisely why we all love such celebrations. 

In creating this publication, one of the goals of the editors and publishers was to 
reveal, through the “eye-glasses” of the individual writers, new insights into them-
selves, their research, their problems, or those of the University, to their colleagues 
in other departments – without being too centred in their own field, so that the texts
could be of interest to those with different backgrounds of education. Individual 
articles have not been reviewed and are therefore to be seen as “offsprings” of the 
authors, complete and unrestricted as to genre. Just about all who have met the 
deadlines have become authors of this publication.

Upon opening the first pages of the rough draft for this book, I must have smiled 
like someone opening his birthday gift — I read it with interest, and upon closing 
it, still smiling, I was not quite sure, how I would use this gift. This work cannot be 
definitively classified, and before placing it on a bookshelf, one must dabble with
problems of categorisation. However, in my opinion, it must be read by everyone 
who loves the University and the academic environment. I can guarantee that the 
information gained in four-hour reading time will not be easily dissipated. In order 
to maintain the intrigue, I allow myself to divulge some of the contents of this work 
as a whole. Independently of the compilers’ chosen groupings and the authors’ in-
tentions (my apologies to all who might not share my subjective viewpoints on the 
groupings), I see the written material falling into five genres: excerpts of the history
of the University of Latvia; academic colleagues’ ponderings of the problems, present 
and future, of the LU; the hallmarks of the institutions and their people; “songs 
for my generation”; and “hamburgers.” The articles contained in this volume may 
be perceived by the reader, depending on his/her viewpoint, as a purely academic 
publication, as a vain lady’s festival cosmetic “rouge,” as a diligent bookkeeper’s 
formal accounting, as an ingenious writer’s storybook, as an experienced politician’s 
reminiscence, and so on. Read them and evaluate them, please! 

At first I felt somewhat surprised by the wide and heterogeneous spectrum, but
then I began to perceive this collection as a synthesis of a mirror of our times with 
the aforementioned pre-celebratory excitement. That was helpful for me. The mirror 



means that, having left behind us markers in this book, we not only have addressed 
ourselves, our neighbours, and our potential students or patrons, but we have also 
sent a completed message to our descendents, who, leafing through the pages of
this book, will try to identify the University of Latvia of 2004 and will undoubtedly 
manage it. This means the faculty, students, and other aspects of the University as a 
whole. Hopefully, today’s reader, as well as the reader of the year 2104, will give us 
some leeway concerning mentioned discussion of the pre-celebratory atmosphere. 

In the conclusion — in the hope that this volume will find its way into the hands
of many interested readers — I would like to express my gratitude to all of the wri-
ters and publishers who contributed their work and their souls to this undertaking, 
especially Indriķis Muižnieks, Ieva Račko, Anna Šmite and Māris Baltiņš.

Happy birthday, LU!

Dr.hab.phys. Prof. Ivars Lācis, 
Rector of the University of Latvia 
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NACIONĀLĀ UNIVERSITĀTE  
SAVĀS MĀJĀS UN PASAULĒ

Nacionālās universitātes vārds un statuss norāda uz vietu augstskolu rangu tabulas pirmajās 
rindās. Latvijas Universitāte (LU) pēc visiem kritērijiem atbilst nacionālās universitātes sta-
tusam. Tomēr LU šodienas potenciāls nav pietiekams, lai ieņemtu cienīgu vietu Eiropas un 
pasaules pētniecības universitāšu ranžējumā. Izaugsme par pētniecības universitāti ir jāuzskata 
par vienu no galvenajiem LU uzdevumiem nākamo 10–15 gadu periodam, un no tā izpildes 
atkarīga arī tās nacionālās izcilības statusa saglabāšana. 
Resursus attīstībai no nacionālās universitātes par pasaulē atpazīstamu pētniecības universitāti 
LU iegūs, izpildot vairākus, šķietami pretrunīgus uzdevumus: saglabājot nācijas kultūras 
identitātes nesējas lomu, internacionalizēs pētniecību un studijas; attīstot daudzveidīgu 
pētniecību, izvēlēsies prioritātes; sniedzot konkurētspējīgu izglītību lielam studētāju skaitam, 
nodrošinās individuālu pieeju augstākās kvalifikācijas speciālistu izglītošanā, meklēs, atradīs
un atbalstīs izcilības; saglabājot akadēmisko autonomiju, nepieļaus pašapmierinātu refleksiju
un efektīvi sadarbosies ar sociālajiem partneriem.
Raksturvārdi: nacionālā universitāte, pētniecības universitāte, konkurence izglītības tirgū, 
derīgums, kultūras identitāte, augstskolu vērtējums.

2004. gadā pieņemtā Latvijas Universitātes attīstības stratēģija apliecina LU no-
domus arī turpmāk īstenot tai vēsturiski piederīgo nacionālās universitātes misiju.1 

Nacionālās universitātes ideja vēsturiski ir saistīta ar nacionālo valstu veidošanos 
un attīstību. Arī LU līdz ar savu dibināšanu kļuva par vienu no Latvijas valstis-
kās neatkarības simboliem.2 Tā iemiesoja pirmo atmodas darbinieku centienus pēc 
pilnvērtīgas nacionālās kultūras3, ar to būtiski atšķiroties no sava priekšteča – Rīgas 
Politehniskā institūta. 

Astoņdesmit piektās jubilejas priekšvakarā LU ir lielākā Latvijas augstskola gan 
pētniecības potenciāla, gan studentu skaita ziņā.4 Tajā pat laikā LU ir tikai viena no 
Latvijas 35 augstskolām, kuras darbojas pieaugošas konkurences un globalizācijas 
apstākļos, kad universitātes kļuvušas par sarežģītiem, prasīgiem un konkurējošiem 
uzņēmumiem, kuriem nepārtraukti nepieciešami lieli ieguldījumi.5 Vai šādos apstākļos 
“nacionāla universitāte” nav herderiska antikvitāte, kuru mūsdienu liberālajā vidē 
nebūtu pieklājīgi pat pieminēt, ņemot vērā ekstrēmā nacionālisma praktiķu grēkus? 

13.–25. lpp.
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Kas ir nacionālā universitāte mūsu dienās?
Termins “nacionālā universitāte” joprojām tiek lietots plaši, taču ļoti atšķirīgās 

nozīmēs. 
Vārdi “nacionālā universitāte” augstskolas nosaukumā bieži norāda uz lielu, 

plaša profila valsts dibinātu augstāko mācību iestādi, piem., Seulas Nacionālā uni-
versitāte. Līdzīgā nozīmē augstskolu nosaukumos bijušajā PSRS telpā iekļauj vārdu 
“valsts” (piem., Moskovskij gosudarsvennij universitet), bet ASV – vārdu “pavalsts” 
(piem., Michigan State University). Rietumeiropā un Skandināvijā nav ierasts norādīt 
uz dibinātāju augstskolas nosaukumā, faktiski tās visas ir valsts, šajā izpratnē – “na-
cionālās” universitātes.6 

Vārdi “nacionālā universitāte” augstskolas nosaukumā var norādīt arī uz aug-
stākās mācību iestādes nodomu darboties plašā ģeogrāfiskā telpā. Nacionālā Ameri-
kas universitāte (National American University) ir privāta augstskola, kuras studentu 
pilsētiņas atrodas vairāk nekā desmit Amerikas vidienes pilsētās. Toties Austrālijas 
Nacionālā universitāte ir valsts augstskola, kas izveidojusi plašu sadarbības tīklu ar 
valsts vadošajām pētniecības iestādēm. Līdzīgā nozīmē augstskolu nosaukumos lieto 
apzīmētāju “starptautiskā” (international). Ap 20 amerikāņu privāto “starptautisko” 
universitāšu specializējas izglītības eksportā un citvalstu studentu piesaistīšanā. 

Apzīmējumu “nacionālā universitāte” neatkarīgi no augstskolas dibinātāja var 
izmantot tās akadēmiskā potenciāla raksturošanai. 2004. gadā US News & World 
Report no apmēram 4000 ASV augstākajām mācību iestādēm par “nacionālajām uni-
versitātēm” nosauc 162 pavalstu un 86 privātās augstskolas.7 To, kura augstskola ir 
un kura nav nacionālā universitāte, nosaka pēc Kārnegi fonda kritērijiem.8 Nacionālai 
universitātei jāpiedāvā plašs studiju klāsts bakalaura, maģistra un doktora program-
mās, jāveic pētījumi. Pirmās kategorijas nacionālajām universitātēm (2000. gadā tādu 
bija 151) trīs gadu laikā 15 zinātnes nozarēs jāpiešķir vidēji 50 doktora grādi gadā; 
otrās kategorijas – tādā pašā laika periodā jāpiešķir vidēji 20 doktora grādi gadā, no 
kuriem vismaz 10 ir trīs vai vairāk zinātnes nozarēs. Līdz 1994. gadam bija noteikti 
papildu ierobežojumi – pirmajā grupā iekļāva 50 universitātes ar lielāko budžeta 
kopapjomu, ja valsts (federālā) budžeta atbalsts šīm universitātēm bija vismaz 40 
miljonu USD gadā. Materiāls pārdomām – ASV privāto universitāšu budžetā valsts 
dotācija studijām (~32%)9 veido lielāku daļu nekā Latvijas Universitātei (~26%)10.

Visbeidzot, vārdi “nacionālā universitāte” var norādīt uz augstskolas īpašu lomu 
valsts kultūras un ekonomikas attīstībā. Nav formālu kritēriju, lai atzītu universitāti 
par īpaši nozīmīgu nācijas attīstības faktoru. Tomēr eksistē sabiedrības izpratnē bal-
stītas un ar valdību politisko gribu veidotas tiesību normas, kas piešķir īpašu statusu 
dažām tradīcijām bagātām augstskolām. Piemēram, Tartu universitātes likums Igau-
nijā vai Krievijas prezidenta dekrēti par Maskavas un Pēterburgas universitātēm. 

Nacionālā universitāte kā kultūras identitātes zīme
Pārejas ekonomikas valstīs nacionālajām universitātēm ir īpaši nozīmīga loma. 

Sociāli nedrošā vidē, kad tradīcijas zaudē popularitāti, arhetipiskie ainavas elementi ir 
izpostīti vai privatizēti, bet etniskās kopības nozīme – apšaubīta, kultūras identitātei, 
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kultūras izpausmēm, ar kurām nācija nosaka un izpauž sevi un ar kurām tā vēlas būt 
atpazīstama11, ir vajadzīgi stabili, vienojoši simboli. Var cerēt uz sportu, uz moderno 
mākslu vai uz popzvaigznēm, taču šīm nācijas kopējā lepnuma iespējamajām zīmēm 
ir neprognozējami panākumi un īss mūžs. Nācija ātri kļūs atpazīstama ar futbola iz-
lases palīdzību, tomēr tai ir visai ierobežota kopējas pašizpausmes vērtība – tik vien 
kā sajūsminātu fanu demonstrācijas. Nacionālā universitāte ir ideāla nācijas kultūras 
identitātes nesēja, jo tā saista tradīcijas un attīstību, līdzdalību un izcilību.

Nacionālajai universitātei kā tautas pašizpausmes līdzeklim ir jābūt demokrātis-
kai, lai ar to sevi identificētu pietiekami daudz cilvēku, sakot – jā, es tur studēju, jā, 
es pazīstu cilvēkus, kas tur studē vai strādā. 

Nacionālai universitātei kā tautas atpazīstamības zīmei jābūt elitārai, lai ar to 
būtu saistīti intelektuālās izcilības simboli, par kuriem var teikt – tur strādā zināt-
nieki, kuru vārdus zinu es un zina pasaulē, tur izdarīti atklājumi, par kuriem zinu es 
un runā visa pasaule.

Nacionālās universitātes vērtējuma skalā
Nacionālās universitātes vārds un statuss norāda uz vietu augstskolu rangu 

tabulas pirmajās rindās, uz augstāko kvalifikācijas līgu augstskolu konkurences 
cīņā.12 Valsts un starptautiskā mērogā nacionālās universitātes konkurē savā starpā, 
nevis ar biznesa skolām, profesionālām akadēmijām, konfesiju augstskolām, kole-
džām un citām augstākās izglītības iestādēm. To apliecina kritēriji, kurus izman-
to augstskolu ranžēšanā. Profesionālajām augstākās izglītības institūcijām, īpaši 
biznesa skolām, kur iegūstams MBA grāds (Master of Business Administration), 
viens no svarīgākajiem rādītājiem ir studiju rentabilitāte, absolventa ieguvums al-
gas izteiksmē pret studiju izmaksām.13 Universitāšu līgā šādu rādītāju nelieto. Šeit 
salīdzināmie resursu (studentu un pasniedzēju atlase), darbības (studentu atbirums, 
grupu lielums) un rezultativitātes (absolventu īpatsvars, publikācijas un publicitā-
te) parametri14 raksturo institūciju pēc derīguma ekonomikas kritērijiem (utility, 
sekojot Dž. Bentema un Dž.S. Milla iedibinātajam šī termina lietojumam) – kā 
izmērāmu apmierinājumu, nevis peļņu, ko patērētāji gūst no preču un pakalpojumu 
izmantošanas15. 

Droši vien jābūt lielākam tirgus ekonomikas katolim par pašu pāvestu, lai, ap-
zinoties globāli liberalizētās ekonomikas attīstību un tās ietekmi uz izglītības jomu, 
apgalvotu, ka augstskolu un it īpaši nacionālo universitāšu konkurencē viennozīmīgi 
darbojas tirgus principi. Mūsu provinces dedzīgie katoļi, kas absolutizē tirgus likumus 
izglītībā, lielākoties ir censoņi ar labi ja zemākā līmeņa biznesa grādiem un darbības 
praksi mazās, bet ambiciozās privātajās augstskolās. Pāvesta lomā iederētos bijušais 
ASV finanšu ministrs (US Treasury Secretary) un pašreizējais Hārvarda universitātes 
prezidents L. Sammerss (Lawrence Summers) ar vārdiem: ”Es neticu tam, ka nodot 
izglītības jautājumus tirgus aizbildnībā būtu lietderīgi.. Vispirms jau daudzas izglī-
tības iestādes ir bezpeļņas, to darbības motivācija ir cita nekā komerciāliem uzņē-
mumiem, par kuriem mēs runājam tirgus kontekstā. Var jau būt daži ārkārtīgi spilgti 
izņēmumi, uz ko tas attiecas, bet es nedomāju, ka būtu iespējams kaut kā salīdzināt 
izglītību ar finanšu pakalpojumu, apdrošināšanu vai ārvalstu investīcijām.”16 
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Nacionālā universitāte nav “Latvenergo”, kas akurāti iekasē santīmus un gūst 
peļņu no katra pārdoto zināšanu kilovata. Nacionālā universitāte ir Saule, kas var 
dāsni dot gaismu, ja tās dzīlēs notiek kodolreakcija – radošs process, ko uztur akadē-
miskā tradīcija, universitātes resursi, kā arī dažādā veidā materializēta tautas uzticība 
un atbalsts.

Spēcīga nacionālā universitāte sekmē augstākās izglītības sistēmas attīstību 
valstī kopumā, tāpat kā izlases komandas panākumi veicina masu sporta attīstību. 
Skaidrs, ka lai pretendētu uz izlasei atbilstošu atbalstu, nacionālajai universitātei 
jāizpilda starptautiskās kvalifikācijas un kvalitātes normas. Tas prasa smagu darbu 
no mācībspēkiem un studentiem. Lielie mērogi atsvešina, iekšējā un starptautiskā 
sacensība sasprindzina. Vietējā doktorātā pacientam, iespējams, veltīs vairāk per-
soniskas uzmanības nekā Gaiļezera slimnīcā. Vienkārši procedūru daudzveidība 
un sarežģītība ir cita.17

Tomēr olimpiskā vienība nekonkurē par resursiem ar rajona izlasi. Šāds cī-
niņš sekmētu liekas traumas un meistarības zaudēšanu vieniem, spēku izsīkumu 
un tendenci lietot neatļautus paņēmienus otriem. Sociālistiska nivelēšana starp 
augstākās izglītības institūcijām, to tiesību, pienākumu un atbildības vienādošana 
likuma priekšā un darbības indikatoros, manuprāt, ir destruktīva augstākās izglī-
tības sistēmai kopumā un vispirms jau privātajām augstskolām. Ir ziloņi, un ir 
bumbieri, katrs noderīgs savā vietā un saviem mērķiem. Tikai sacensības starp 
tiem ir bezjēdzīgas. 

Latvijas Universitāte – nacionālā universitāte
LU pēc visiem iepriekš analizētajiem kritērijiem neapšaubāmi var pretendēt 

uz nacionālās universitātes statusu. Tā ir valsts dibināta augstskola, kuras izvei-
došana un tradīcijas ir cieši saistītas ar Latvijas neatkarības vēsturi un augstāko 
izglītību latviešu valodā. LU ir lielākā augstskola Baltijas valstīs. Latvijā tā ir vie-
nīgā klasiskā tipa nacionālā universitāte, kurā studē ap 30 000 studentu un strādā 
ap 2500 darbinieku. LU un tās institūtu zinātnisko potenciālu veido vairāk nekā 
puse no (a) Latvijā aktīvi strādājošiem zinātniekiem, (b) veicamo pētījumu apjoma, 
(c) aizstāvēto disertāciju skaita, (e) zinātnisko publikāciju skaita. Piecu gadu laikā 
(1999–2003) LU aizstāvētas 165 doktora disertācijas un 1999. gadā vēl arī 21 ha-
bilitētā doktora disertācija. Kopš 2000. gada janvāra, kad jaunās administratīvās 
normas18 būtiski palēnināja zinātniskā grāda piešķiršanas procesu, līdz 2003. gada 
decembrim LU ir aizstāvētas 119 doktora disertācijas, citās Latvijas augstskolās 
kopā – 8819. LU vārdu pasaulē nes pētījumi magnetohidrodinamikā, inženiermate-
mātikā, biomedicīnā, informātikā, letonikā. Studētgribētāju iesniegumu skaitā, kā 
arī atbalstītāju novēlējumos un ziedojumos materializētā Latvijas tautas uzticība 
LU darbībai nav salīdzināma ne ar vienu citu Latvijas augstskolu.

Pretendējot uz nacionālās universitātes misiju, LU jāvērtē sava konkurētspēja 
nevis salīdzinājumā ar Latvijas reģionālajām un privātajām augstskolām, kuras fak-
tiski būtu jāuzlūko par LU atbalsta klubiem (farm clubs), bet ar citām lielākajām 
universitātēm Eiropā un pasaulē. 
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Pētniecības universitātes – nacionālo universitāšu izcilības grupa
Nacionālo universitāšu “superlīga” nav viendabīga. Starp “nacionālajām” tiek 

identificētas “pētniecības” universitātes (research universities), to izcilākās pārstāves 
veido elites grupas.

Pētniecības universitāte ir amerikāņu Kārnegi fondā radies termins. Kamēr na-
cionālo universitāšu skaits ASV nepārsniedza 100, šos terminus lietoja kā sinonīmus. 
Pašlaik no apmēram 250 ASV “nacionālajām universitātēm” par pētniecības universi-
tātēm uzskata kādas 50–60. Tajās ir koncentrēta aptuveni puse no valsts un pavalstu 
budžeta naudas pētniecībai. Pētniecības universitāšu misija ir radīt jaunas zināšanas, 
kā arī padarīt tās pieejamas un izmantojamas sabiedrībai.20 Teorētiskā zinātne domi-
nē, taču tā ir vienota ar studijām un tehnoloģiju pārneses darbību. ASV Izglītības 
padomes priekšsēdētājs Deivids Vards uzskata, ka pētniecības universitātes darbībai 
nepieciešams 0,8–1,2 miljardus dolāru liels gada budžets, ko var nodrošināt aptuveni 
piecu miljonu vidēji turīgu iedzīvotāju nodokļi.21 Protams, Amerikā automašīnas ir 
lielākas un tērē traki daudz benzīna, taču D. Varda vērtējums norāda uz aptuvenajām 
izmaksām, ja domājam par pētniecības universitāti arī Eiropā, Baltijā un Latvijā.

Astoņas tradīciju un finansējuma ziņā bagātas ASV ziemeļaustrumu krasta privā-
tās augstskolas, tostarp arī Hārvarda (dibināta 1636. g.), Jēla (1701), Prinstona (1746), 
jau 1954. gadā izveidoja “Efeju līgu” (Ivy League), valsts ietekmīgo universitāšu eli-
tāru klubu.22 Ikviena līgas augstskola ziedojumos vien saņem ne mazāk kā miljardu 
dolāru gadā, Jēla – ap 11 miljardiem. Citu augstskolu reklāmas materiālos bieži ir 
sastopama frāze, ka tām kaut kas ir tikpat labs, kā Efejas līgas dalībniecēm. 

Eiropā elites universitāšu grupas pieteica sevi, sākot ar pagājušā gadsimta 80. ga-
diem, kad sāka veidoties akadēmiskās izcilības pašaizsardzības grupas. Šajā laikā, 
Rietumeiropā notiekot izglītības reformai, kuras ietvaros tuvinājās universitātes un 
politehniskās augstskolas, un Austrumeiropā sākoties politiskajām pārmaiņām, uni-
versitāšu skaits turpat vai trīskāršojās. 

Tā 1985. gadā tika nodibināta Koimbras grupa (Coimbre Group).23 To izveidoja 
39 senas (galvenais kritērijs), daudzdisciplināras un augstu starptautisko reputāciju 
ieguvušas Eiropas universitātes, lai sekmētu sadarbību savā starpā, īpašu akadēmisko 
un kultūras saišu veidošanu, izcilību studijās un pētniecībā, kalpošanu sabiedrības 
interesēm. No mūsu tuvākajiem kaimiņiem Koimbras grupā ietilpst arī igauņu Tartu 
universitāte, Turku universitāte un Abo Akadēmija Somijā, Orhūsas universitāte Dā-
nijā, Upsalas universitāte Zviedrijā, Krakovas universitāte Polijā.

1994. gadā Lielbritānijā radās Rasela grupa (Russell Group), kas apvieno 19 britu 
klasiskās universitātes, kurās koncentrēti apmēram 60 procenti no valsts finansēju-
ma pētniecībai.24 Grupā neuzņēma nevienu no tām universitātēm, kuras izveidojās, 
90. gadu sākumā pārveidojot politehniskās augstskolas. Grupas misija ir sekmēt tādu 
augstskolu (t.i., savu biedru) izaugsmi, kur studijas notiek saistībā ar izcilu pētniecību, 
meklēt un izplatīt jaunas idejas un metodes šādu institūciju organizācijā un vadībā. 

2002. gadā pēc Lēvenas universitātes iniciatīvas 12 augstskolas apvienojās 
Eiropas Pētniecības universitāšu līgā (LERU, League of European Research Uni-
versities).25 Līgas misija ir sniegt augstāko izglītību saistībā ar pirmrindas pētīju-
miem, kuri būtu šo universitāšu atšķirības zīme citu augstskolu vidū. Pretenzijas 
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nav nepamatotas, LERU dibinātājas visas atrodas Eiropas universitāšu ranžējuma 
pirmajā piecdesmitniekā, četras pat pirmajā desmitniekā. Tomēr ir skaidrs, ka arī 
ārpus līgas vēl ir gana daudz labu pētniecības universitāšu.26 

Spēcīgāko augstskolu biedrošanās nav sveša arī citās pasaules malās: Austrālijā 
kopš 1994. gada darbojas un 1999. gadā ir oficiāli reģistrēta “Astoņu universitāšu 
grupa”, kuras mērķis ir veidot valsts nākotnes intelektuālo, sociālo, kultūras un eko-
nomisko izcilību, ar augstākā līmeņa pētniecības palīdzību, nodrošināt, lai turpmāk 
Austrālijā saglabātos pasaules klases universitātes.27 Mērķis precīzi atklāj grupas iz-
veides motivāciju. No vienas puses – radīt kritisko masu, kas spēj veikt sarežģītus 
akadēmiskās un sociālās attīstības uzdevumus. No otras puses – būt vispirms savu, 
bet galu galā arī visu citu augstskolu politiskajam un ekonomiskajam lobijam, vēr-
šoties pret universitāšu finansējuma samazināšanu.

Zinātne un studijas – sinerģija, nevis antagonisms
Pētniecības universitātēs studiju un pētniecības savienībā dominē zinātne. Varētu 

domāt, ka tiekšanās pēc pasaules līmeņa pētniecības rezultāta prasīs pārlieku daudz 
līdzekļu un traucēs ikdienas studiju darbu.28 Bažas ir nepamatotas, fakti liecina, ka 
pasaules līmeņa pētniecība nevis traucē, bet palīdz studijām.

Žurnālā US News &World Report publicētajā ASV nacionālo universitāšu ranžē-
jumā vērtēti lielākoties studiju kvalitātes un studentu apmierinātības rādītāji – kon-
kurss uz studiju vietu, studiju grupu lielums, atbiruma īpatsvars, absolventu ziedo-
jumi utt. Pretēji tam, visu pasauli aptverošajā pētniecības universitāšu ranžējumā, 
ko riskējusi veikt Šanhajas universitāte26, par galveno kritēriju izvēlēta zinātniskās 
produktivitāte – Nobela prēmijas, publikācijas prestižākajos zinātniskajos žurnālos 
utt. Neraugoties uz dažādajiem kritērijiem, US NWR un Šanhajas tabulas pirmajās 
15 pozīcijās ir 11 vienādi ieraksti. Vadošajās pētniecības universitātēs izcilība zinātnē 
tieši korelē ar studiju efektivitāti. To apliecina arī 60 tūkstošu studentu apsekojums 
22 publiskajās pētniecības universitātēs. Starp pētniecībā investēto naudu un studiju 
efektivitāti, kas mērīta kā abiturientu skaits pret uzņemto studentu skaitu, ir pozitīva 
korelācija.29

Amerikāņu tradīcijas Eiropas izpildījumā
Universitāšu tendence apvienoties stiprāko grupās ir saprotama. Tā vairo kon-

kurētspēju politiskās un ekonomiskās cīņas laukā. Nav brīnums, ka elites asociāciju 
veidošanas un brīvās konkurences idejas nāk no vienas puses, no ASV. Līdz ar sav-
starpēja atbalsta un lobēšanas iespējām piederība elites kopai ceļ universitātes zīmola 
vērtību, nostiprina potenciālo klientu – studentu un pētījumu pasūtītāju – uzticēšanos 
(Air Baltic – member of the Star Alliance). 

Ierobežotu resursu spiestas, ne tikai Eiropas universitātes, bet arī valdības pievēr-
sušās augstākās izglītības elites institūciju grupu veidošanai un atbalstam. Pierādāmā 
sinerģija starp pētniecības izcilību un studiju kvalitāti, kā arī šo abu faktoru izšķirošā 
loma intelektuālā potenciāla kā zināšanu ekonomikas galvenā resursa radīšanā ir gana 
pārliecinoši argumenti, lai koncentrētu investīcijas. 
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Vācijā par elites universitāšu grupas izveidi un aptuveni divu miljardu eiru liela 
papildfinansējuma piešķiršanu tām tiek diskutēts jau aptuveni gadu.30. Bundestāga 
opozīcija nepieļāva projekta iedzīvināšanu jau šajā rudenī, argumentējot, ka ieskaitīt 
elitē desmit no aptuveni 90 vācu universitātēm ir pārlieku nekritiska rīcība. Ierosinā-
jums – plānoto finansējumu sadalīt tikai pieciem labākajiem pretendentiem.31

Lielbritānijā pēdējo trīs gadu laikā universitāšu pētniecības finansējumā apmē-
ram 165 miljonu mārciņu pārdalīti par labu spēcīgākajām universitāšu laboratorijām, 
kuras saņēmušas augstākos ekspertu vērtējumus. Kā jau bija sagaidāms, vairums šo 
laboratoriju atrodas Rasela grupas universitātēs.32 

Līdz ar izcilības grupu noteikšanu vērojama tendence pārorientēt universitātes 
no pašpārvaldes valsts iestādes uz akadēmiska uzņēmuma vadības modeli, aktivizēt 
universitātes mijiedarbību ar sociālajiem partneriem. 

Japānā 2003. gada aprīlī stājās spēkā jauns universitāšu likums, kas paredz sa-
mazināt augstskolu skaitu (lielākoties pievienojot plaša profila universitātēm specia-
lizētās medicīnas vai tehniskās augstskolas) un pārorientēt tās uz uzņēmējdarbības 
principiem, kas pieļauj gan lielāku autonomiju un atbildību resursu izmantošanā, 
paredz lielāku atvērtību mijiedarbībai ar sabiedrību.33

2003. gada maijā Dānijā pieņemts jauns universitāšu likums, kas precīzi nosa-
ka programmu struktūru 3+2+3 shēmā, kā arī būtiski maina augstskolu pārvaldības 
modeli. Universitātes augstākā lēmējinstitūcija Dānijā ir Padome, kas ieceļ rektoru un 
pārvalda universitātes īpašumus. Padomi veido izglītības ministrs, iesaistot tajā uni-
versitātes (arī studentu) pārstāvjus un sociālos partnerus – pēdējo pārstāvju Padomē ir 
vairāk nekā universitātes pārstāvju.34 Neapšaubāmi, tas ir amerikāņu universitāšu pār-
valdības modeļa lokalizēts variants. Analogas idejas iekļautas arī topošajā Austrijas 
universitāšu likumā.35 Virzība uz aktīvu universitātes un sabiedrības mijiedarbību tiek 
uzsvērta arī pēdējā laikā pieņemtajos augstskolu darbību reglamentējošajos tiesību 
aktos Somijā un Norvēģijā. 

Latvijas Universitāte pasaules ceļos
LU starptautisko sadarbību raksturo dalība pasaules, Eiropas un Eirāzijas univer-

sitāšu asociācijās, Eiropas galvaspilsētu universitāšu un Baltijas jūras reģiona uni-
versitāšu tīklos, projektā Campus Europea, divpusēji sadarbības līgumi ar 49 augst-
skolām 21 valstī, 138 partneri Socrates programmā. Diemžēl šī sadarbība ir veidota 
lielākoties pēc ģeogrāfiskām pazīmēm, pēc līdzdalības studiju apmaiņā, nevis kā 
augstākās raudzes pētniecības universitāšu apvienības. Pirmās bezdelīgas, kas norāda 
uz sadarbības projektu akcentu pārvietošanos pētniecības kritēriju virzienā, ir LU 
institūtu panākumi ES 5. un 6. ietvarprogrammā, no kuriem lielākais ir 2001. gadā 
Cietvielu fizikas institūta iegūtais izcilības centra statuss. Jāmin arī Fizikas institūtam 
(FI), kā arī Atomfizikas un spektroskopijas institūtam uzticētie sadarbības ekselences 
tīkli, Marijas Kirī doktora studiju un UNESCO izcilības laboratorijas Biomedicīnas 
pētījumu un studiju centrā (BMC), ap 15 LU struktūrvienību, tostarp Dzimtes studiju 
centra, Demogrāfijas centra, Mikroorganismu kultūru kolekcijas, Bioloģijas un So-
ciālo zinātņu fakultātes līdzdalība pētniecības tīklos, pētniecības sadarbības projekti 
BMC, FI, Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūtā. Tā visa vēl tomēr ir par maz, 
lai varētu sevi pieskaitīt Eiropas pētniecības universitāšu elitei. 
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500 pasaules vadošo pētniecības universitāšu jeb t.s. Šanhajas saraksts26 bija 
auksta duša daudzām Eiropas universitātēm, arī Baltijas augstskolām. No tuvākajiem 
kaimiņiem pirmajā simtniekā ir četras zviedru un pa vienai somu, dāņu, norvēģu un 
krievu universitātei. Prāgas Kārļa universitāte, Ļubļanas universitāte, vēl trīs poļu 
un divas ungāru augstskolas atrodas starp trešo un piekto simtu, turpretī ukraiņu, 
baltkrievu, rumāņu, bulgāru, slovāku un diemžēl arī Baltijas valstu pārstāvju sarakstā 
nav. Un nevarēja arī būt, jo nav šeit ne universitātēs, ne institūtos Nobela prēmijas 
laureātu un bieži citētu zinātnieku; publikācijas žurnālos Nature un Science var sa-
skaitīt uz vienas rokas pirkstiem, bet Science Citation Index minēto publikāciju skaits 
uz vienu pētnieku ir nožēlojami mazs. Mums taču ir pašiem savs vispāratzīto, bet 
pasaulē nepazīstamo izdevumu saraksts!36 

Iekļūšana vadošo universitāšu sarakstā nav pašmērķis. Tā ir firmas zīme, kas ap-
liecina akadēmisko briedumu un sniedz klientam – vienalga, studentam vai pētījuma 
pasūtītājam – pasaulē atzītu garantiju par pakalpojuma kvalitāti. Tālāk var cīnīties 
par vietu elites klubā un ekskluzīvu nišu augstākās izglītības nemierīgajā telpā, kuras 
brīvā tirgus daļā parādīsies jauni, starptautiski aktīvi konkurenti no Ziemeļamerikas 
un vēlāk arī no Dienvidaustrumāzijas. Darbojoties pēc globalizētās spēles noteiku-
miem, tie ātri ieņems pašapmierināta provinciālisma mierā snaudošo “nacionālo” 
universitāšu vietu, vispirms jau sociālo zinātņu un svešvalodu studijās. Nacionālo 
universitāšu attīstība par pasaulē atpazīstamām pētniecības universitātēm ir to iz-
dzīvošanas jautājums.

Izaugsme par pētniecības universitāti, nezaudējot Latvijai specifiskās nacionālās 
universitātes īpatnības, ir LU nākamo desmit piecpadsmit gadu uzdevums. Lai mums 
ierastajā attīstības tempā un paļāvībā tikai uz pašu spēkiem varētu sakrātu punktus 
“Šanhajas” vai kādai citai līdzīgai tabulai, būs vajadzīgs pārāk ilgs laiks. Nepiecie-
šama jaunu resursu piesaiste un efektīva izmantošana. 

Kā kļūt par pētniecības universitāti?
Lai rastu resursus attīstībai par pasaulē atpazīstamu, varbūt pat par izcilu pētnie-

cības universitāti, LU jāizpilda vairāki šķietami pretrunīgi uzdevumi.

Saglabājot nācijas kultūras identitātes nesējas lomu, nepieciešams interna-
cionalizēt pētniecību un studijas. Jāpalielina ārvalstu studentu un augstākās kva-
lifikācijas pasniedzēju skaits, jāpāriet uz kursu, pat visas programmas pasniegšanu 
svešvalodās, vispirms jau angļu valodā. LU programmu struktūrai un saturam jābūt 
salīdzināmam ar citu Eiropas universitāšu piedāvājumu. 3+2 gadu shēma bakalaura 
un maģistra studijās ir viena no nepieciešamās unifikācijas izpausmēm, kas cita starpā 
veicina studiju gaitas plānošanas un darba tirgus prasību optimālu samērojamību.

Attīstot daudzveidīgu pētniecību, jāizvēlas prioritātes un jāveido kopēji zi-
nātniskie centri. Universitātes, pat visas Latvijas kopējais pētniecības potenciāls nav 
pietiekams, lai pasaules standartu līmenī strādātu vairāk par pusduci precīzi noteik-
tās, pietiekami specializētās jomās. Vienlaikus ar resursu koncentrāciju prioritārajās 
jomās LU ir jānodrošina visa studiju spektra atbalstoša zinātniskā darbība vismaz 
vietējas publikācijas kvalitātes līmenī. 
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Par kritērijiem prioritāro pētījumu virzienu noteikšanā var izmantot, piemēram, 
zinātniskās skolas esamību (maģistri, doktori) un nepieciešamību nodrošināt aug-
stāko līmeņu studijas; starptautisko atpazīstamību (publikācijas); oriģinalitāti (no-
zares “piesātinājumu” ar līdzīgiem pētījumiem); spēju piesaistīt papildu līdzekļus; 
saistību ar Latvijas sabiedrības un ekonomikas interesēm; spēju sekmēt sabiedrībā 
pieprasītu pakalpojumu, jaunu tehnoloģiju attīstību; atbilstību Latvijas un/vai ES 
pētījumu prioritātēm. Jādomā, ka ātru starptautiski atzīstamu panākumu gūšanai ar 
esošo pētnieku pieredzi un iespējām būs par maz. Virzībā uz pētniecības universitā-
tes statusu LU jāatrod līdzekļi ārzemēs pieredzi guvušo Latvijas pētnieku reemig-
rācijai, starptautiskās sadarbības centru atbalstam, galu galā pat kādas “zvaigznes” 
pārpirkšanai... Akadēmiskā darbība, protams, nav futbols, tomēr – ja jau mums ir 
jātiek augstākajā līgā... 

LU attīstību par pētniecības universitāti var sekmēt bijušo Zinātņu akadēmijas 
institūtu integrācija, ja to darbība, konsolidējot spēkus ar līdzīgām LU struktūrvie-
nībām, dos papildu iespējas augstākā līmeņa studiju, kopēja zinātniska servisa un 
sabiedrības pieprasītu zinātnisku konsultāciju īstenošanai. Jācer, ka pašlaik topošie 
grozījumi Augstskolu likumā un Likumā par zinātnisko darbību neliegs iespējas uni-
versitātes institūtiem – vienalga, vai tie būtu LU dibinātas publiskās aģentūras vai LU 
struktūrvienības statusā – pretendēt uz valsts budžeta dotāciju zinātniskās infrastruk-
tūras bāzes attīstībai. Ja tiks radīts īpašs labvēlības statuss tikai ministriju padotībā 
esošajiem zinātniskajiem institūtiem, tad šie likumi darbosies augstākās izglītības un 
zinātnes nošķiršanas virzienā, pilnīgi pretēji attīstības tendencēm Eiropā un pasaulē, 
restaurējot veco PSRS resoru sistēmu “vienā atsevišķi ņemtā nozarē”. Tuvākajā laikā 
ES struktūrfondu līdzekļi dos iespēju jūtami modernizēt pētniecības instrumentālo 
nodrošinājumu. Mūsu lielākā kļūda būtu šīs infrastruktūras izkliedēšana un mēģinā-
jums ar tās palīdzību dublēt Latvijas Zinātnes padomes projektu sīkstruktūru. 

Sniedzot plašu un tai pašā laikā konkurētspējīgu sākuma līmeņa augstāko 
izglītību lielam studētāju skaitam, jānodrošina individuālais darbs augstākās 
kvalifikācijas speciālistu izglītošanai šaurās specializācijas jomās, jāatrod un 
jāatbalsta izcilības. 

Gan zinātnē sakņotā pētniecības izglītība, gan masu augstākā izglītība ir saistīta 
ar nacionālās universitātes misiju. LU struktūrā tās mijiedarbojas tāpat kā LU ģerbonī 
attēlotā ozola serde un aplieves koksne. Serde ir nepieciešama, lai pildītu LU misiju, 
īstenotu pētījumus un pētniecībā sakņotas studijas visos klasiskajai universitātei rak-
sturīgajos un Latvijas attīstībai svarīgajos virzienos. Tās kritēriji ir tradīcijas, izcilība, 
starptautiskā atpazīstamība, augstākā kvalifikācija. 

Aplieve sekmē misijas izpildi, dodot serdei spēku, pelnot ar akadēmiskiem pa-
kalpojumiem. Tās kritēriji ir mainība un tirgus, ātra reakcija uz pieprasījumu, vietēja 
atpazīstamība, efektīva kvalifikācija. Aplieves daļas, saglabājot akadēmisko atkarību, 
var saimnieciski atdalīt no serdes, veidojot, piemēram, filiāles, LU valodu skolu, LU 
pirmskolas audzinātāju institūtu, LU uzņēmējdarbības koledžu utt. Pie “aplieves” 
daļas pieder arī universitātes veidotie uzņēmumi, tehnoloģiju pārneses birojs, zinātnes 
un tehnoloģiju parks.

Ozols bez aplieves nokalst. Īsmūža alksnim nav cietās serdes, tikai aplieve.
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Saglabājot akadēmisko autonomiju, jānovērš pašapmierinātas refleksijas ie-
spējas un jāizveido efektīvas sadarbības modelis ar sociālajiem partneriem. 

Jāpilnveido akadēmiskā personāla vēlēšanu un pētniecības projektu piešķiršanas 
kārtība, lai izskaustu interešu konfliktu veidošanos. Universitātes “serdē” vadošie 
akadēmiskie amati, arī doktora grādi un pētījumu projekti iegūstami nopietna starp-
tautiskā ārpusuniversitātes novērtējuma procesā. Savukārt “aplieves” institūcijās aka-
dēmisko amatu pretendentus vērtē “serdes” profesūra.

Universitātei jāiegūst pilna rīcībspēja savu īpašumu izmantošanā un manevrēša-
nas brīvība, rīkojoties ar finanšu resursiem. Šo tiesību atbildīgai izmantošanai jāpro-
fesionalizē universitātes administrācija un jānodrošina tās darbības atklātība. Iespē-
jams risinājums šajā virzienā būtu Padomes veidošana ar sociālo partneru līdzdalību 
pēc jaunā Dānijas universitāšu likuma parauga. Akadēmisko jautājumu lemšanai, 
protams, paliek universitātes autonomijas ziņā, taču arī koleģiālajās lēmējinstitūcijās 
būtu vēlama sabiedrības pārstāvju un sociālo partneru līdzdalība. To atzīst arī LU 
Attīstības stratēģija (3.2. sadaļa).1 

Ne visi iepriekš minētie LU uzdevumi ceļā uz starptautiski atzītas pētniecības 
universitātes statusu ir izpildāmi esošo normatīvo tiesību aktu, likumu un noteikumu 
satvarā. Spēkā esošais Latvijas Republikas Augstskolu likums37 ir veidots, balstoties 
uz pieņēmuma, ka visas augstskolas ir vienlīdzīgas un to darbība aprakstāma viena 
tiesību akta ietvaros. 3. pantā minētās universitātes un neuniversitātes tipa augstsko-
las faktiski neatšķiras ne tiesībās, ne pienākumos. Arī likuma grozījumiem iesniegtie 
priekšlikumi precīzāk definē augstskolu tipus, nepietiekami aprakstot atšķirības to 
darbības regulācijas daļā. Manuprāt, šis ir lielisks piemērs sociālistiskas izlīdzināša-
nas ideju dzīvotspējai pat visumā liberāli noskaņotā augstākās izglītības vidē. Eiropas 
un pasaules prakse liecina par pretējo – nevajag jaukt mušas ar kotletēm – nacionā-
lajai universitātei ir citi uzdevumi un citi darbības nosacījumi nekā biznesa skolai. 
Efektīvai un atbildīgai universitātes darbībai nepieciešama atbilstoša tiesiskā vide, 
kuru var izveidot speciāls likums par Latvijas Universitāti. 

Tuvākie gadi var izrādīties izšķiroši LU nākotnes izcilības pamata izveidei. 
Nacionālās, vēl vairāk, pētniecības universitātes statusa nostiprināšana ir viens no 
Latvijas Universitātes galvenajiem stratēģiskajiem uzdevumiem. Tā īstenošanai LU, 
neraugoties uz cienījamo vecumu, jābūt pietiekami veiklai, lai piesaistītu izaugsmei 
nepieciešamos resursus, pirmām kārtām talantīgākos jaunos un pusmūža zinātniekus 
un tādējādi nodrošinātu respektējamu akadēmiskā darba efektivitāti un kvalitāti, īpašu 
uzmanību pievēršot atvērtībai sociālajiem partneriem. Varētu nopūsties un teikt – at-
kal jau, kā man apnikušas šīs reformas... Tad nu atcerēsimies, par ko Aizspogulijā 
runāja Alise un Karaliene. 

Nu, mūsu pusē, – Alise stāstīja, vēl aizvien elsdama un pūzdama, – parasti var 
kaut kur nokļūt, ja skrien tik ātri un tik ilgi kā mēs. 

Atpalikusi puse! – sacīja Karaliene. – Šeit, kā redzi, lai noturētos tanī vietā, kur 
esi, jāskrien, cik ātri vien vari. Bet, ja vēlies nokļūt kaut kur citur, jāskrien vismaz 
divreiz tik ātri.
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NATIONAL UNIVERSITY AT HOME AND IN THE WORLD

The name and status of national university indicates the superior position in the ranking of 
the higher education institutes. The University of Latvia (UL) meets all the criteria for the 
status of  national university. Nevertheless, the present potential of the UL is not sufficient
to obtain a respectable place in the rankings of the European and world research universities. 
Development of the status of a research university should be one of the main objectives of 
the UL for the next 10 – 15 years period. Maintenance of the status of national university in 
the future depends on the successful achievement of this objective. 
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The resources needed for the development towards the status of world-recognised research 
university may be obtained by the UL through addressing a number of seemingly contradic-
tious tasks: while keeping its role in the shaping of national cultural identity, the research and 
studies should be internationalised; while performing versatile research, the priorities should 
be established; while providing competitive education for a large number of students, the 
individual approach should be elaborated for the schooling of top-level specialists and for 
search, identification, and fostering excellence; while maintaining academic autonomy, self-
satisfied reflection should not be tolerated and efficient collaboration with the social partners
should be pursued. 
Key words: national university, research university, competition in the market of education, 
utility, cultural identity, ranking of the universities.
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UNIVERSITĀTE UN TIRGUS

Autori pauž viedokli, ka Latvijas Universitāte jau šobrīd saskaras ar lielāko izaicinājumu tās 
turpmākajā darbībā – augstākās izglītības tirgus attīstību Latvijā un pasaulē. Ieskicēti fak-
tori, kas atstās būtisku iespaidu uz Universitātes dzīvi, mainot domāšanas veidu un radot 
jaunas darbības perspektīvas. Raksta mērķis – ierosināt diskusiju par augstākās izglītības un 
pētniecības tirgus attīstību un Latvijas Universitātes vietu tajā, lai atrastu optimālo darbības 
modeli.
Raksturvārdi: tirgus, pakalpojumi, konkurence izglītības un pētniecības tirgū, globalizācija.

Latvijas Universitāte piedzīvo savu pirmo “pusapaļo” jubileju 21. gadsimtā. Šo 
gadsimtu Universitāte ir iesākusi kā vadošā augstskola Latvijā. Vai nākamajos gados 
Universitāte kļūs par Eiropas Savienības vadošu augstskolu? Lai sasniegtu šo mērķi, 
Universitātei ir jāatbild uz vairākiem izaicinājumiem, no kuriem viens ir Universi-
tātes un tirgus attiecības. Ar jēdzienu “tirgus” autori šajā rakstā saprot ar augstāko 
izglītību saistītu pakalpojumu sniegšanu sabiedrībai. Šajā rakstā autori piedāvā savu 
redzējumu par dažiem iespējamiem LU darbības modeļiem, darbojoties tirgus ap-
stākļos, un iespējamo tirgus attīstību, tostarp augstākās izglītības politikas attīstības 
iespējām, bet pagaidām nedod atbildes uz daudziem jautājumiem, kuri varētu rasties. 
Universitātē un sabiedrībā kopumā būtu nepieciešams attīstīt gan akadēmisku, gan 
pārvaldības diskusiju, kuras mērķis būtu sasniegt pēc iespējas vienotāku izpratni par 
Universitātes rīcību šī izaicinājuma sekmīgai pārvarēšanai un augstākās izglītības 
tirgus attīstībai kopumā. Šī raksta uzdevums nav sniegt atbildes, bet rosināt domāt 
par iespējamu principiāli citu attīstības scenāriju augstākās izglītības sektorā.

Daļai sabiedrības, t.sk. akadēmiskās sabiedrības, nav pieņemami vienā kontekstā 
runāt par izglītību un tirgu. Tas ir saistīts ar sabiedrībā valdošo uztveri par izglītību 
kā sociālu labumu. Šāda priekšstata veidošanos ir sekmējusi ilgstoša domas attīstības 
šajā virzienā. Taču, ja aplūko tirgus jēdzienu, var saskatīt daudzas līdzības ar izglītī-
bas sektoru. Tirgus ekonomikas pamats ir brīva pakalpojumu (preču) apmaiņa starp 
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piegādātāju un saņēmēju. Šajās savstarpējās attiecībās piegādātājam ir brīvība ienākt 
tirgū, izvēlēties savu pakalpojumu un noteikt cenu. Pakalpojuma saņēmējam savukārt 
ir tiesības izvēlēties piegādātāju, izvēlēties produktu, iegūt patiesu informāciju par 
pakalpojumu un cenu un beigu beigās izšķirties par tā iegādi vai ne. Ja aplūkojam 
situāciju Latvijas augstākās izglītības telpā, tad var redzēt, ka visi iepriekšminētie 
faktori darbojas, un tas nozīmē – var uzskatīt, ka Latvijā augstākās izglītības jomā 
tirgus eksistē un tā analīzei var izmantot tirgum raksturīgus mehānismus.

Augstākās izglītības politikas un tirgus analīzē jāņem vērā gan vēsturiskās tradī-
cijas, gan valsts, tirgus un arī pašu universitāšu loma. Uzņēmīgās (angļu val. – entrep-
reneurial) universitātes teorijas pamatlicējs Bārtons R. Klārks1 šīs attiecības attēlo kā 
regulāru trijstūri, kura virsotnēs atrodas valsts, tirgus un akadēmiskās vērtības. Klārks 
raksturo akadēmisko darbu kā “atrašanos starp pašu organizāciju un sabiedrību”, kas 
akadēmiskai organizācijai izvirza īpašas prasības tās darbībai.

Vēlamies izvirzīt apspriešanai šādu pieņēmumu: Latvijas Universitāte darbojas 
tirgū visās tās darbības jomās, turklāt tirgus ir specifisks, tomēr tā ietekmei uz 
LU darbību ir tendence palielināties, bet specifiskajām atšķirībām no citiem 
tirgiem ir tendence mazināties.

Šo pieņēmumu var apstrīdēt kā nepamatotu. Pastāv uzskats, ka kaut arī atšķirības 
no citu pakalpojumu tirgus ir ievērojamas, tomēr prakse pierāda, ka tirgus instrumen-
tu, uzņēmējdarbībā aprobētu pārvaldības mehānismu pielietošana augstākās izglītības 
un zinātnes jomā dod ievērojami labākus rezultātus, kāpina gan pašas universitātes, 
gan tās dibinātāja konkurētspēju.2 Esam pārliecināti, ka tam ir arī pozitīva ilgtermiņa 
ietekme uz akadēmisko kvalitāti, universitātes ilgtspējīgu darbību. Augstākās izglī-
tības pētnieku vidū viedokļi par uzņēmējdarbības pārvaldības mehānismu lietošanu 
augstākajā izglītībā ir atšķirīgi. Vieni uzskata, ka tas nav ieteicams, savukārt citi – ka 
tas ir vienīgais ceļš; vieni uzskata, ka augstākās izglītības pārvaldībā jāveido sava 
specifiska pārvaldības teorija, citi uzskata, ka var piemērot tās pašas metodes, kas tiek 
lietotas uzņēmējdarbībā. Tomēr vairākums ir vienoti uzskatā, ka augstākajā izglītībā 
var izmantot tirgus darbības koordinācijas mehānismus. 

Pieņēmumā aprakstītā parādība var tikt noliegta vai slavēta, taču šādām darbībām 
ir tikai intelektuāla treniņa nozīme – tās atgādina parunu par suņiem, kas rej, kamēr 
karavāna iet tālāk.

Studijas un tirgus
Ja Latvijā garāmgājējam uz ielas pajautātu, kādas ir LU un tirgus attiecības, 

visdrīzāk, ka tas sāktu runāt par studiju procesu, par valsts pienākumu gādāt par 
izglītību utt. Gan Latvijas iedzīvotājiem, gan Universitātes personālam LU tirgdar-
bība pirmām kārtām saistās ar tādiem jēdzieniem kā studiju programmu realizācija, 
studentu piesaiste, studiju maksa utt. Tomēr Eiropā tieši studiju joma ir tā, kur tirgus 
ietekmes palielināšanās notiek vislēnāk. Tas ir saistāms ar nacionālas valsts ideju, 
kuras viens no realizācijas mehānismiem bija nacionālās universitātes – institūcijas, 
kuru primārais uzdevums bija sagatavot speciālistus nacionālās valsts visdažādāko 
vajadzību apmierināšanai.3 Šī doma, starp citu, ir ietverta arī LU devīzē “Zinātnei 
un Tēvzemei”.
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Arī padomju valsts universitātes lielā mērā aplūkoja kā valstisko mērķu un arī 
ideoloģijas īstenotājas. 

Jāpieļauj, ka šis domāšanas veids vēl ir pietiekami spēcīgs Latvijas iedzīvotāju 
vidū. Tāpēc sabiedrībā un politiskajās aprindās bieži tiek apspriestas tādas “problē-
mas” kā studentu skaita sadalījums pa nozarēm, reģionālu vajadzību apmierināšanai 
tiek dibinātas augstskolas utt.

Taču šajā pozīcijā ir pārāk daudz baltu plankumu. Kādas nacionālās vajadzības 
apmierinās tie LU beidzēji, kas pēc absolvēšanas dosies strādāt uz ārzemēm? Tādu 
skaits ar katru gadu palielinās un arī turpmāk turpinās palielināties. Vai valsts var 
prognozēt (vai to dara?), kādus speciālistus tai vajadzēs? Absolventi pēc grāda ie-
gūšanas dodas darba tirgū, kur strādā 30–50 gadus. Kurš valstsvīrs 1974. gadā varēja 
paredzēt, kādus speciālistus Latvijas darba tirgum vajadzēs šogad? Un, ja valstij 
kādus speciālistus vajag, kāpēc tad tā nav gatava par tiem maksāt?

Izglītībai bez publiskā labuma (socializācijas veicināšana, kultūras veicināšana, 
nodarbinātības paaugstināšana, augstākas pievienotas vērtības došana radītajām pre-
cēm un pakalpojumiem utt.) ir arī privāts labums. Augstākās izglītības ieguvei ir gan 
privāti ieguvumi, gan sabiedriski ieguvumi, kurus var izteikt kā finansiālos, tā nefi-
nansiālos ieguvumos.4 Absolvējot augstākās izglītības studiju programmu, studējošais 
paaugstina savas nodarbinātības izredzes, ceļ savu sociālo statusu, kāpina savu vēr-
tību darbaspēka tirgū.5 Šie labumi mēdz būt visai ievērojami, ietekmējot absolventa 
vietu darba tirgū uz desmitiem gadu. Jādomā, ka skaidrāk uztverams un novērtējams 
ir tieši privātais labums, kuru gūst konkrētais studējošais, nevis abstraktais, bieži 
vien tikai salīdzinājumā izprotamais publiskais labums. Jāpiezīmē, ka, pēc atseviš-
ķu pētnieku novērtējuma, privātā kapitāla atdeve vairākkārtīgi pārsniedz sabiedriskā 
(sociālā) kapitāla atdevi augstākajā izglītībā. Vienu no šādām aprēķina metodikām 
ir aprakstījis G. Psaharopuluss6, bet dažādi rezultāti atspoguļoti gan Pasaules Bankas 
pētījumos7, gan OECD publikācijās8. Šajos pētījumos privātā kapitāla atdeve aug-
stākajā izglītībā tiek novērtēta 10–30% robežās, bet sociālā kapitāla atdeve – 4–10% 
robežās.9 Dati ir apkopoti arī G. Psaharopulusa pētījumā.10 

Tā kā privātais labums indivīdam mēdz būt noteicošais, tad augstākās izglītības 
jomā ir priekšnosacījumi, lai veidotos tirgus – vieta, kur “pircēji” iemaina savu nau-
du pret “pārdevēju” sniegto privāto labumu, t.i., apmierina savas vajadzības, par to 
maksājot. Un kā jau tika minēts iepriekš, tad Latvijā ir visas pazīmes tam, lai varētu 
secināt, ka augstākajā izglītībā eksistē tirgus.

Līdz ar privātā kapitāla ieplūšanu augstākajā izglītībā būtiski bija jāmainās valsts 
politikai šajā nozarē. Pēdējos desmit gados īstenotā politika augstākajā izglītībā ir 
radījusi pretnostatījumu starp privāto un valsts (publisko) sektoru, kurā privātais sek-
tors, izmantojot uzņēmējdarbības un tirgus mehānismus, gūst arvien redzamāku, bet 
ne vienmēr būtiskāku, pārsvaru. Viens no svarīgākiem nosacījumiem šajā situācijā 
būtu visu tirgus dalībnieku “vienādošana” tiesību un pienākumu kopuma ziņā. Šobrīd 
starp privātā un valsts sektora augstākās izglītības iestādēm joprojām dominē vismaz 
četras atšķirības – finanšu vadībā, īpašumtiesībās, valodu lietošanā un personāla pie-
saistē. Vienādu nosacījumu noteikšana visiem tirgus dalībniekiem nodrošinātu godī-
gāku konkurenci, kas varētu kalpot par kvalitātes attīstības galveno dzinuli. Saska-
tām šādā darbībā gan ieguvumus (piemēram, kvalitātes paaugstināšanās, efektīvāka 
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saimnieciskā darbība), gan potenciālus draudus, ka kāda augstskola, fakultātes vai 
studiju programma būtu jāslēdz (tā bankrotētu), kas varētu novest pie kādas valstij 
svarīgas izglītības nozares pastāvēšanas beigām. Taču uzskatām, ka valstij svarīgas 
izglītības nozares pastāvēšana Latvijā bez valsts atbalsta (neatkarīgi no augstskolas 
īpašuma formas – valsts vai privātais) nav iespējama, kam alternatīva varētu būt 
valsts veicināta izglītības nozarei atbilstoša ražošanas nozare, kas varētu nodrošināt 
attiecīgo izglītības programmu, fakultāšu, augstskolu pastāvēšanu.

Lai arī tirgum ir ļoti būtiska loma augstākajā izglītībā, tikpat būtiska loma sa-
glabājas arī valstij. Galvenie jautājumi, uz kuriem valstij būtu jāsniedz atbilde, ir:

• Cik daudz augstākās izglītības ieguvēju valstij vajag, lai tā būtu konkurētspē-
jīga?

• Cik daudz valsts var atļauties maksāt par vienu studentu vai vienu jaunu zi-
nāšanu vienību?

• Kam par to jāmaksā? Kā sabalansēt privāto un valsts kapitālu šajā nozarē?
• Kā valsts iedzīvotājs var piekļūt sabiedriskiem fondiem (valsts līdzekļiem) 

izglītības iegūšanai? 11

Šie B. Jangblada formulētie valsts uzdevumi iezīmē valsts un tirgus attiecības 
augstākās izglītības sektorā. Sekmējot tirgus attīstību, valsts sekmē arī sektora attīs-
tību, jo tirgus piedāvā caurskatāmus, izmērāmus un objektīvus kritērijus efektivitātes 
novērtēšanai. Faktiski jāmin vēl viens svarīgs uzdevums, par kuru būtu jārūpējas val-
stij – tai jānodrošina valsts iedzīvotāji ar patiesu informāciju par augstākās izglītības 
sistēmu, institūcijām un kvalitāti. 

Valsts dibinātām augstskolām ir būtiski pieņemt jaunos tirgus izaicinājumus, no 
kuriem viens no svarīgākajiem ir līdzsvara atrašana starp ieņēmumiem un izdevu-
miem, patieso izmaksu aprēķinu izmantošana savā darbībā, konkurētspējas kāpinā-
šana utt. Jāuzsver, ka augstskolas šajā procesā nedrīkst piemirst tās akadēmiskos 
uzdevumus. Bijušais Hārvarda universitātes prezidents Dereks Boks saka, ka “katrs 
ietaupītais dolārs no telpu uzturēšanas un personāla administrēšanas ir dolārs izglī-
tībai un pētniecībai. Biznesa metodes var piedāvāt lieliskas iespējas izmaksu sama-
zināšanai telpu uzturēšanā un citiem atbalsta servisiem, bet lietderība un efektivitāte 
nav tas labākais palīgs izglītībā un pētniecībā”.12 

Pēdējo desmit gadu laikā ir pieejamas daudzas publikācijas par jauniem pār-
valdības modeļiem augstākajā izglītībā un valsts un universitāšu attiecību veidošanu. 
Universitāšu un valsts attiecību veidošanas modeļus no valsts kā kontrolējošas insti-
tūcijas un arī valsts kā uzraugošas institūcijas puses ir aprakstījuši G. Nīvs un F. van 
Vots.13 Savukārt J. Olsens14 ir aprakstījis t.s. suverēno, korporatīvo, institucionālo 
un lielveikala modeli attiecībās starp universitāti un valsti. Institucionālajā modelī 
universitātes autonomija ir atkarīga no normām, kuras no valsts puses ir deklarētas 
kā neiejaukšanās sfēras, korporatīvajā modelī autonomijas robežas tiek noteiktas 
savstarpējās sarunās ar valdību. Suverēnajā modelī, kuru sauc arī par racionāli iero-
bežoto modeli, universitātes autonomija bieži vien ir atkarīga no valsts pārvaldes in-
stitūciju jaudas (spējas, kapacitātes) ietekmēt universitāti. Un, visbeidzot, lielveikala 
(supermarket) modelis, kurā autonomiju ierobežo pašas universitātes spēja izdzīvot 
jaunajos ekonomiskajos apstākļos.15 Pēc mūsu domām, Latvijas valdībai jāizvērtē 
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iespējas (kapacitāte) īstenot pārvaldību augstākās izglītības sektorā, bet Latvijas 
Universitātei aizvien vairāk jāorientējas uz lielveikala modelī aprakstīto situāciju. 
Tas nozīmē to, ka LU pašai ir jābūt aktīvai, ietekmējot valsts politiku universitāšu 
un valsts attiecību noteikšanā un jāpieņem jaunie izaicinājumi.

Šo ideju varētu izteikt arī citā formā, kas daudziem, kuri raduši prasīt un sa-
gaidīt no valsts pēc iespējas vairāk, varētu arī nepatikt. Aicinājums ir atzīt augstākās 
izglītības tirgus iespējas un liberalizēt to, kas faktiski nozīmē – vienādot darbības 
noteikumus, pāriet no augstskolu (iestāžu) finansēšanas uz sistēmas (studentu, grādu) 
finansēšanu. Taču tas nebūt nenozīmē “maksas” izglītības ieviešanu, bet valsts līdzek-
ļu piešķiršanu kvalitatīvas izglītības iegūšanai kādā no augstskolām. Faktiski visi trīs 
finansēšanas modeļi – valsts, privātais un jauktais – var pastāvēt tirgus apstākļos. 

Kā ikviens tirgus segments, arī augstākās izglītības tirgus attīstās. Konkurējošie 
tirgus dalībnieki – augstskolas – cenšas piesaistīt studentus ar dažādām mārketinga 
metodēm, aizvien biežāk lietojot jau sen citos tirgos atklātus paņēmienus. Un konku-
rencei ir tendence kļūt hierarhiskai, proti, augstskolas vairs nevar saukt kādu segmen-
tu (nozari, jomu, izglītības līmeni) tikai par savu, un “patērētājs” veido augstskolu 
rangu atbilstīgi savai gaumei un izvēlei – veidojas neformāls, bet patērētāju uztverē 
skaidrs augstskolu rangs. 

Ja pieņem šo uzskatu, tad nav nekāda pamata domāt, ka kādā studiju jomā, kas il-
gus gadus ir bijusi tikai kādas vienas augstskolas pārziņā, monopolstāvoklis pastāvēs 
ilgstoši. Latvijas Universitātei tas ir jāņem vērā divējādi – tas ir izaicinājums LU kļūt 
proaktīviem un pašiem paplašināt savu darbību tirgus pieprasījuma pamatotās jomās 
(pēdējos gados LU to jau ir darījusi, piemēram, attīstot medicīnas studijas Universi-
tātē), bet tas ir arī izaicinājums censties saglabāt savu priviliģēto stāvokli lielā daļā 
nozaru, kurā organizē studijas. Tajā pašā laikā ir nepieciešama analīze, vai saglabāt 
šādu monopolstāvokli ir efektīvi ilgtermiņā. Jāņem vērā, ka vienlaikus ar Latvijas 
pievienošanos ES mainīsies arī t.s. mājas tirgus definīcija un daudz nopietnāk būs jā-
rēķinās ar tirgus situāciju ne tikai Latvijā, bet Eiropā kopumā, īpašu uzmanību veltot 
Eiropas ziemeļaustrumu, Baltijas jūras reģionam. Tajā pašā laikā jāatceras, ka tikai 
izcilība spēs piesaistīt studentus. Plaša piedāvājuma, pat monopolstāvokļa, uzturēšana 
Latvijas mērogā kādā no nozarēm nākotnē negarantēs studentu piesaisti. 

Pakalpojuma definīcija augstākajā izglītībā ir ļoti plaša. Tā var ietvert gan konkrē-
tu grādu vai kvalifikāciju, gan iegūtās zināšanas un prasmes. Autori piedāvā pieņemt 
vispārīgu definīciju, ka universitātes pakalpojums ir ekspertīze specifiskā jomā. Šāda 
definīcija aptver universitātes sniegtu pakalpojumu gan studijās, gan pētniecībā. 

Ja pieņem to, ka universitāte sniedz studējošiem pakalpojumu, tad jāsaprot, ka 
pakalpojuma pircējam ir tiesības pieprasīt atbilstošu kvalitāti un ka šī pircēja vie-
doklis ir tas, kas nosaka pakalpojuma tālāko attīstību un pastāvēšanu. Universitātes 
studiju programmām ir jāatbilst to studējošo gaidām, kurus uztveram par savu mēr-
ķa pircēju. Tomēr jāatceras, ka šai mērķa pircēju grupai ir jābūt pietiekami plašai, 
jo pētniecības universitātes misijas realizācija šobrīd vairs nav iedomājama bez 
masveidības studijās kopumā un izcilības konkrētās, pietiekami šauri īstenojamās 
jomās. Masveidības uzdevums ir nodrošināt pietiekamu bāzi izcilības veidošanai, 
taču tikai pastāvot izcilībai atsevišķās, pietiekami šaurās jomās būs iespējams kon-
kurēt globālajā tirgū, veidot sadarbību ar līderiem citās jomās. Vispārēja viduvējība 
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nākotnē būs lemta neveiksmei. Tirgus attīstība nākotnē iespējams pieņems pavisam 
netradicionālus (no šodienas skata punkta) attīstības virzienus. “Jaunajā laikmetā 
tirgus vietu ieņems tīkls un īpašuma tiesības aizstās piekļuve.. Jaunajā ekonomikas 
sistēmā piegādātāji īpašumu paturēs sev, to izīrēs, iznomās, ņems ieejas maksu, 
abonēšanas maksu, vai biedra naudu par tā īslaicīgu lietošanu.. Tīkla ekonomikas 
laikmetā piegādātāji, kas uzkrāj vērtīgu intelektuālu kapitālu, izvirza nosacījumus 
un diktē noteikumus, kurus ievērojot lietotāji var piekļūt nepieciešamajām ide-
jām, zināšanām un ekspertu viedoklim.”16 Augstākās izglītības tirgus kļūs daudz 
atvērtāks jebkuram cilvēkam. Izcilība kļūs par to zīmolu, kas atšķirs atsevišķas 
universitātes piedāvājumu tirgū.

Ja pieņem to, ka Universitātes studiju programmas ir pakalpojums, kuru pie-
dāvājam patērētājiem, tad ir jāpieņem arī tas, ka šī pakalpojuma cena nav vienāda 
ar tā sniegšanas izmaksām. Pakalpojuma cenu nosaka pieprasījuma un piedāvājuma 
attiecības, kas pamatā ir saistītas ar pakalpojuma sniegto labumu patērētājam. Pa-
kalpojuma pircējam nav tiešas ietekmes pakalpojuma cenas noteikšanā – vien izvēle 
“pirkt” vai ”nepirkt” pakalpojumu. Universitāte pati nosaka cenu, ņemot vērā tirgus 
apsvērumus. LU ir paziņojusi, ka tā studiju maksu turpmāk noteiks, vadoties pēc 
trim faktoriem – studiju programmas izmaksām, tirgus situācijas un LU attīstības 
interesēm. Pēc mūsu domām, optimālā variantā (atbilstoši tirgus nosacījumiem) šim 
procesam secīgi vajadzētu noritēt šādi. Izpētot tirgus pieprasījumu, tiek noteiktas 
tirgum atbilstošas maksas. Pēc tam šādi aprēķinātās maksas tiek samērotas ar LU 
izdevumiem attiecīgās programmas realizācijai. Ja maksas ir lielākas vai vienādas 
ar izmaksām, tad LU realizē programmu, prasot par to tirgum atbilstošu maksu. Ja 
maksas ir mazākas par izmaksām, tad LU vai nu slēdz programmu, vai arī attīstības 
interešu vārdā lemj par to, ka programmu realizāciju dotēs no citiem ienākumiem. 
Respektīvi, lēmumiem par studiju īstenošanu kādā jomā ir jābūt pamatotiem ar efek-
tivitātes rādītājiem.

Tirgus mehānismu izmantošana augstākajā izglītībā un zinātnē rada ne mazāk 
svarīgu jautājumu par augstākās izglītības komercializāciju. Cik lielā mērā augstākā 
izglītība ir komercializējama? Kā vielu pārdomām minēt dažus jautājumus – kādu 
reakciju studentos, darbiniekos, sabiedrībā izraisīs plaši pazīstamas alus darītavas 
piedāvājums par labu samaksu izvietot auditorijās alus reklāmas? Vai kādas vadošas 
Latvijas bankas ierosinājums finansēt kādu studiju programmu, prasot tiesības pie-
dāvāt darba līgumus labākajiem absolventiem? Vai piedāvājums no citas alus da-
rītavas veikt labi apmaksātus pētījumus, lai pēc iespējas pierādītu alus lietošanas 
nekaitīgumu cilvēka organismam? Visi piedāvājumi varētu atbilst tirgus specifikai
un pieprasījumam, bet vai tie būs pieņemami visām augstskolām, kas darbojas tirgū? 
Domājams, ka reakcija un viedoklis par šādu piedāvājumu pieņemšanu vai noraidī-
šanu būtu krasi atšķirīgs. Tirgus būs tas, kas prasīs veidot jaunu attieksmju sistēmu, 
kas arī atšķirs dažādas universitātes citu no citas. 

Pētniecība un tirgus
Pretstatā pasaules vadošo universitāšu attīstības pieredzei Latvijā pētniecība 

daudz vēlāk tikusi saistīta ar tirgu un daudzi jautājumi vēl joprojām ir diezgan 
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neskaidri. Tiekšanās pēc “tīrās” zinātnes un labuma vispārībai ir raksturīga visam 
zinātniskās darbības procesam, taču, distancēti aplūkojot šo procesu, kļūst skaidrs, 
ka pētniecība ir daudz vairāk saistīta ar tirgu, nekā tas sākotnēji varētu šķist. Tomēr 
jāatzīst, ka arī šeit pastāv atšķirīgi uzskati par to, vai var līdzās pastāvēt pētniecī-
ba pētniecības pēc, bez skaidri definētiem sagaidāmajiem mērķiem un labumiem 
sabiedrībai, un pētniecība konkrētu sabiedrības problēmu risinājumam. Autori uz-
skata, ka maksimālais rezultāts gan Universitātei, gan sabiedrībai ilgtermiņā varētu 
tikt sasniegts tikai šo abu pētniecības tipu mijiedarbībā. 

20. gadsimta 90. gadu sākumā Latvijā ievērojami tika samazināts valsts finansē-
jums zinātnei, kā arī konceptuāli tika mainīta valsts dotācijas sadales shēma. Valsts 
uzdevumus, kuriem tika piešķirts noteikts finansējums, nomainīja zinātnieku sabied-
rības veikta valsts finansējuma sadale nosacīta konkursa kārtībā. Gadiem ejot, šajā 
shēmā sāka dominēt tradīcijas un pārprasts sociāls taisnīgums, kas lēnām pārvērš 
finansējuma sadales sistēmu par sociālo pabalstu sistēmas līdzinieci.

Tā kā valsts finansējums ir kļuvis nepietiekams, tad zinātnieku kolektīvi ir kļu-
vuši spiesti aktīvi meklēt iespējas piesaistīt ārvalstu, starptautisko organizāciju un 
privātfirmu resursus savas zinātniskās darbības finansēšanai. Šādos apstākļos apšau-
bāma kļūst nacionālas pētniecības universitātes ideja – kādus nacionālos mērķus var 
īstenot universitātes (vai neatkarīgs) institūts, kas faktiski pilnībā strādā kā kādas 
firmas pētniecības bāze?

Konkurence par ierobežotajiem resursiem pētniecībai ir milzīga – tā ir pilnīgi 
globalizēta, jo resursu devējam nepieciešamo zināšanu iegādē robežas neeksistē. Šā-
dos apstākļos sagaidāmo tendenci raksturo nacionālo ierobežojumu mazināšanās. Uz-
ņēmumi pirks pētniecību tur, kur piedāvās vislabākos rezultātus par vispieņemamāko 
cenu. Kāpēc lai valstis vai valstu grupas nedarītu tāpat?17

Latvijas Universitātei ir jābūt gatavai piedāvāt izcilību starptautiskajā konku-
rencē par pētniecības finansējumu. Šai ekselencei ir jābūt pietiekami šauri segmen-
tētai, piedāvājot pasaules tirgum nevis šodienas, bet rītdien iespējamos sasniegu-
mus. LU pašreizējā kapacitāte diezin vai pārsniedz divu trīs jomu pasaules līmeņa 
ekselenci. Tas ir LU izaicinājums spēt tālredzīgi izvēlēties tās dažas pētniecības 
jomas, kas būs starptautiski konkurētspējīgas pēc desmit gadiem, lai jau šogad 
investētu tajās resursus. Un vienlaikus tas būs šo nozaru izaicinājums – jau dažus 
gadus pēc sākotnējām investīcijām tām būs jābūt spējīgām konkurences apstākļos 
izcīnīt Universitātei tik daudz resursu, kas ne tikai pilnībā segtu visas pētījumu iz-
maksas un tālākās investīcijas, bet nodrošinātu investīciju atmaksāšanos saprātīgā 
periodā.

Pārējo nozaru izaicinājums būs kļūt pietiekami spēcīgām, lai iegūtu lielāko daļu 
Latvijas tirgū pieejamā finansējuma zinātnei attiecīgajā jomā (gan valsts sarūkošo 
dotāciju, gan biznesa vides piedāvātās iespējas). 

Bārtons Klārks raksta: “Kāpēc turpināt “gaidīt Godo”, ja pieredze rāda, ka mi-
nistrs, kas stiepj naudas maisu, neparādīsies? Kāpēc turpināt likt naudu uz zirgu, 
kas tā arī nekad nav aizskrējis līdz finišam? [..] ir jāmācās veidot, kontrolēt savas 
darbības finansiālo bāzi un diversificēt ienākumu avotus.”18 Autori uzsver, viņuprāt, 
galveno Universitātes izaicinājumu pētniecības jomā – spēt nopelnīt zinātnē.
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“Trešā kāja”
Pētnieki, aplūkojot universitāšu vietu sabiedrībā, itin bieži blakus studijām un 

pētniecībai min vēl vienu pamatdarbības jomu – pakalpojumi sabiedrībai. Ar šo jē-
dzienu (ko nereti dēvē par “trešo kāju”, kas nodrošinot universitātes kā veseluma 
stabilitāti) tiek apzīmētas tās aktivitātes, kas saistītas ar universitātes personāla kom-
petences nodošanu sabiedrībai, bet nav saistītas ar studiju un pētniecības jēdzienu 
tradicionālo izpratni. Pakalpojumi sabiedrībai ietver izdevējdarbību, dažāda veida 
tālākizglītību (kas nav saistīta ar studiju programmu īstenošanu), zinātnisko eks-
pertīzi, konsultācijas, intelektuālā īpašuma apsaimniekošanu (ieskaitot tā pārneses 
organizēšanu), specifisku projektu vadības kompetences nodošanu u.tml.

Nav grūti aptvert, ka šo pakalpojumu piedāvājums ir lielā mērā saistīts ar sa-
biedrības un uzņēmējdarbības vides pieprasījumu šādus pakalpojumus saņemt. Tirgus 
klātbūtni raksturo arī tas, ka cena tiek noteikta kā pieprasījuma un piedāvājuma at-
tiecība. 

Universitātes aktivitātes šajā jomā šobrīd ir krasi nepietiekamas. Universitā-
tes personāls nereti šo funkciju veic pats, taču daudz augstāka rezultativitāte šīm 
darbībām būtu tad, ja tās tiktu veiktas sistēmiski un profesionāla personāla vadībā. 
Šīs jomas attīstīšana būs galvenais LU izaicinājums tirgdarbībā Latvijā – šis tirgus 
segments vēl ir samērā brīvs un mērķtiecīgu darbību rezultātā tas varētu sniegt gan 
pietiekami lielus ienākumus, ganarī akadēmiskus izaicinājumus.

Globalizācija un Latvijas Universitāte
Visi iepriekšminētie izaicinājumi ir aplūkojami globalizācijas aspektā. Glo-

balizācijas pētnieki apgalvo, ka globālā ekonomika, pārņemot kādu jaunu jomu, 
automātiski padara to pilnīgi globālu, iepriekšējiem lokālajiem un nacionālajiem 
piedāvātājiem atstājot vien provinciālā pieprasījuma līdzizpildītāja lomu.19 Otra 
tēze, ko mēdz minēt šajā kontekstā, ir: vislielākos ienākumus un peļņu gūs tie, kas 
nevis centīsies apgūt jau globalizētas jomas ar jauniem produktiem, bet gan tie, kas 
pievērsīs globalizācijai jaunus patēriņa segmentus.20 Viens no segmentiem, kuru itin 
bieži min kā tādu, kas varētu tikt globalizēts (pievērsts globālajam patēriņam), ir 
augstākā izglītība.

Jau šobrīd pasaulē darbojas uz peļņu orientētas korporācijas, kas piedāvā da-
žādus augstākās izglītības pakalpojumus (tālmācību, e-studijas u.tml.). Vienlaikus 
lielās ASV un Lielbritānijas universitātes izvērš aktīvu franšīzes tipa darbību Dien-
vidaustrumāzijā, Tuvajos Austrumos un Āfrikā, kur sastopas ar nopietnu Japānas un 
Austrālijas universitāšu konkurenci. Eiropas universitātes šajā globalizācijas sprintā 
paliek iepakaļ, jo smagnējās administrēšanas un finansēšanas sistēmas iespaidā bū-
tiskos lēmumus pieņem krietni par vēlu vai nepieņem nemaz.

Kāda būs Latvijas Universitātes vieta šajā sacensībā? Pēc autoru domām, Uni-
versitātei ir jāpieņem izaicinājums piedalīties globālajā ekonomikā. Šī ceļa izvēle 
nodrošinās Universitātes attīstību kopsolī ar laiku, kaut arī jāapzinās, kas tas prasīs 
lielas pārmaiņas Universitātes ikdienā. Alternatīva šim ceļam ir mēģinājumi pretoties 
globalizācijai, un tie līdz šim ir bijuši tikai neveiksmīgi. Globālā augstākās izglītības 
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tirgus analīze liecina, ka tirgū acīmredzot veidosies uz izcilību balstītas augstākās 
izglītības alianses un nākotnes absolventi diez vai būs tikai vienas universitātes ab-
solventi. Jo ātrāk LU spēs pārorientēties un piedāvāt sevi šādām aliansēm, jo lielākas 
būs tās iespējas pastāvēt globālajā tirgū. 

Izvēloties šo ceļu, Universitātei ir jāidentificē mērķa tirgus savām turpmākajām 
darbībām. Vai tā būs Latvija, Baltijas valstis, Eiropas Savienība, visa pasaule? Mērķa 
tirgus izpēte palīdzēs Universitātei identificēt tos pakalpojumus, kurus ir nepiecie-
šams modificēt mērķa tirgus pieprasījuma apmierināšanai. Tas prasīs Universitātes 
studiju programmas izveidot angļu valodā (mūsdienu lingua franca), lai piesaistītu 
citu valstu (īpaši strauji attīstošo Āzijas valstu) studentus. Tas liks mainīt uzsvarus 
pētniecībā, lai varētu piepildīt jaunā mērķa tirgus pieprasījumu. Ir jāmainās domā-
šanai, lai pavērtu sev plašākas iespējas gan pētniecības finansējuma piesaistē, gan 
studiju piedāvājuma paplašināšanā.

Pēc autoru domām, tirgus un globalizācijas izaicinājums šobrīd ir milzīgs, un 
jau vistuvākajā laikā to nāksies pieredzēt arī Latvijas Universitātei. Dažādās pa-
saules valstīs jau tiek ieviesti dzīvē atsevišķi minēto pārmaiņu elementi: īpašuma 
nodošanu universitātēm piedzīvo Nīderlande un arī Igaunija; jaunais Japānas likums 
par Nacionālās universitātes korporāciju21, kas stājās spēkā 2004.gada 1.aprīlī, sola 
būtiskus Japānas universitāšu konkurētspējas palielināšanu (drīzumā sagaidāms arī 
OECD pētījums par šo jauninājumu), augstākās izglītības finansēšanas shēma Austrā-
lijā22 un studiju maksas kārtība Apvienotajā Karalistē sola vienlaicīgi gan augstākās 
izglītības tirgus liberalizāciju, gan savas valsts studentu interešu aizstāvību. Jādomā, 
ka šie izaicinājumi būs tie, kas lielā mērā noteiks Universitātes darbību jau pārska-
tāmā nākotnē. Izaicinājums ir jāpieņem ar skaidri definētu izpratni par Universitātes 
vietu tirgū, tās nākotnes vīziju un darbības stratēģiju. Svarīgs uzdevums būs mainīties 
pašiem, veidot Universitātē tādu organizācijas iekšējo kultūru, kas sekmē un atbalsta 
tirgus orientētas aktivitātes.23 Universitātei ir jāsaglabā jau iegūtā spēja pārdzīvot 
kardinālas pārmaiņas, vienlaikus iegūstot spēju pašai šīs pārmaiņas radīt. 
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UNIVERSITY AND MARKET 

Presently, the University of Latvia meets the biggest challenge of its future—the development 
of the higher education market in Latvia and worldwide. The authors of this article mark the 
factors that will have substantial impact on the everyday life of the University, changing the 
way of thinking and creating new prospects for work. The aim of this article is to initiate 
academic and managerial discussion on the development of higher education and research 
market and the role of University of Latvia in this market, in order to find an optimal model
for work. 
Key words: market, services, competition in the education and research market, globalisation.

Jānis Stonis, Juris Pūce. Universitāte un tirgus



LATVIJAS UNIVERSITĀTES RAKSTI. 2004. JUBILEJAS IZDEVUMS

Dr. paed. asoc. prof. Inta Brikše
Latvijas Universitāte

Sociālo zinātņu fakultāte
Lomonosova ielā 1, Rīgā, LV-1019

Tālr.: 7080857, e-pasts: inta.brikse@lu.lv

AUGSTSKOLU IDENTITĀŠU KOMUNIKATĪVIE  
ASPEKTI: KORPORATĪVĀ REPUTĀCIJA

Raksta mērķis ir identificēt atsevišķas Latvijas augstskolu komunikācijas procesu parādības,
kas atspoguļo pārejas sabiedrībām raksturīgu tendenci – nesaskaņas starp institucionālo refor-
mu ātrumu un kultūras pārmaiņu gausumu, kas ietekmē augstskolas reprezentāciju publiskajā 
informācijas vidē. 
Perspektīva pieeja komunikācijas procesu nodrošināšanā atbilstoši augstskolas kā uzņēmuma 
specifiskajai dabai ir korporatīvā reputācija. Tā dod iespējas gan respektēt dažādu publiku un
indivīdu atšķirīgos priekšstatus un attieksmes, gan arī iegūt dažādu sabiedrības grupu ievērību 
un panākt uzticēšanos.
Raksturvārdi: izglītības institūti, mediji, mārketings, sabiedriskās attiecības, korporatīvā 
reputācija.

Universitātes – bet varētu teikt arī plašāk, Latvijas augstskolu – diskursu publis-
kajā informācijas vidē veido pretmeti: valsts un privātās izglītības institūti; valsts do-
tētas un pašfinansētas studiju vietas; fundamentālas akadēmiskās studijas, pētniecība 
un patērētāju pieprasījumam atbilstošas spin programmas; regulāras prasības valstij 
nodrošināt pietiekamu finansējumu un enerģiska darbošanās izglītības piedāvājuma 
un pieprasījuma kontekstā, nodrošinot respektējamus ieņēmumus pašiem izglītī-
bas institūtiem; augstskolu apgalvojumi par savu programmu kvalitāti un studentu 
vilšanās studijās utt. Daudzveidība reizēm ir veicinoša, jo attīsta jaunas idejas, bet 
citkārt – bremzējoša, jo ne vienmēr tā nodrošina augstskolas statusam un studentu 
prasībām atbilstošu kvalitāti.

Kopumā šie pretmeti atspoguļo pārejas sabiedrībām raksturīgu tendenci – nesaska-
ņas starp institucionālo reformu ātrumu un kultūras pārmaiņu gausumu, kas sāk traucēt 
arī veiksmīgu politisko un ekonomisko attīstību.1 Un šajā gadījumā – arī sociālās pie-
redzes rašanos, kas ietekmē vērtību sistēmas un uzvedības modeļu veidošanos.

Augstākā izglītība ir viena no jomām, kur sabiedrības sociālajā pieredzē ir pār-
rāvums, jo pārmaiņas ir tik plašas un daudzveidīgas, ka iepriekšējo paaudžu zināšanas 
un priekšstati 21. gadsimtā bieži ir nepietiekami vai pat nederīgi. Šīs problēmas at-
spoguļojas, piemēram, vārda “augstākā” nozīmē, ko veido noteikta valodas grama-
tiskā forma – īpašības vārda pārākā pakāpe. Vai šodien šī izglītība uzskatāma par 

36.–46. lpp.
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kaut ko pārāku? Un vai augstākā izglītība vispār vairs ir saucama par “augstāko”, ja 
tā kļuvusi tik daudzveidīga un masveidīga? Ja tās pārākuma pakāpi var, iespējams, 
bez diskusijām pieņemt kā līmeni un struktūru izglītības sistēmas modelī, tad augstā-
kās izglītības simboliskā nozīme cilvēku priekšstatos nav tik viennozīmīga. Vieniem 
augstākā izglītība saistās ar zināšanām un prasmēm, kas dod iespēju konkurēt darba 
tirgū, citi diplomu un grādu vēlas iegūt kā zīmi noteiktam statusam vai kvalitātei. Ne 
mazums ir arī tādu, kas studijas uztver līdzīgi kā biļetes pirkšanu kinoteātrī – vieni 
par savu naudu vēlas skatīties filmu ērtā krēslā, bet mīlas pārīši drīzāk ir gatavi 
maksāt par tumšu un tukšu zāli. 

Interešu un vajadzību dažādību apliecina arī 2002. gadā Latvijas Universitātē 
veiktā* reflektantu aptauja, kurā 73,9% aptaujāto vēlmi studēt pamatoja ar to, ka 
augstākā izglītība dos labākas un interesantākas izvēles iespējas dzīvē, 65,6% – ka tā 
nodrošinās iespējas iegūt labi apmaksātu darbu, 20,9% atzina, ka tas ir vienīgais ceļš 
uz izvēlēto profesiju, 17,6% negribēja dienēt armijā, 15,1% gribēja baudīt studentu 
dzīvi, 5,6% studēšana bija ģimenes tradīcija un 4,5% gribēja studēt tāpēc, ka viņiem 
patīk intelektuāls darbs. 

Pārdomu vērts ir tas, ka 65,6% reflektantu uzskatīja, ka studijas Latvijas Univer-
sitātē ir ceļš uz labklājību (iespēja iegūt labi apmaksātu darbu!), un tikai 4,5% saistīja 
intelektuālais darbs, kas, kā zināms, ir gan pašu studiju pamatā, gan arī tipiska no-
darbe ļaudīm ar universitātes diplomu. Šie izvēlētie motīvi tādējādi atspoguļo, kādas 
vērtības jaunieši saskata studijās kā izglītības iegūšanas procesā, un ļauj arī spriest 
par viņu zināšanām un pieņēmumiem kā viņu ekspektāciju jeb gaidu veidošanās 
priekšnosacījumiem.

Reflektantu, pēc tam – studentu (un droši vien arī viņu vecāku) gaidas, kas bieži 
vien nepiepildās tāpēc, ka tās objektīvi ir nereālas un neracionālas, ir viena no pro-
blēmām, kas parāda iepriekš minēto kultūras pārmaiņu gausumu Latvijā kā pārejas 
sabiedrībā. 

Kultūra ir visaptverošs koncepts, un ar tās palīdzību iespējams izvērtēt sabied-
rības izveidotās institūcijas un to mijiedarbību, definējot pieņemamas uzvedības 
principus. Šajā kontekstā kultūru var raksturot četros aspektos: (1) tā ir sociāla, un 
tās mērķis ir kalpot cilvēkiem sabiedrības veidošanā; (2) sabiedrības locekļi to ir 
iemācījušies socializācijas procesos, un tā nosaka uzvedību, kas ir pieņemama sa-
biedrībā; (3) kultūra ir kumulatīva, jo tiek nodota no paaudzes paaudzē, un tai bieži 
ir vēsturisks attaisnojums, un (4) tā ir adaptīva, daudzi no tās elementiem – vērtības, 
reliģija, politika, likumi u. tml. – ir absolūti un var mainīties atbilstoši sabiedrības 
vajadzībām. Visas šīs pārmaiņas ietekmē sabiedrības tradīcijas un rituālus.2 

Izglītība jebkurā sabiedrībā ir vērtējama kā sistēma ar virkni selektīvu darbību, 
kuras atdala tos, kas ir mantojuši vai ieguvuši kultūras kapitālu, no tiem, kam tā 
trūkst. Tādējādi sistēma ir orientēta uzturēt jau iepriekš eksistējušās sociālās atšķirī-
bas.3 Līdz ar to izglītības institūti paši daļēji segmentē savas potenciālās publikas.

Universitātes un citi augstākās izglītības institūti ir šīs sistēmas daļa – gan pēc 
saviem mērķiem, statusiem un kvalitātēm, gan arī pēc publikai pazīstamiem zīmoliem 

* 2002. gadā Latvijas Universitātē, izmantojot daļēji strukturētu anketu, 734 reflektanti tika aptaujāti par
motīviem, kas ietekmē viņu izvēles studēt augstskolā un konkrēti izvēlēties LU.
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un tēliem, kas veicina un atvieglo izvēles, jo palīdz indivīdam korelēt savas iespējas 
(šajā gadījumā – eksistējošās sociālās atšķirības, ko ietekmē ekonomiskais un kultū-
ras kapitāls) ar augstskolu piedāvātajām iespējām un to pieejamības nosacījumiem. 

Latvijas situācijā šie procesi laika un telpas dimensijās ir neviendabīgi un mainī-
gi, jo ekonomiskās, politiskās un kultūras dzīves transformācijas ir ietekmējušas un 
mainījušas sociālās struktūras un līdz ar to arī sociālo izmaiņu aģentus. Sabiedrībā 
nepastāv absolūti atsevišķi, unikāli, izolēti fenomeni vai notikumi, turklāt sociālie 
fenomeni un notikumi ir neatgriezeniski.4 Tāpēc Latvijas augstskolu un augstākās iz-
glītības diskursu, kā jau minēju, iezīmē virkne pretmetu, kas nereti tieši informācijas 
un vienota naratīva trūkuma dēļ izaug līdz pretrunām un konfliktiem, jo cilvēki savus 
spriedumus un attieksmes veido fragmentārās situācijās, kuru izvērtējumam trūkst 
kultūras un sociālā konteksta.

Alma Mater: templis, tirgotava vai forums?
Augstskolas jaunās lomas bieži vien ir visai pretrunīgas gan iepretī tradicionā-

lajiem priekšstatiem, gan arī savā starpā, un  apzināšanās ir viena no aktuālākajām 
diskursa stabilizācijas problēmām. Vēl pirms dažiem gadu desmitiem, kā atzinis pa-
zīstamais mārketinga speciālists Filips Kotlers un Karena Foksa, tiešs universitātes 
un biznesa salīdzinājums būtu šokējošs.5 Latvijā gan akadēmiskā elite, gan plašā-
ka publika šo šoku pārdzīvoja 90. gadu sākumā, mulstot, ka, piemēram, mītiskais 
pirmskara Latvijas Universitātes tēls sāk disonēt ar pēcsociālisma realitāti – valsts 
subsīdiju un nodrošinātu pasūtījumu trūkumu, zemām pasniedzēju algām, brūkošu 
infrastruktūru, studentu skaita strauju palielināšanos, studiju maksas ieviešanu un pēc 
tam tās regulāru paaugstināšanos, kritisku publikas attieksmi utt., kas veidoja fonu 
būtiskiem studiju satura un formas pārveides procesiem. 

Latvijas augstskolas reālā tirgus situācijā nonāca tik strauji, ka daļa nespēja un 
vēl joprojām nespēj (vai varbūt – kautrējas) skaidri definēt, kas tās ir, ko tās piedāvā 
un/vai pārdod, bet citas, gluži pretēji, tik intensīvi pārdod studēšanas iespējas savās 
sienās, ka mārketinga aktivitātēs līdzinās jebkurai lieltirgotavai. Savukārt mediju at-
spoguļojumā augstskolu attīstības procesu fona detaļas nereti ir krietni spilgtākas 
par kardinālām tendencēm, kas ir novitātes arī pašiem žurnālistiem un tāpēc grūtāk 
saprotamas, izzināmas un arī prezentējamas savu mediju auditorijām.

Mijoties šo divu veidu faktoriem, medijos izveidojusies visai ierobežota augst-
skolu dzīves un problēmu atspoguļojuma dienas kārtība, kas visai būtiski ietekmējusi 
augstskolu veiksmes un neveiksmes veidot dialogu ar dažādām publikām. 

Bet sabiedrībā, tai kļūstot arvien daudzveidīgākai savos uzskatos, interesēs, vēr-
tībās, paradumos un dzīves stilos, veidojas jaunas indivīdu kopienas. Cilvēki ne tikai 
apvienojas uz kopīgu ideju un paradumu pamata, bet arī savstarpēji norobežojas uz 
atšķirīgu ideju un paradumu pamata.6 Mediju lietošana ir viens no faktoriem, kas 
ietekmē jaunu kopienu veidošanos, un tās savukārt iezīmē jaunas potenciālās augst-
skolu publikas. Šie procesi jo sevišķi labi vērojami interneta vidē.

Modernajās sabiedrībās mantotās vecās dzīves receptes un stereotipi, kā raksta Dā-
vids Gauntlets, vērtējot mediju lomu mūsdienu Rietumu sabiedrībā, vairs nefunkcionē, 
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jo cilvēki veido jaunus dzīves modeļus, un būtiska loma šeit ir medijiem, kas kalpo 
kā orientieris – ne obligāti acīmredzamajā padomu došanas formā, bet piedāvājot ne-
skaitāmus dzīves modeļus. Tāpēc “mēs burtiski uzsūcam mediju materiālu, jo sociālā 
identitātes konstruēšana mūsdienās nozīmē – pārzināt sociālo identitātes konstruēšanu. 
Mūsu dzīve ir mūsu projekts. Mediji piedāvā instrumentus, kas var tikt izmantoti šī 
projekta īstenošanā”7.

Taču kultūras izmaiņu gausums publiskajā komunikācijā uztur arī daudzus ste-
reotipus, kas atspoguļo tradicionālos priekšstatus par augstskolu – un jo sevišķi uni-
versitāšu – dabu un aktoriem, kuri bieži vien neatbilst mūsdienu realitātēm. Viens 
no tiem: asociēt augstskolas ar zināšanu tempļiem, bet augstskolu rektorus, dekānus 
un profesorus – ar to priesteriem, nevis naudas mijējiem pie tempļa. Un, priesteriem, 
protams, nepiedienas runāt par naudu, bet, ja viņi to dara, publika jūtas aizskarta, jo 
tiek apdraudēti tās izlolotie stereotipi. 

Tomēr vairums izglītības institūtu nepieciešamos resursus iegūst tieši maiņas 
ceļā, ko var skaidrot kā darbību, kurā vēlamos produktus vai citus labumus no kāda 
iegūst, piedāvājot apmaiņā ko citu.8 Un tā ir tirgus prakse, kam Latvijā nav atbilstošas 
kultūras tradīcijas, jo 20. gadsimta 30. gados augstākā izglītība bija elitāra parādība, 
līdz ar to studiju maksa skāra ļoti niecīgu sabiedrības daļu un vairumam iedzīvotāju 
tā neasociējas ar pašu vai vismaz dzimtas pieredzi, bet kopš 40. gadiem, kaut arī 
ierobežota un ideoloģizēta, augstākā izglītība bija pilnīgi bez maksas.

Augstākās izglītības institūtu piedāvātie “maiņas produkti” ir visai daudzveidī-
gas dabas un sarežģīti, tāpēc to vērtību sabiedrības lielākā daļa nav spējīga novērtēt 
zināšanu un atbilstošas pieredzes trūkuma dēļ. Turklāt izglītības pakalpojumu un 
produktu vērtība veidojas mijdarbībā – pat izcils augstskolas piedāvājums zaudēs 
vērtību ārpus simboliskā kapitāla konteksta. 

Ekonomiskais un simboliskais kapitāls, pēc P. Burdjē, ir tik cieši saistīti savā 
starpā, ka materiālu labumu spēj sniegt tikai materiālā un simboliskā spēka kopīga 
demonstrācija. Simboliskais kapitāls ir kredīts visplašākajā šī vārda nozīmē, tas ir 
sava veida avanss, aizdevums, uzticība, ko tikai visas grupas ticība var piešķirt tiem, 
kas tai dod visvairāk materiālu un simbolisku garantiju. Simboliskā kapitāla izrādī-
šana (kas vienmēr ir diezgan dārga materiālā aspektā) ir viens no mehānismiem, kas 
nodrošina kapitāla pievienošanos kapitālam.9

Augstākās izglītības kontekstā tas ir īpaši nozīmīgi, jo iegūtās izglītības lietde-
rīguma un efektivitātes novērtējums vienmēr veidojas konkrētās situācijās, un tas 
iegūstams tikai pietiekami ilgā laika periodā.

Tāpēc augstskolas komunikatīvās darbības nevar aprobežoties tikai ar mārke-
tinga praksi – pakalpojumu un produktu veicināšanu un to cenas noteikšanu tirgus 
kontekstā. Tām ir jābūt plaši orientētam uz komunikatora tēlu, kā arī precīzu un 
efektīvu komunikācijas vēstījuma izstrādi, komunikācijas kanāla izvēli un audito-
rijas kā vēstījuma saņēmēju noteikšanu un novērtēšanu, ņemot vērā, ka sabiedrības 
priekšstatus par augstskolām pamatā nosaka tie informācijas resursi, kas pieejami 
publiskajā komunikācijā, jo sevišķi – masu komunikācijā. Indivīda personiskās ko-
munikācijas iespējas ir pārāk ierobežotas, lai iegūtu pietiekami plašu un drošu infor-
māciju spriedumu veidošanai un lēmumu pieņemšanai. Taču jau minētā 2002. gada 
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LU reflektantu aptauja liecina, ka informācijas avotu klāsts jauniešiem ir visai plašs 
un izkliedēts, un tajos prevalē personiskās komunikācijas avoti – informāciju par 
LU 43% respondentu ieguvuši no draugiem, 38% – no LU mājas lapas, 32,5% – no 
medijiem, 29,5% – izstādē “Skola 2002” (vai citu gadu izstādēs), 17,4% – LU in-
formācijas dienās, 17,3% – no skolotājiem, 15,5% – no studentiem, kas absolvējuši 
to pašu skolu, un 11,6% – no vecākiem. 

Ja šos datus vērtējam no augstskolu viedokļa, tad mārketinga un sabiedrisko 
attiecību speciālistiem tie izvirza virkni problēmu – kā sasniegt vēlamās auditorijas, 
ja to informācijas avoti ir tik dažādi gan pēc iespējamiem komunikācijas kanāliem, 
gan arī pēc vēstījuma pozicionējuma un satura, kā identificēt vērtības, kas tiek ko-
municētas tik atšķirīgos diskursos. 

No indivīda viedokļa, respektīvi, orientējoties uz nepieciešamību iegūt kvalita-
tīvu informāciju, jāatzīst, ka informācijas avotu spektrs ir visai nedrošs, jo to vidū 
prevalē tādi, kam trūkst ekspertīzei nepieciešamo kvalitāšu (draugi), vai arī tādi, 
kuru saturs ir orientēts nevis uz indivīda, bet organizācijas labumu (augstskolas mā-
jaslapa, izstāde, informācijas dienas). Šajā jomā mediji (kaut arī trešdaļa reflektantu
tos lietojuši informācijas iegūšanai) acīmredzami zaudējuši tās pozīcijas, ko tiem 
dod žurnālistikas daba – tie nesniedz sabalansētu, neitrālu un drošu informāciju, kas 
varētu indivīdiem kļūt par pamatu kritiskai analīzei un lēmumu pieņemšanai. 

Mediji: scenāriji un rutīnas
Viens no šī laika paradoksiem ir tas, ka mūsdienu cilvēkam pietiekami plašu un 

kompetentu informāciju par viņa dzīves telpu un laiku var nodrošināt tikai tie masu 
mediji, kas nodarbojas ar profesionālu žurnālistiku. Bet šo mediju lietotāju skaits 
samazinās. Viens no iespējamiem iemesliem – mediji šīs savas īpašās funkcijas ne-
realizē pietiekami kvalitatīvi. Analizējot mediju tekstus par augstskolām un augstāko 
izglītību, šim pieņēmumam var gūt visai daudzus apstiprinājumu.

Kopumā mediju realizētajiem informācijas procesiem ir raksturīga izteikta en-
tropija, ko veicina vairāki faktori. Pirmkārt, augstākās izglītības pārmaiņas likum-
sakarīgi ievieš publiskajā diskursā jaunus nosaukumus un apzīmējumus, par kuriem 
auditorijai nav ne zināšanu, ne priekšstatu. 

Otrkārt, procesus visai būtiski ietekmē abu aktīvo komunikatoru grupu – augst-
skolu un mediju – visai pragmatiskās un rutinizētās intereses. Tās bieži vien ir ne 
tikai savstarpēji pretrunīgas un savu organizāciju vajadzību ierobežotas, bet arī maz 
orientētas uz mērķa publiku interesēm. Tāpēc jaunajiem aktoriem, attiecībām, vērtē-
jumu kritērijiem, procesiem, parādībām utt. komunikatori nereti piešķir nozīmes un 
skaidrojumus savu interešu un vajadzību vadīti, nevis orientējoties uz to būtību un 
iespējamām ietekmēm uz dažādām sabiedrības grupām vai par vispār neiedziļinoties 
parādību dabā un neapzinot to kopsakarības. 

Treškārt, mediji seko augstskolu dzīves ritma noteiktajiem procesiem un visai 
asi un plaši reaģē uz atkāpēm no tradīcijām un normu pārkāpumiem, taču nemek-
lē to cēloņus un nenovērtē seku nozīmi. Tā, piemēram, sezonālā ritmā ik gadu 
atkārtojas mediju producētie sižeti par augstskolu iestājpārbaudījumiem un izlai-
dumiem. To informatīvais lietderīgums lielākajai auditorijas daļai ir ļoti zems, jo 
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konkursu salīdzinājumi tiem, kuri nepretendē uz studiju vietām populārās studiju 
programmās, nedod informāciju, kas palīdzētu saprast un izvērtēt šos procesus. 
Iestājpārbaudījumus mediji parasti projicē visai pārspīlēti, tādējādi kompensējot 
citu aktualitāšu trūkumu vasaras laikā (“Klāt karstais iestājeksāmenu laiks”, NRA, 
2001.30.VI, “Skolās un augstskolās karstākais izlaidumu laiks”, RB, 2001.22.VI; 
“Jauno studentu uzplūdi priecē augstskolas”, LA, 2001.26.VII; “Iestājeksāme-
nu drudža karstākajā laikā”, Diena, 2001.23.VII; “Valda sīva konkurence”, JA, 
2001.19.VII; “Latvijas Universitātē sākas iestājeksāmenu drudzis”, NRA, 2001.17.
VII; “Pārsteidzoši liels konkurss uz vides zinātnes programmu”, NRA, 2003.21.VII; 
“Иняз снова в моде”, Телеграф, 2003.18.VII, “Университет начинает набор”, 
Телеграф, 2003.22.VII; “В вузах страны – недобор”, Телеграф, 2004.13.VIII 
utt.). Mediju sižetiem vienlīdz noderīgi ir gan lieli reflektantu konkursi, gan arī 
studētgribētāju trūkums, jo abos gadījumos ir pietiekami spriega situācija, kuru var 
izvērst vismaz pāris rakstos vai sižetos.

Līdzīgā veidā plašāka sabiedrība uzzina arī par augstskolu finansēm – studi-
ju maksas paaugstinājums valsts augstskolās ir viena no ikgadējām mediju tēmām, 
un tās publicēšanas laiks ir atkarīgs no brīža, kad augstskolas informē par studiju 
maksu nākamajam gadam. Pozicionējums ir diezgan vienkāršs, nemainīgs un augst-
skolām visai negatīvs. Studiju maksas palielināšana tiek identificēta galvenokārt ar 
pašu augstskolu, kas šīs darbības iniciē: “studentiem palielina maksu par apmācību” 
(Час, 2002.18.I), “studiju maksu LU palielina par 7%” (Diena, 2002.18.I), “Latvijas 
Universitāte paaugstina mācību maksu” (Mājas Viesis, 2002.25.I.), “Augstskolas ceļ 
mācību maksu” (Diena, 2004.3.II) utt. 

Medijos netiek analizētas ne reālās studiju izmaksas un to atbilstība studiju mak-
sas lielumam, ne sakarības starp studiju maksu un studiju kvalitāti, ne disproporcija 
valsts subsīdijās dažādām zinātņu nozarēm, ne arī to nepietiekamais apjoms un citi 
faktori, kas plašākai publikai varētu dot priekšstatu par augstskolu finansēm. Un tas 
ir visai likumsakarīgi, jo mediju interesēm pietiek ar faktu – palielinās cenas! Šādai 
ievirzei ir divi iemesli. Pirmkārt, nauda ir viena no tēmām, kas gadsimtiem ir in-
teresējusi cilvēkus un ļauj piesaistīt viņu uzmanību. Otrkārt, mediju nepilnīgie teksti 
studentiem un jebkuram Latvijas iedzīvotājam, kuru skar izdevumu palielināšanās 
par izglītību, dod visai plašas iespējas interpretācijām, kuras katrs indivīds var variēt 
no neitrālām līdz agresīvām atbilstoši savam zināšanu apjomam un emocionālajam 
līmenim. Informācijas un viedokļu trūkums publiskajā komunikācijā tiek kompensēts 
personiskajā un grupu komunikācijā, tomēr tas nevar aizstāt publiskas debates, turklāt 
mazinās iespējas iegūt alternatīvus spriedumus.

Augstskolu iekšējā dzīvē medijus izteikti piesaista vēl trijās situācijās – ja tiek 
izsludinātas rektora vēlēšanas, ja fiksēti kādi likuma vai normatīvu pārkāpumi vai arī 
radušās aizdomas par to iespējamību, kā arī ja studenti publiski pauž savu neapmie-
rinātību par studiju organizāciju, studiju maksu, studiju kredītiem u.tml. Uzmanība ir 
tieši proporcionāla augstskolas lielumam vai iesaistīto personu atpazīstamībai, bet nav 
atrodamas konsekventas atbilsmes problēmas dabai, apjomam, sekām, kas varētu ie-
tekmēt lielas sabiedrības grupas, utt. Kā blakusfaktors darbojas augstskolas ģeogrāfiskā 
atrašanās vieta. Medijos visai maz ko var uzzināt par Daugavpils Universitāti un Rēzek-
nes Augstskolu, bet dažādām norisēm Latvijas Universitātē var sekot vai ik dienu. 
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Ārējie faktori, kas veicina mediju pievēršanos augstskolām, ir Mēness aptum-
sumi, zvaigžņu lieti, Marsa parādīšanās, kas līdzīgi kā vēlēšanas vai citas politis-
kās aktivitātes izraisa pastiprinātu interesi par ekspertu viedokļiem, kas tiek meklēti 
augstskolās.

Protams, ka medijos atrodami vēl daudzi citi materiāli – par konferencēm, iz-
dotām grāmatām un rakstu krājumiem, zinātnieku sasniegumiem, intervijas ar mā-
cībspēkiem, kam apaļas jubilejas vai kādi būtiski sasniegumi, utt.

Pēdējos gados mediju – galvenokārt gan tikai nacionālo dienas laikrakstu – die-
naskārtībā parādījusies racionālāka un lietišķāka orientācija uz auditorijas informa-
tīvajām interesēm un vajadzībām. Tas atspoguļojas gan laikrakstu pielikumos (“Kur 
mācīties?” – Latvijas Avīze; “Izglītības Diena” – Diena u.c.), gan arī laikrakstu pub-
likācijās (kā raksturīgākie piemēri minamas portretskices par dažādu jomu speciā-
listiem “Karjeras Dienā”, kur augstākā izglītība tiek raksturota kā nosacījums un sa-
stāvdaļa veiksmīgai karjerai, un parasti šis materiāls tiek papildināts ar īsām uzziņām 
par iespējamiem attiecīgās izglītības iegūšanas veidiem un ceļiem). 

Šajā sakarā gan nevajadzētu pārspīlēt mediju informatīvo atbalstu augstākajai 
izglītībai, bet racionāli novērtēt būtiskās pārmaiņas sabiedrībā un izglītības tirgū. Tas 
ir – par augstākās izglītības iegūšanas iespējām, efektivitāti un kvalitāti interesējas 
liela sabiedrības daļa, jo ir ar to saistīta, vēl vairāk – iegulda tajā savus līdzekļus, 
bet izglītības institūti savukārt arvien vairāk un vairāk lūkojas pēc pietiekami presti-
žiem komunikācijas kanāliem, kas dotu drošas iespējas ar reklāmām sasniegt mērķa 
auditorijas.

Kopumā šis pārskats, kura pamatā ir 2001.– 2004. gadā Latvijas nacionālajos 
dienas laikrakstos publicēto augstākai izglītībai un augstskolām veltīto tekstu izvēr-
tējums, dod pamatu vairākiem pieņēmumiem.

Pirmkārt, augstskolas nespēj, nevēlas vai neuzskata par nepieciešamu veikt pie-
tiekami profesionālas mārketinga un sabiedrisko attiecību aktivitātes, lai ietekmētu 
mediju saturu un veicinātu informāciju un diskusijas par kardinālām problēmām, 
kas ir būtiskas ne tikai pašām augstskolām, bet visai sabiedrībai. Piemēram, regulāri 
dažādu augstskolu pārstāvji publiski apcer pasniedzēju zemās algas, nepietiekamo 
finansējumu augstskolas infrastruktūras – un jo sevišķi pētniecisko laboratoriju – uz-
turēšanai utt., bet ilgstoši šīs problēmas mediju diskursā nekad nav noturējušās.

Otrkārt, augstskolām trūkst intereses vai vajadzības korporatīvai saliedētībai, lai 
veicinātu publiskas debates par studiju kvalitātes standartiem un kultūru. Visai rak-
sturīgs piemērs šiem procesiem bija 2002. gadā LU Socioloģijas nodaļas mācībspēku 
uzsāktā diskusiju par plaģiātu augstskolā. Daudzi studenti, jo sevišķi anonīmi inter-
netā, atzina, ka plaģiātisms augstskolās ir ikdienišķa parādība, bet minētā diskusija 
tā arī palikusi vienīgā, un kopumā situācija šajos gados diez vai ir uzlabojusies.

Treškārt, ja līdz šim augstskolu savstarpējie publiskie aizskārumi bija izskaidro-
jami ar atsevišķu personu ambīcijām un savstarpējām attiecībām, tad šobrīd, palie-
linoties konkurencei cīņā par reflektantu piesaistīšanu, pastāv draudi, ka savstarpējo 
interešu cīniņi arvien vairāk un vairāk atspoguļosies medijos. Ja, taktisku apsvērumu 
vadīta, kāda augstskola vēl var cerēt uz īslaicīgiem panākumiem, tad ilgākā laika 
periodā korporatīvie skandāli graus visu augstskolu prestižu un reputāciju. 
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Korporatīvā reputācija: iespējamā nākotnes dimensija
Pārlūkojot šī gadsimta mediju tekstus par LU, var rasties visai pretrunīgi priekš-

stati – Latvijas Universitātē ir lielākie reflektantu konkursi, bet tajā, spriežot pēc 
mediju un interneta portālu satura, ir arī ar studijām neapmierinātākie studenti, kas 
pieprasa uzlabojumus studiju saturā, infrastruktūras nodrošinājumā utt. 

2002. gadā 51% reflektantu LU izvēlējās tāpēc, ka tajā bija garantijas saņemt 
valsts atzītu diplomu, 39,1% to atpazina kā prestižu augstskolu un 27% – kā labāko 
augstskolu. Studentu aptaujas par apmierinātību ar studijām un augstskolu regulāri 
uzrāda diametrāli pretējus viedokļus – no sajūsmas, ka studijas ir labākas pat par 
to, kas bijis cerēts, līdz spriedumiem, ka “esmu vienīgā, kas uzdrošinās rakstīt, bet 
vīlusies ir lielākā daļa studentu. Visādā ziņā jaunatne lieto žargonu “LU ir fufelis”. 

Kopumā ar studijām ir apmierināti 91% Latvijas Universitātē studējošo, bet rak-
sturīga tendence, ka studiju gaitā neapmierinātība tomēr pieaug, jo sevišķi tiem, kas 
paralēli studijām strādā vai studē sociālās zinātnes.10

Protams, ka diskutējams ir jautājums par to, cik pamatotas ir bijušas studentu gai-
das un priekšstati par Universitāti un studijām, bet problēmu tas neatrisina, jo daudzi, 
domājams, izvēloties studijas, orientējas uz LU kā uz veiksmīgu zīmolu, ko raksturo 
vārds, simbols, dizains vai kādas kombinācijas, kas identificē noteiktas organizācijas 
‘produktu’, kam piemīt ilgtspējīgas atšķirīgas priekšrocības11, respektīvi,nosacījumi, 
kas veicina patērētāju izvēli par labu kādam konkrētam zīmolam. Komunikācijas 
zinātnes bakalaura programmas 2004. gada reflektantiem, lai piedalītos iestājpārbau-
dījumā – radošajā konkursā, bija brīvā formā jāuzraksta pamatojums savai studiju 
izvēlei. Visai raksturīgi bija izteikumi, ka LU ir vecākā un lielākā augstskola, kas 
nodrošina plašas un vispusīgas studiju iespējas un piedāvā labāko studiju programmu 
komunikācijas jomā.

Protams, ka LU reflektanti izraudzītās augstskolas zīmolu saistīja ar pozitīviem 
raksturojumiem. Daļa no šiem raksturojumiem bija pašas LU pozicionēti – “vecākā”, 
“lielākā”, “plašas un vispusīgas studiju iespējas”, bet “labākā programma komu-
nikācijas jomā” bija reflektantu pašu sniegtā interpretācija, ar ko tika argumentēta 
konkrētā izvēle. 

Zīmols veicina un padara efektīvāku izvēles procesu, un dažādās auditorijas gru-
pās tā vērtības vai trūkumus var dekodēt atšķirīgi. Tāpēc vienam uzņēmumam var būt 
daudzi un dažādi zīmoli, un augstskolām tas ir visai raksturīgi. Iespējams, izglītības 
institūtam var būt veiksmīgs zīmols uzņēmējdarbības vidē, jo tas ir veiksmīgi darbo-
jies nekustamo īpašumu tirgū, bet neveiksmīgs absolventu potenciālo darba devēju 
vidē, jo iegūtās zināšanas un prasmes jaunajiem speciālistiem nav nodrošinājušas 
“ilgtspējīgas atšķirīgas priekšrocības” salīdzinājumā ar citu augstskolu absolventiem. 
jo augstskolā iegūtās zināšanas un prasmes jaunajiem speciālistiem nav nodrošināju-
šas “ilgtspējīgas atšķirīgas priekšrocības” salīdzinājumā ar citu skolu absolventiem. 
Visai raksturīgi, ka daudziem institūtiem, centriem vai pētnieku grupām ir sekmīgi 
zīmoli pasaules zinātnieku kopienās, bet Latvijā šī izcilība pat nespēj piesaistīt pie-
tiekamu studentu skaitu.

Daudzas Latvijas augstskolas pašlaik visai intensīvi ar reklāmas palīdzību cenšas 
ieskicēt savus iespējamos zīmola raksturojumus – “pirmā Latvijā akreditētā”, “lielākā 
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privātā augstskola” utt. Protams, būs publikas, uz kurām iedarbosies informācija 
(“pirmā”, “vienīgā”, “lielākā”, “vecākā” utt.), kas būtībā vērtējama kā komunikā-
cijas trokšņi, jo nedod priekšstatu par augstskolas spējām un iespējām apmierināt 
publiku gaidas. Bet tieši neapmierinātās gaidas, iespējams, arī paša indivīda nespēja 
savas gaidas identificēt un racionāli izvērtēt to piepildījumu, ir viens no būtiskiem 
faktoriem, kas izraisa studentu vilšanos studijās, augstskolā, iespējamajā nākotnes 
darbā utt. 

Tāpēc augstskolu praksē ir visai bīstami orientēties uz komunikācijas veicinā-
šanas pasākumiem, izmantojot pakalpojumu un produktu mārketinga metodes, jo 
augstskolas publikas ir visai daudzveidīgas, katra ar savām vajadzībām un interesēm, 
kuru pamatā ir atšķirīgas vērtību sistēmas. 

Augstskolām ir būtiski identificēt savas vērtības, lai tradicionālajā četru soļu 
modelī “pētniecība → plānošana → komunikācija → novērtēšana” organizācijas 
pamatvērtības noteiktu komunikatīvās darbības no ierosmēm līdz to pabeigšanai. 
Vērtībām ir jāiezīmē robežas, kurās organizācija vēlas, grib vai ir spiesta darboties.12 
Ja organizācijas un tās publiku komunikācijas pārvaldība ir organizācijas vērtību no-
teikta, tad var runāt par priekšnosacījumiem korporatīvās reputācijas veidošanai.

 
Korporatīvā reputācija ir organizācijas vispārīgs vērtējums, kas ietver emocionā-

lus priekšstatus vai emocionālu reakciju, kas uzņēmuma publikām rodas attiecībā pret 
tā vārdu.13 Korporatīvo reputāciju veido simboliskas vērtības (patiesums, godīgums, 
atbildība, godprātīgums)14, un tās drīzāk ir nevis rīcības, bet simboliskas attiecības 
starp organizāciju un cilvēkiem ārpus šīs organizācijas15. Dž. Fombruns korporatīvo 
reputāciju dēvē par netaustāmu vērtību, kas iemieso galvenos priekšstatus un vērtē-
jumus, kādi par organizāciju ir izveidojušies darbiniekiem, klientiem, piegādātājiem, 
investoriem, konkurentiem un citām publikām.16 Ne tikai katrai uzņēmuma publikām, 
bet arī atsevišķām personām veidojas savi priekšstati par organizāciju, jo cilvēkiem 
ir dažādas pieredzes, vajadzības un vēlēšanās. 

Pastāvot tik izteiktai individuālai daudzveidībai, veidojas arī kāda problēma – or-
ganizācijai nav viena skaidra tās tēla un reputācijas apraksta, tāpēc var rasties grūtī-
bas saziņā ar dažādām publikām.17 Taču tā ir diezgan vienkārši pārvarama problēma, 
ja publikas tiek segmentētas atbilstoši to atšķirīgajām attiecībām un priekšstatiem par 
organizāciju – piemēram, normatīvās grupas, kurās ietilpst organizācijas pārvaldības 
un padomdevēju institūcijas, regulējošās institūcijas utt., patērētāju grupas, funk-
cionālās grupas, kas nodrošina uzņēmuma apgādi utt., un izkliedēto publiku grupa 
(žurnālisti, kopienas pārstāvji, nevalstiskās organizācijas utt.).

Augstskolas darbībā labai korporatīvai reputācijai varētu būt kardināla nozīme, 
jo tā paver vairākas būtiskas iespējas un ļauj pārvarēt ne vienu vien augstskolas kā 
organizācijas īpatnību, kuras nereti traucē komunikācijas procesus. Piemēram, stu-
dentu kā svarīgākās augstskolas publikas identitāšu daudzveidība – viņi ir partneri, 
klienti, patērētāji, līdzdalībnieki, kolēģi, draugi vai, iespējams, vēl kas cits. Bet tieši 
šīs izpratnes ietekmē attiecību veidošanas un veidošanās modeļus. 

Korporatīvā reputācija piešķir papildu psiholoģisku vērtību produktiem – augst-
skolām to absolventu lepnums par iegūto izglītību ir visai svarīga zīme, kas var 
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ietekmēt citu jauniešu izvēles. Korporatīvā reputācija ir arī zīme konkurentiem, kas 
veicina savstarpēju respektu un dod būtisku atbalstu krīzes situācijās, jo ir sasvstar-
pējas uzticēšanās pamatā. Uzņēmumos ar labu korporatīvo reputāciju žurnālisti meklē 
pozitīvu informāciju un piemērus. Savukārt klienti uzticas piedāvātajām cenām, jo ir 
pārliecināti, ka tās atbilst produkta vai pakalpojuma kvalitātei. 

Latvijas augstskolas ir tikai veidošanās stadijā. Ja tās no “vecākajām”, “lielāka-
jām” utt. ir orientētas kļūt par moderniem izglītības institūtiem, kas ne tikai pierakstīs 
saviem nosaukumiem vēl vienu vārdu – “starptautisks”, bet arī reāli darbosies un būs 
atpazīstamas vismaz Baltijas reģionā, tām ir jāgūst ne tikai ievērība, bet arī jāiemanto 
uzticēšanās. Korporatīvā reputācija ir viens no komunikācijas prakses atrastajiem un 
komunikācijas teorijas apzinātajiem ceļiem, kā jaunajā, daudzveidīgajā un mainīgajā 
izglītības vidē organizācijas var iezīmēt savus kvalitātes un drošuma orientierus.
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COMMUNICATIVE ASPECTS OF UNIVERSITY IDENTITIES: THE CORPORATIVE 
REPUTATION

The aim of this article is to identify several phenomena in the communications processes of 
Latvia’s universities, reflecting a trend that is typical of transitional societies: the lack of har-
mony between the speed at which institutional reforms take place, on the one hand, and the 
very slow pace at which cultural changes take place, on the other hand. This influences the
way how universities are represented in the public information environment. 
A promising approach toward the ensuring of communications processes, appropriate for uni-
versities as specific kinds of enterprises, is the corporative reputation that enables respect for
the diverse ideas and attitudes of various audiences and individuals, as well as the ability to 
attract the attention and trust of various groups of the society.
Key words: educational institutions, media, marketing, public relations, corporative reputa-
tion.
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Rakstā tiek aplūkoti akadēmiskās demokrātijas jautājumi mūsdienu demokrātijas teoriju 
pamatnošķīrumu kontekstā  (tiešā un reprezentatīvā demokrātija, konkurences un saskaņas 
demokrātija). Tiek nošķirtas divas galvenās “dimensijas” – iekšējā un ārējā –, kurās var 
analizēt universitāšu demokratizācijas procesus mūsdienu sabiedrībā. Īpaša uzmanība pievērsta 
demokrātijas “ārējai” dimensijai – universitāšu sakariem ar sabiedrību. Tiek aplūkota ārzemju  
universitāšu pieredze un uzsvērts, ka sakaru ar sabiedrību izvēršana un institucionalizācija ir 
viens no ļoti būtiskiem Latvijas Universitātes ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumiem. 
Raksturvārdi: demokrātija, universitātes pašpārvalde, Senāts, Padomnieku konvents.

Mēs dzīvojam pasaulē, kur demokrātijas vērtības atzīšana ir kļuvusi par vispār-
pieņemtu normu un demokrātijas kritēriji tiek attiecināti uz visdažādākām dzīves sfē-
rām. Taču šāda attieksme pret demokrātiju nav valdījusi vienmēr. Vairāk nekā divus 
tūkstošus gadu lielākā daļa politiķu un politisko domātāju uzskatīja demokrātiju par 
zemāko sabiedrības pārvaldes veidu, kas grupu (pūļa) interešu vārdā upurē augstākās 
vērtības un visas sabiedrības labumu. Turpretim mūsdienu pasaulē, kā atzīmējis iz-
cilais vācu politologs Klauss fon Beime (Beyme), demokrātijas jēdziens arvien vairāk 
kļūst par visa labā, skaistā un patiesā sinonīmu. Reizē ir jāuzsver, ka līdz ar “reālā 
sociālisma” sabrukumu ir pieaugusi interese par demokrātijas teorētisko pamatojumu. 
Agrāk kā nopietns arguments Rietumu demokrātiju leģitimitātes pamatojumā tika 
izmantota norāde uz to, ka, neraugoties uz visiem saviem trūkumiem, demokrātiskā 
pārvaldes forma ir labāka par autoritārismu, bet mūsdienās šāds arguments ir zaudējis 
spēku. Dienaskārtībā par aktuālu jautājumu ir kļuvis demokrātijas izvērtējums gan 
tradicionālās politikas jomā, gan visdažādākajās sabiedrības dzīves sfērās. 

Kaut arī pastāv vairāki būtiski atšķirīgi demokrātijas un tās mehānismu traktēju-
mi, tomēr var sacīt, ka pastāv daži demokrātijas “stūrakmeņi”, kas lielākā vai mazākā 
mērā ir klātesoši dažādos mūsdienu demokrātijas teorētiskajos modeļos. Šajā sakarā 
minēšu britu pētnieku Deividu Bēthemu (Beetham)1, kurš akcentē šādas demokrātijas 
pamatpazīmes:

• garantētās pilsoniskās un sociālās tiesības,
• atklāta un kontrolei pakļauta pārvalde, 

47.–55. lpp.



48 JUBILEJAS IZDEVUMS

• brīvas un godīgas vēlēšanas,
• demokrātiska pilsoniskā sabiedrība. 
Nosaukto pazīmju kopums veido t.s. demokrātisko piramīdu, kur centrālā vieta 

pieder demokrātiskai pilsoniskai sabiedrībai, kas no vienkārša iedzīvotāju kopuma 
atšķiras ar to, ka tā ir gatava pastāvēt uz savām tiesībām un uzturēt sabiedrībā tole-
rances un solidaritātes garu. 

Rodas jautājums – cik lielā mērā šīs vispārīgās demokrātijas pazīmes ir attie-
cināmas uz universitātes dzīvi. Universitātes ir ļoti interesants aplūkojuma objekts 
demokrātijas teorijas kontekstā, un iemesli tam ir vairāki. No vienas puses, tādām 
demokrātijas vērtībām kā brīvība, tolerance, cieņa pret citādību, viedokļu daudzveidī-
ba, racionālo argumentu akcentēšana ir dziļas saknes akadēmiskajā kopienā. No otras 
puses, akadēmiskajai videi ir savas īpatnības, kas būtiski ietekmē un dažos aspektos 
arī ierobežo demokrātijas principu darbību. 

Sāksim ar to, ka šajā vidē samērā liela loma tiek piešķirta tradīcijai. Arī perso-
nisko nopelnu un statusa nozīme tajā ir daudzkārt lielāka nekā politiskajā procesā 
kopumā, kur mūsdienu demokrātijas izpratnes cenšas konsekventi ievērot principu 
“viens cilvēks – viena balss”. 

Ikvienu universitāti veido divas pamatgrupas – tie, kas pasniedz, un tie, kas stu-
dē. Viņu starpā neizbēgami veidojas asimetriskas, nevienlīdzīgas attiecības. Vienādi 
bīstami šķiet divi galējie šo attiecību izkārtojumi – gan nepārvaramas barjeras iz-
veidošanās starp akadēmisko personālu (it īpaši tā augstāko slāni – profesūru) un 
studentiem, gan arī mēģinājumi šo atšķirību gandrīz pilnībā nivelēt, kas arī diez vai 
veicina akadēmiskās izglītības kvalitāti. Par to liecina vairāku Eiropas universitāšu 
pieredze, kad pēc plašajiem studentu nemieriem 20. gadsimta 60. gadu beigās neveik-
smi cieta mēģinājumi šādā veidā “demokratizēt” universitāšu iekšējo dzīvi. Studentu 
un akadēmiskā personāla nošķirtības pārvarēšanā būtiska ir ne tikai studentu iesaiste 
pētnieciskajā darbā, kas neapšaubāmi ir ļoti svarīgs priekšnoteikums universitātes 
veiksmīgai attīstībai, bet arī tādas atmosfēras veidošana un uzturēšana, kas neliek 
studentiem justies nesaprastiem un atsvešinātiem. 

Jau pašā universitātes jēdzienā ir ietverts priekšstats, ka tā ir vairāku atšķirīgu 
nozaru apvienojums. Tāpēc būtisks universitātes dzīves demokrātiskuma apliecinā-
jums ir spēja ievērot un universitātes kopējās attīstības stratēģijas kontekstā saskaņot 
zinātnes dažādās nozares pārstāvošās fakultātes, kas bieži vien ir ļoti atšķirīgas pēc 
sava lieluma un ietekmes. 

No demokrātijas teorijas viedokļa būtiskas ir arī pretrunīgās attiecības starp aka-
dēmisko autonomiju, no vienas puses, un sabiedrības interešu nozīmi universitāšu 
attīstībā, no otras puses. Kā atzīmēja Eiropas lielāko universitāšu rektori, 1988. gadā 
sapulcējušies Boloņā uz Eiropā vecākās universitātes deviņsimtās gadadienas svinī-
bām, “lai apmierinātu universitātei apkārt esošās pasaules vajadzības, universitātei 
jābūt morāli un intelektuāli neatkarīgai no politiskās un ekonomiskās varas”.2 Uni-
versitātei vienlīdz bīstama ir gan pilnīga tās specifikas ignorēšana, gan norobežošanās 
no sabiedrības akadēmiskās dzīves, ieslēdzoties “ziloņlkaula tornī”. 

Vēl viens interesants moments demokrātijas problēmu aspektā ir saistīts ar at-
tiecībām starp universitātes pašpārvaldes tradīcijām un objektīvu nepieciešamību pēc 
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profesionāla menedžmenta. Universitātes dzīvē ir konstatējama mūžsenā demokrā-
tijas pretruna starp politiskās līdzdalības vērtību un prasību pēc sabiedrības pārval-
des efektivitātes. Šajā sakarā ir lieti atcerēties amerikāņu pētnieka Keneta Arrova 
(Arrow) neiespējamības teorēmu (Arrow’s impossibility theorem), kas 1972. gadā 
tika novērtēta ar Nobeļa prēmiju ekonomikā un kuru droši var uzskatīt par vienu no 
nozīmīgākiem 20. gadsimta politikas teorijas konceptiem. 

Saskaņā ar šo teorēmu nav tāda mehānisma, kas ļautu transformēt racionālu in-
divīdu prioritātes saskanīgā (coherent) grupas izvēlē un reizē pilnībā atbilstu visiem 
demokrātiska procesa nosacījumiem. Ir lielāka varbūtība, ka saskanīgus lēmumus 
spēj pieņemt tās sociālās organizācijas, kas koncentrē varu, – varas turētājs zina savu 
viedokli un, īstenojot savas izvēles, spēj rīkoties racionāli. Savukārt tās sociālās or-
ganizācijas, kurās vara ir izkliedēta, ir mazāk spējīgas pieņemt saskanīgu lēmumu. 
Tas nozīmē, ka sabiedrības dzīvē vienmēr tiek meklēts kompromiss starp līdzdalību 
un efektivitāti. Izņēmums nav arī augstākās izglītības joma. Jāatzīmē, ka šis jau-
tājums iegūst jaunu skanējumu, ja to aplūko kādā plašākā kontekstā, kas Latvijai 
kļūst arvien aktuālāks sakarā ar mūsu augstākās izglītības sistēmas arvien ciešāku 
iekļaušanos Eiropas vienotajā izglītības un pētniecības telpā. Runa ir par konkurenci 
starp Eiropas Savienību un ASV par vadošo lomu pasaules ekonomikā, kas pēdējos 
gados ir ievērojami pastiprinājusies. Panākumi šajā cīņā ir visciešākajā veidā saistīti 
ar sabiedrības intelektuālā potenciāla attīstību. 

Kā savā grāmatā “No jauna atklājot augstāko izglītību Eiropā”3 atzīmē poļu au-
tors Kšištofs Pavlovskis4, Eiropas universitātes šajā konkurencē pagaidām zaudē. 
ASV īpatsvars globālajā ekonomika ir apmēram 25%, taču pētniecībai un izstrād-
nēm – tam, ko angļu valodā apzīmē ar abreviatūru R&D, – paredzētajos izdevumos 
ASV daļa ir krietni vien lielāka – 38 procenti. 38% zinātnisko publikāciju pieder 
ASV pētniekiem, bet citējamības indeksos viņu īpatsvars ir krietni lielāks un sasniedz 
jau 50 procentus. Nosakot vairākās disciplīnās pasaules 25 labākās universitātes, iz-
rādās, ka no tām 18–20 atrodas ASV.5 Tajā pašā laikā ir jāņem vērā, ka Savienotās 
Valstis pētniecībai un izstrādnēm patērē mazāku sabiedriskā kopprodukta daļu nekā 
attīstītākās ES valstis. Tas nozīmē, ka problēmas sakne nav vienīgi universitātēm pie-
šķiramā publiskā finansējuma apjomā (kā esam paraduši uzskatīt) – būtiska nozīme 
ir arī veidam, kādā universitāšu dzīve tiek organizēta un pārvaldīta. 

Starp svarīgākām iezīmēm, kas, pēc Pavlovska domām, atšķir Jaunās pasaules 
universitātes no to Eiropas sāncensēm, viņš nosauc efektīvu un profesionālu me-
nedžmentu un ar to cieši saistīto finansiālo un organizatorisko stabilitāti. Eiropas 
un Amerikas universitāšu atšķirību viņš saskata šādā apstāklī: lēmumus par Eiropas 
augstāko izglītību pieņem politiķi un profesori, turpretim ASV viņu loma ir krietni 
vien mazāka – tur priekšplānā izvirzījušies profesionāli akadēmiskās dzīves mene-
džeri. Amerikāņu augstākās izglītības sistēmā akadēmiskās funkcijas tiek nodalītas 
no universitātes menedžmenta un finansiāliem jautājumiem. Eiropas universitātē 
universitātes augstākā amatpersona – rektors – tiek izraudzīts no kolēģu profesoru 
vidus (vadoties pēc sasniegumiem zinātnē un pasniedzēja darbā) uz samērā īsu amata 
pilnvaru laiku, kuram beidzoties, eksrektors parasti tiecas atgriezties savā līdzšinējā 
vidē pie ierastās akadēmiskās darbības. Šo apstākļu kopums, uzskata Pavlovskis, ne-
izbēgami padara Eiropas universitātes rektoru par savu vēlētāju ķīlnieku un būtiski 
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ierobežo viņa iespējas īstenot stratēģiski nozīmīgus lēmumus, kas ne vienmēr gūst 
akadēmiskās kopienas tūlītēju atbalstu. ASV universitāšu augstākā amatpersona – 
prezidents – tiek izraudzīts uz ilgāku laiku un no profesionālo akadēmisko menedžeru 
vidus, kas ir spējuši sevi apliecināt ar veiksmīgu darbu augstskolu menedžmentā. 
Viņu izraugoties, protams, tiek ņemts vērā akadēmiskās kopienas viedoklis, taču pē-
dējais vārds pieder ar universitāti cieši saistītu, bet akadēmiskai kopienai nepiederošu 
cilvēku grupai – Pilnvarnieku padomei (privātās universitātes gadījumā) vai valsts 
varas struktūrai (publiskās universitātes gadījumā). Tas atbrīvo ASV universitātes 
vadītāju no nepieciešamības realizēt “izdzīvošanas stratēģiju” attiecībās ar saviem 
bijušajiem un nākamajiem kolēģiem un atvieglo nepopulāru – bet universitātes at-
tīstībai bieži vien tik ļoti nepieciešamu – lēmumu pieņemšanu. 

Aplūkojot demokrātijas principu lomu universitātes dzīvē, ir jāpiemin divas nozī-
mīgas opozīcijas vispārējā demokrātijas teorijā, kurām varētu būt vistiešākais sakars 
ar šajā rakstā aplūkotajiem jautājumiem. Pirmām kārtām runa ir par tiešās un repre-
zentatīvās demokrātijas nošķīrumu, otrkārt, būtisks ir nošķīrums starp konkurences 
un saskaņas demokrātiju. 

Demokrātija piedzima Senajā Grieķijā tiešās (sapulču) demokrātijas veidā, jo 
savā ideālā tā paredzēja visu pilsoņu tiešu piedalīšanos polisai nozīmīgu jautājumu 
izlemšanā. Tiešā demokrātijā visspilgtāk realizējas viens no demokrātiskā procesa pa-
matkritērijiem – tautas kontrole pār politisko darbakārtību. Tomēr mūsdienās lielākajā 
daļā demokrātiju dominē tautas pārstāvniecības ideja, jo, pieaugot struktūru lielu-
mam, īstenot sapulču demokrātijas principus kļūst arvien grūtāk. Makss Vēbers, viens 
no izcilākiem 20. gadsimta demokrātijas teorētiķiem, uzskatīja, ka tiešās demokrātijas 
principi nav attiecināmi uz mūsdienu komplicētajām lielmēroga sabiedrībām. Taču 
viņš atzina, ka tiešā demokrātija var būt efektīva atsevišķās sabiedrības organizācijās 
un dzīves jomās, ja vien tiek izpildīti šādi nosacījumi: 

• organizācija ir lokāla, tās locekļu skaits ir samērā neliels,
• grupas locekļu sociālās pozīcijas nav radikāli atšķirīgas,
• administratīvās funkcijas ir samērā vienkāršas un stabilas,
• demokrātiskā procesa dalībniekiem ir zināma pieredze savas organizācijas 

attīstības ceļu un līdzekļu noteikšanā. Šiem kritērijiem, pēc Vēbera domām, 
atbilst akadēmiskās kopienas. 

Tiešās demokrātijas elementi parasti samērā spēcīgi ir akadēmiskās dzīves ze-
mākajos līmeņos – katedrās, nodaļās, nelielos institūtos.

Nošķīrums starp konkurences un saskaņas demokrātiju politikas teorijā un praksē 
īpaši skaidri iezīmējās pēc Otrā pasaules kara. Konkurences demokrātija visvairāk 
atbilst samērā homogēnām kopienām, tās pamatkritērijs ir – vairākuma griba, pa-
nākumi vēlēšanās, kur uzvarētājs paņem visu. Turpretim saskaņas demokrātija ir 
orientēta uz dažādu grupu un sabiedrības fragmentu interešu saskaņošanu. 

Ņemot vērā teikto, var nodalīt divas galvenās “dimensijas”, kurās var skatīt de-
mokrātijas principu realizāciju universitātes dzīvē:

• iekšējā, kur centrā ir universitātes pašpārvaldes jautājumi;
• ārējā, kur priekšplānā izvirzās universitātes attiecības ar pārējo sabiedrību un 

sabiedrības interešu pārstāvniecību universitātes darbības noteikšanā. 
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LU savos 85 pastāvēšanas gados ir piedzīvojusi vairāku pārvaldes modeļu no-
maiņu. 1923. gadā pieņemtā LU satversme noteica, ka augstākais Universitātes pār-
valdes orgāns ir Universitātes Padome, kurā ex officio ietilpa Universitātes goda 
biedri, rektors un prorektori, fakultāšu dekāni, fakultāšu vēlēti delegāti (to skaits 
svārstījās no viena līdz trim – atkarībā no fakultātes lieluma), viens delegāts no ār-
štata profesoriem, privātdocentiem un lektoriem, divi delegāti no asistentiem un in-
struktoriem, kā arī trīs delegāti no studentu vidus (pēdējiem bija balsstiesības visās 
lietās, izņemot vēlēšanas un zinātnisko grādu piešķiršanu). Universitātes Padomes 
prerogatīvas bija ļoti plašas – Padome ievēlēja rektoru, prorektorus, saimniecības 
padomi un revīzijas komisiju, profesorus, docentus un privātdocentus uz attiecīgo 
fakultāšu priekšlikumu pamata, veidoja Universitātes šķīrējtiesu un goda tiesu, lēma 
par Universitātes satversmes grozīšanu, par jaunu fakultāšu atvēršanu, esošo fakultā-
šu paplašināšanu, samazināšanu vai slēgšanu, citiem vārdiem, tā apvienoja vairākas 
pilnvaras, kuras mūsdienu Latvijas Universitātē tiek sadalītas starp LU Satversmes 
sapulci un LU Senātu. Universitātes Padomes locekļus ievēlēja uz vienu gadu ar 
tiesībām tikt pārvēlētiem; rektors un prorektori tika vēlēti uz vienu gadu ar tiesībām 
tikt pārvēlētiem, taču ne vairāk kā vienu reizi pēc kārtas. 

Universitātes pārvaldē būtiskas pārmaiņas ienesa 1940. gads. LVU Padome tika 
veidota tikai un vienīgi uz ex officio principa pamata – tajā ietilpa rektors (viņš arī 
vadīja Padomes sēdes), visi dekāni, zinātniski pētniecisko institūtu direktori, vispā-
rīgo katedru vadītāji, bibliotēkas vadītājs, LVU partijas, komjaunatnes un arodor-
ganizācijas pārstāvji. Padomju režīma apstākļos Universitātes autonomija pārvērtās 
par fikciju – pat rektora nomaiņa 1941. gada sākumā tika izdarīta bez Universitātes 
Padomes ziņas.6 

Pēc vācu karaspēka ienākšanas Rīgā LU darbība sākotnēji tika atjaunota uz 
1923. gada satversmes pamata. Taču vācu okupācijas varas plānos neietilpa nacionālās 
universitātes pastāvēšana, tāpēc 1941. gada septembrī LU darbība tika aizliegta, bet 
1941. gada novembrī darbu uzsāka nu jau Rīgas Universitāte. Atbilstoši nacistiskā režī-
ma autoritārajām tradīcijām visu Universitātes dzīves nozīmīgāko jautājumu risināšana 
tika atstāta rektora ziņā, kas atbildēja par Universitātes darbu Vācijas valsts priekšā. 

Līdz ar padomju režīma atjaunošanu 1944. gada rudenī tika restaurēta 1940. gadā 
iedibināta kārtība, kam bija maz kopīga ar akadēmiskās autonomijas principiem, jo 
Universitātes dzīvi līdz pat sīkumiem noteica PSRS un LPSR Augstākās izglītības 
ministrijas, PSKP un drošības orgānu struktūru rīkojumi. Atzīmēsim, ka grāmatā 
“Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte 40 gados (1919–1959)7 LVU pārvaldei ir 
veltītas nepilnas divas lappuses, kurās uzsvērta rektorāta loma, kas vadot Universitāti 
ar koleģiālas iestādes – Universitātes padomes – palīdzību8. 1969. gadā grāmatā “Pē-
tera Stučkas Latvijas Valsts universitātei 50 gadi”9 Universitātes padome vispār nav 
pieminēta, turpretim uzsvērta Universitātes partijas organizācijas loma – tā ne tikai 
vadīja “sabiedriski politisko un ideoloģisko darbu universitātē”10, bet arī izvirzīja 
savas darbības centrā tādus izteikti akadēmiskus jautājumus kā mācību procesa uz-
labošana, zinātniskās pētniecības darba plānu izpilde, pasniedzēju kvalifikācijas cel-
šana, studentu patstāvīgā darba paplašināšana un padziļināšana11. Te tomēr vajadzētu 
piezīmēt, ka, aplūkojot jautājumu par demokrātijas ideju attīstību un izvērtējot LU 
ļoti pretrunīgo pēckara vēsturi, ir jāizvairās no primitīvi polarizētas “melni baltās” 
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pieejas, traktējot PSKP pirmorganizāciju lomu tās akadēmiskajā attīstībā, it īpaši, ja 
runa ir par 70. un 80. gadiem. 

Kā atzīmējis viens no redzamākiem padomju sistēmas darbības mehānismu 
pētniekiem M. Vosļenskis12, kopš 1917. gada oktobra PSKP biedru skaits pieauga 
54 reizes, bet valsts iedzīvotāju skaits – 1,5 reizes. Masu partija nomenklatūras pa-
līga arvien vairāk no kļuva par tās kalponi. Kaut arī partija kā organizācija joprojām 
palika nomenklatūras, nevis tai pakļautās tautas pusē, tomēr distance starp nomen-
klatūru un ierindas partijas biedriem ievērojami pieauga. Mainījās partijas biedru 
noskaņojums. 60.– 80. gadu komunistiem sekošana partijas ideoloģiskām nostādnēm 
arvien izteiktāk kļuva par formālā rituāla lietu. Ja runājam par augstskolu, partijas 
pirmorganizācijas rindās bija liela daļā docētāju, bet atsevišķās fakultātēs – pat vai-
rākums. Līdz ar to partijas sapulces bieži vien pārvērtās par kolektīva sabiedriskās 
domas paudējām un kļuva par svarīgu faktoru administrācijas rīcības līdzsvarošanai. 
Tādējādi izveidojās paradoksālā situācija: no vienas puses, partijas organizācijas ne-
apšaubāmi pildīja padomju sistēmas atbalsta funkcijas, no otras puses, tajās veidojas 
savdabīga protopilsoniskā kultūra, kas vēlāk noderēja “dziesmotās revolūcijas” un 
tai sekojošo pārmaiņu laikos. 

Padomju režīma sabrukums, dziļie transformācijas procesi, kas norisinājās visās 
Latvijas sabiedrības dzīves jomās, nepagāja secen arī LU, kas vienlaikus bija gan 
daudzu būtisku pārmaiņu iniciatore, gan arī šo pārmaiņu objekts. 

Par vienu no nozīmīgākiem Universitātes attistības jautājumiem kļuva tās pār-
valdes sistēmas transformācija atbilstoši Rietumu universitāšu tradīcijām, LU pirm-
skara pieredzei un jaunajām prasībām, kas radās Latvijas sabiedrības transformācijas 
procesā. 

1991. gadā tika pieņemts jauns Izglītības likums, kas noteica augstskolu tiesības 
pašām izstrādāt savas darbības normatīvos dokumentus. LU bija šī procesa priekšgalā. 
1991. gada 15. maijā tika pieņemta otrā LU Satversme, kas 1991. gada 18. septembrī 
tika apstiprināta Latvijas Republikas Augstākajā Padomē. Sākotnēji galvenā uzmanī-
ba tika pievērsta LU iekšējās dzīves demokratizācijai. Šāda ievirze bija saprotama un 
attaisnojama, ņemot vērā nepieciešamību no jauna nostiprināt akadēmiskās brīvības 
un Universitātes autonomijas vērtības pēc 50 totalitāras un autoritāras valdīšanas 
gadiem. Pirmā LU satversme paredzēja plašas, uz tiešās demokrātijas principiem 
balstītās pašpārvaldes tiesības visos zemākajos akadēmiskās dzīves posmos. Savu-
kārt augstākās LU lēmējinstitūcijas – Satversmes sapulce un Senāts (augstākā LU 
pārstāvniecības institūcija, kas darbojas Satversmes sapulces sēžu starplaikā) – tika 
veidotas uz pārstāvniecības demokrātijas principu bāzes. Latvijas Universitātē iz-
veidojās divpakāpju likumdevēja struktūra, kas tiek balstīta saskaņas demokrātijas 
idejās, paredzot nozīmīgāko LU personāla grupu un studējošo pārstāvniecību. Tika 
paredzēta samērā plaša LU akadēmiskā personāla, vispārējā personāla un studējošo 
pārstāvniecība (atbilstoši fakultāšu lielumam) LU Satversmes sapulcē – LU augstā-
kajā pārstāvības institūcijā. Satversmes sapulces akadēmiskā pesonāla grupā ir 200 
delegātu – tas nozīmē, ka caurmērā Satversmes sapulcē tiek ievēlēts viens delegāts 
no septiņiem akadēmiskā personāla locekļiem, bet profesoru un asociēto profesoru 
grupā šī attiecība ir 1:2,77. Satversmes sapulce savukārt ievēl 40 LU Senāta locekļus; 
pārējos locekļus – astoņus studējošo pārstāvjus – ievēl LU Studentu padome.
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Interesanti atzīmēt, ka sākotnēji LU Senāta vēlēšanās bija jaušami diezgan 
spēcīgi konkurences demokrātijas motīvi, proti, nepastāvēja nekādi noteikumi at-
tiecībā uz fakultāšu pārstāvniecību akadēmiskā personāla grupā, visu izšķīra tikai 
un vienīgi kandidātu sāncensība attiecīgās LU personāla grupās vēlēšanu proce-
dūras ietvaros. Rezultātā radās situācija, ka atsevišķas fakultātes Senātā vispār ne-
tika pārstāvētas, kas ierobežoja iespējas aizstāvēt to intereses LU likumdevējā. Lai 
novērstu šo situāciju, jaunajā LU Satversmē tika iekļauta saskaņas demokrātijas 
garam atbilstošā norma, ka Senātā jābūt pārstāvētai katrai LU fakultātei. Saskaņas 
demokrātijas garam atbilst arī LU Satversmē paredzētās atliekošā veto tiesības 
rektoram un studentu pārstāvjiem (jautājumos, kas skar studējošo intereses). Pēc 
veto piemērošanas jautājumu izskata saskaņošanas komisija, ko izveido Senāts pēc 
ieinteresēto pušu paritātes principa. Veto gadījumā Senāts pieņem lēmumu ar klāt-
esošo 2/3 Senāta locekļu balsu vairākumu. 

Latvijas Universitātē iedibinātā pārvaldes kārtība paredz arī diezgan ievēroja-
mus varas dalīšanas elementus – “likumdevējas” (Senāta) un “izpildvaras” (rektora 
un viņam pakļautā LU administratīvā aparāta) nošķiršanu. Senāts nosaka ietvarus, 
kādos jādarbojas LU administrācijai, pēc rektora priekšlikuma apstiprina LU budže-
tu, Nolikumu par LU administrāciju, apstiprina rektora “kabinetu” (prorektorus, LU 
direktorus, LU kancleru), kā arī Universitātē ietilpstošo struktūrvienību vadītājus. 
Senāta līdzību ar parlamentu pastiprina tas, ka visi Senātā apspriežamie un lemjamie 
jautājumi vispirms tiek gatavoti Senāta komisijās, bet par tā virzīšanu izlemšanai 
Senātā divas nedēļas pirms attiecīgās Senāta sēdēs lemj Senāta vadītājs, viņa viet-
nieki, visu Senāta komisiju priekšsēdētāji, kā arī rektorāta pārstāvji. Uz to, ka LU 
pārvaldē ir nostiprinājušies varu dalīšanas elementi, norāda gan apstāklis, ka rektoru 
un Senātu uz vienu un to pašu pilnvaru laiku ievēlē LU Satversmes sapulce, gan tas, 
ka atšķirībā no daudzām ārzemju universitātēm (un arī no pirmskara LU), kur rektors 
ex officio ir arī universitātes augstākās lēmējinstitūcijas priekšsēdētājs, pašreizējā LU 
satversme paredz, ka rektors, prorektori, LU direktori un LU kanclers nevar ieņemt 
Senāta priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieka posteni. Kopumā var teikt, ka kopš 
90. gadu sākuma, kad LU pārvaldē iesākās tālejošas pārmaiņas, tika radīta stabila 
un visumā efektīvi funkcionējoša demokrātiskās pārvaldes sistēma. Tai kā jebkuram 
dzīvam organismam, piemīt virkne trūkumu un nepilnību, kas atkal varētu būt at-
sevišķa raksta temats, un šeit netiks iztirzāta. 

Ir jāatzīst, ka līdz šim Latvijas Universitātē, risinot pārvaldes jautājumus, galvenā 
uzmanība tika pievērsta tam, ko raksta sākumā es apzīmēju kā demokrātijas “iekšējo” 
dimensiju. Raksta noslēgumā es vēlētos pakavēties pie dažiem jautājumiem, kas skar 
demokrātiskās pārvaldes “ārējo” dimensiju un, jāatzīst, līdz šim Latvijas Universitātē 
nav kļuvuši, lietojot politikas zinātnē pieņemto formulējumu, nav nokļuvuši  politis-
kās darbakārtības centrā. 

Kā liecina vairāku ārzemju universitāšu pieredze, to pārvaldes struktūrā liela 
uzmanība tiek pievērsta sakariem ar sabiedrību. To nodrošināšana tiek uzskatīta par 
būtisku priekšnoteikumu universitātes ilgtspējīgai attīstībai. Šim nolūkam universi-
tātes pārvaldes struktūrā tiek veidotas īpašas institūcijas, kuru pilnvaras dažādās uni-
versitātēs ir atšķirīgas – no ieteikumu sniegšanas līdz pat kontrolei par universitātes 
finansiālo darbību. Minēšu dažus piemērus.
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Freiburgas Alberta Ludviga universitātes (Vācija) Grundordnung paredz, ka 
universitātes pārvaldes struktūrā līdzās rektoram un Senātam pastāv speciālā insti-
tūcija – Universitātes Padome jeb Universitätsrat), kas savas darbības centrā izvirza 
universitātes un sabiedrības interešu saskaņošanu. To veido septiņi universitātes pār-
stāvji (četri profesori (kuriem universitāte ir pamatdarbs), viens universitātes pēt-
niecisko institūciju pārstāvis, viens studējošo pārstāvis un viens vispārējā personāla 
pārstāvis) un pieci pārstāvji no ārpuses, kas šajā konkrētajā gadījumā pārstāv citas 
augstskolas, masu medijus, biznesa aprindas un Vācu pētniecības apvienību. Pado-
mē bez balsstiesībām ietilpst arī Freiburgas universitātes rektors, prorektori, kā arī 
Bādenes-Virtembergas federālās zemes Zinātnes, pētniecības un mākslas ministrijas 
pārstāvis.13 

Bristoles universitātes (Lielbritānija) Harta un Statūti paredz, ka universitātes 
pārvaldi nodrošina četras savā starpā saistītas institūcijas: Tiesa (Court), Sapulce 
(Convocation), Padome (Council) un Senāts (Senate).14 Tiesas kompetencē ir dažādi 
jautājumi, bet pats galvenais – ierosināt izmaiņas Hartā un Statūtos. Tiesas sastāvā 
ir apmēram 500 pārstāvju no universitātes personāla un studentu vidus, kā arī no 
dažādām vietējām un nacionālā mēroga struktūrām, universitātes labdariem, un ab-
solventiem (pēdējos pārstāv 100 personas). Tiesu vada kanclers. Senāts ir Bristoles 
universitātes galvenā pašpārvaldes institūcija, kura gan ir tiesīga pieņemt galīgus 
lēmumus tikai attiecībā uz studiju procesa organizāciju. Bristoles universitātes gal-
venā lemjošā institūcija, kas kontrolē arī universitātes finansiālo darbību, ir Padome. 
No 32 Padomes locekļiem vairākums ir sabiedrības pārstāvji, kas nav universitātes 
personāla locekļi. Arī universitātes augstākā amatpersona – vicekanclers – rīkojas 
Padomes noteikto pamatvirzienu ietvaros. 

Kā pēdējo minēšu piemēru no Amerikas kontinenta. Toms Būts (Booth), Kanādas 
universitāšu pasniedzēju asociācijas prezidents (2000.–2002. g.), kādā no saviem 
rakstiem ir uzsvēris, ka būtiskākā iezīme, kas raksturo tās pārmaiņas, kuras pēdējos 
trīsdesmit piecos gados notikušas Kanādas universitāšu sistēmā, ir pāreja pie dalītās 
pārvaldes (shared governance), kur universitātes padome (kas lielākoties sastāv no 
universitātei nepiederīgiem sabiedrības un biznesa aprindu pārstāvjiem) lemj par uni-
versitātes finansiālās darbības jautājumiem, turpretim akadēmiskās pašpārvaldes in-
stitūcijas ir autonomas jautājumos par studiju un pētniecības procesa izkārtojumu.15 

Arī Latvijas Universitātes satversme paredz izveidot LU Padomnieku konven-
tu, kam jādarbojas pēc Senāta apstiprināta nolikuma. Tomēr atšķirībā, piemēram, 
no Bristoles universitātes Padomes, LU Padomnieku konventam būtu jāpilda tīri 
konsultatīvas funkcijas. Šādas institūcijas izveidošana no sabiedrībā pazīstamiem un 
autoritatīviem cilvēkiem – savā jomā atzītiem ekspertiem – būtu ļoti noderīga Latvi-
jas Universitātei saišu nostiprināšanai ar sabiedrību un informācijas apmaiņai. Šādas 
informācijas apmaiņas nepieciešamību aktualizē LU savdabīgais stāvoklis Latvijas 
sabiedrībā. Būdama pēc sava statusa valsts universitāte, LU jau vairākus gadus faktis-
ki darbojas kā privāta universitāte, gūstot lielāko daļu savas darbības nodrošināšanai 
nepieciešamo līdzekļu no privātiem avotiem. 

Diemžēl līdz šim mēģinājumi izveidot Padomnieku konventu kā reāli darbojošos 
institūciju nav bijuši veiksmīgi gan subjektīvu, gan objektīvu iemeslu dēļ. Tomēr 
jācer, ka tuvākajos gados šī iecere veiksmīgi īstenosies, jo tikai šādā ceļā iespējams 
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pabeigt demokrātiskas pārvaldes sistēmas izveidošanu Latvijas Universitātē, un tas ir 
viens no būtiskākiem augstskolas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumiem. 
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PRINCIPLES OF DEMOCRACY IN GOVERNANCE OF THE UNIVERSITY OF LATVIA

The article is devoted to the questions of  academic democracy within general context of 
democratic theory and its main distinctions (direct and represantative democracy, concurrence 
democracy). The distinction between two main “dimensions” of university democracy — “in-
ternal” and “external” democracy — is drawn. It is pointed out that in accordance with ex-
perience of foreign universities, the development and institutionalisation of connections with 
society is one of the main  presuppositions of sustainable development of the University of 
Latvia.
Key words: democracy, university governace, Senate, Convent of Advisers. 
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PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU DOMĀJOT

Autors apraksta savu pieredzi, kas gūta, darbojoties Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas 
un elektronikas Profesionālās izglītības padomē, Latvijas Darba devēju konfederācijas 
Nodarbinātības un profesionālās izglītības ekspertu komisijā un Latvijas Republikas Augstākās 
izglītības padomē. Rakstā uzrādītas augstākās izglītības vājās vietas – finanšu trūkums, nepie-
tiekama docētāju konkurence un absolventu kvalitātes vērtēšana, inovāciju sistēmas vājums – 
un ieskicēti iespējamie risinājumi. 
Raksturvārdi: augstākā izglītība, profesionālā izglītība, finansēšana, promocija, profesoru
vēlēšanas, inovācija.

Aizbildināšanās vārdi
Kaut akadēmiskais stils neparedz vienskaitļa pirmās personas lietošanu, tomēr 

šoreiz šo normu apzināti pārkāpšu, lai uzsvērtu, ka rakstā paustais viedoklis ir mans 
personiskais un tas ne visos gadījumos sakrīt ar to institūciju viedokli, kurās strādāju.

Augstākā mērā pagodinošais uzaicinājums iesniegt rakstu Alma Mater jubilejas 
krājumam lika pārdomāt, ko esmu darījis tādu, kas kaut daļēji attaisnotu manu pie-
dalīšanos šajā krājumā. Tieši šogad apritēja 30 gadu kopš stundu pasniedzēja gaitu 
uzsākšanas Universitātē, taču šis nevarētu būt plašākai sabiedrībai nozīmīgs fakts, 
pat man pašam tas atausa prātā, tikai jau rakstot šīs rindiņas. Vispārīgāku augstākās 
izglītības jautājumu risināšanā piedalos relatīvi neilgi, pēdējos piecus gadus, kad biju 
iesaistījies (vai mani bija iesaistījuši) profesionālās izglītības un augstākās izglītības 
reorganizācijā. Ar šajā laikā uzkrātajām atziņām tad arī padalīšos. Tā kā Universitāte 
pašlaik ir skaitliski vislielākā Latvijas augstākās izglītības institūcija ar visplašāko 
zinību virzienu aptvērumu, diezgan pamatoti var uzskatīt, ka LU notiekošais un arī 
nenotiekošais nesaraujami saistīts un būtiski ietekmē visu valsts izglītības sistēmu. 
Tāpēc ir pamats skatīt jautājumus plašākā kontekstā.

Cita starpā, par pašu jubilejas datumu. Atstājot sāņus politiski iekrāsoto jau-
tājumu par to, kura Latvijas valdība 1919. gadā galu galā ir dibinājusi augstskolu, 
kam tikai pēc vairākiem gadiem piešķīra Latvijas Universitātes nosaukumu, man 
nav saprotams, kāpēc Universitāte labprātīgi atteikusies no savas vēstures, kas tai 
ir kopīga ar tagadējo Rīgas Tehnisko universitāti. Abām taču ir kopīgs priekštecis – 

56.–62. lpp.
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1862. gadā dibinātais Rīgas Politehnikums. Protams, 1919. gads paliks nozīmīgs 
ar pirmās latviešu augstskolas nodibināšanu, kas nu ir pasaulē vienīgā klasiskā 
universitāte ar latviešu mācību valodu.

Kas noticis profesionālajā izglītībā?
Viens no negatīviem blakus efektiem aizvadītajā desmitgadē notikušajām gran-

diozajām ekonomiskās sistēmas pārmaiņām ir saišu saraušana starp tautsaimniecību 
un izglītības sistēmu. Jaunradītās studiju programmas nereti balstījās tikai uz izglī-
tības iestāžu iespējām, bet ne uz darba tirgus pieprasījumu. Nebija jau arī neviena, 
kas šo pieprasījumu formulētu. Daudzviet no studiju programmām bija pačibējušas 
kādreiz neatņemamās ražošanas prakses. Tajā pat laikā no atsevišķu darba devēju 
puses regulāri skanēja publiski pārmetumi par to, ka absolventu zināšanas un prasmes 
neatbilst mūsdienu prasībām, it īpaši informācijas tehnoloģijā un citās inženierzināt-
nēs. Turklāt bažas radīja atklājums, ka Latvijā salīdzinājumā ar “vecajām” Eiropas 
valstīm ir neproporcionāli mazs profesionālās vidējās un tā sauktās pēcvidējās ne-
augstākās (post secondary-non tertiary) izglītības līmenī (starpposms starp vidējo un 
augstāko izglītību, kas atbilst UNESCO ISCED-97 [1] klasifikācijas 4. līmenim – ap-
tuveni kādreizējie tehnikumi) studējošo skaits. Tas lika domāt, ka vismaz atsevišķos 
virzienos darba tirgū noderīgus absolventus var sagatavot īsākā laikā, dažos gados 
pēc vidusskolas. 

Te jāpaskaidro, ka runas nebija par tagad modē nākušo tendenci visus sabāzt 
trīsgadīgās bakalaurantūras Prokrusta gultā, bet gan par pilnasinīgu pēcvidussko-
las profesionālo izglītību darba tirgus pieprasītās specialitātēs, ko vēlāk neoficiāli 
nosauca par koledžu (oficiāli – pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība). Tas, 
ka vairāki vadošo valsts augstskolu vadītāji sabijās no iespējamās konkurences un 
potenciālo studentu aizvilināšanas uz koledžām un ka viņi, izmantojot Izglītības un 
zinātnes ministrijas departamentu sāncensību, panāca koledžas iekļaušanu augstākās 
izglītības sistēmā, ir pilnīgi pretējs sākotnējiem reformas mērķiem un toreizējā izglī-
tības un zinātnes ministra Jāņa Gaigala iecerētajam. Faktiski skaitliskā disproporcija 
starp augstāko izglītību un profesionālo vidējo un pēcvidējo neaugstskolas izglītību 
ne tikai nav izlīdzinājusies, bet ir pat pieaugusi. Latvija ir pamanījusies kļūt par 
valsti, kurā principā nedrīkst būt ISCED 4. līmeņa izglītības. 

Šo visu mēs zinām tagad, bet nevarējām zināt 1999. gadā, kad Rīgas Informācijas 
tehnoloģijas institūtā (RITI, a/s DATI piederošs institūts) uzaicināju vairāku vado-
šo informācijas tehnoloģiju (IT) uzņēmumu speciālistus (sākotnēji atsaucās Valdis 
Lauks no Fortech, Ivo Odītis no Latvijas Bankas, Jānis Plūme no IT Alise, Uldis 
Sukovskis no RITI), lai noteiktu datorprogrammēšanas un informācijas sistēmu iz-
strādes specialitāšu profesionālās kvalifikācijas prasības.1 Darba devējos bija nobrie-
dusi griba pāriet no neauglīgas izglītības sistēmas un augstskolu kritikas uz praktisku 
iesaistīšanos studiju programmu pārbūvē. Tas bija visai ambiciozs mērķis, ņemot vērā 
augstskolu dažviet pat pārspīlēto autonomiju, taču notika tas, ko mans anglosakšu 
draugs Peter Alexander Woolsey mīl dēvēt skaistā vārdā serendipity2. Neilgi pēc 
kvalifikācijas prasību izstrādes darba grupas izveidošanās mani sameklēja Aleksan-
dra Joma, Profesionālās izglītības attīstības programmu aģentūras projektu vadītāja, 
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kas lūkojās pēc izpildītājiem ES PHARE finansētai programmai “Profesionālā iz-
glītība – 2000”. Tā nu darba grupa iesaistījās, kā vēlāk izrādījās, ārkārtīgi veiksmīgā 
un ilgtspējīgā projektā “Profesionālo kvalifikāciju struktūras izveide”, lai apzinātu 
informācijas tehnoloģijas nozares (otra bija būvniecība) stāvokli, tai nepieciešamās 
profesijas, izvēlētos vienu vai divas visvairāk pieprasītās (bija nojauta, ka tās varētu 
atbilst t.s. 4. profesionālās kvalifikācijas līmenim Profesionālās izglītības likuma iz-
pratnē un šādus darbiniekus varētu sagatavot iecerētās koledžas), izstrādātu attiecīgus 
profesiju aprakstus jeb standartus3, kā arī atbilstošās studiju paraugprogrammas. Bija 
iecerēts, ka darba gaitā izstrādātā un izmēģinātā metodoloģija kalpos par līdzīgu 
standartu izstrādes vadlīnijām citām profesijām un nozarēm. 2000. gada septembrī 
bija gatavs gan informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas (ITTE) 
nozares apraksts [2], gan profesijas standarts ar pirmo kārtas numuru “Program-
mētājs” [3], gan attiecīgā studiju paraugprogramma (to gatavoja izglītotāju darba 
grupa RTU profesora Jāņa Grundspeņķa vadībā). Atlika šķietams sīkums – kliedēt 
projekta vadītājas Aleksandras Jomas bažas par to, vai ITTE nozare atzīs rezultātus 
par labiem un kas to nozares vārdā būtu tiesīgs darīt. Tolaik būdams Latvijas Infor-
mācijas tehnoloģijas un telekomunikāciju asociācijas (LITTA) prezidents, jau biju 
iesaistījis projektā pārstāvjus no trim citām nozīmīgākajām nozares profesionālajām 
organizācijām – LETERA, LTA, LDTA. Tāpēc nebija grūti vienoties ar kolēģiem 
prezidentiem (pazīstamie Inārs Kļaviņš, Pēteris Šmidre, Dzintars Zariņš) par projekta 
rezultātu novērtēšanu un akceptēšanu, kas savukārt iededza zaļo gaismu PINTSA 
(Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome) ap-
stiprinājumam, kā rezultātā 2001. gada janvārī izglītības un zinātnes ministrs va-
rēja formāli valsts vārdā apstiprināt Latvijā pirmo profesijas standartu (nejaukt ar 
amatu aprakstiem Labklājības ministrijas uzturētajā Profesiju klasifikatorā!). Četri 
prezidenti vienojās arī par ITTE nozares Profesionālās izglītības padomes izveidi, 
kurai uzticēja nozares pārstāvību izglītības jautājumos, tostarp – profesiju standartu 
izstrādes koordinēšanu un to apstiprināšanu, kvalifikācijas pārbaudījumu prasību iz-
strādes koordinēšanu un to apstiprināšanu, kvalifikācijas pārbaudījumu darba devēju 
puses ekspertu apstiprināšanu. Man ir tas gods būt pirmajam un pagaidām vienīgajam 
padomes priekšsēdētājam. Pa iemītu ceļu iet ir vieglāk, tāpēc turpmākie standarti 
“padevās” manāmi ātrāk. Pašlaik ar ITTE Profesionālās izglītības padomes tiešu vai 
koordinējošu piedalīšanos ir izstrādāti un apstiprināti 13 standarti, atlikuši vēl divi 
nepieciešamie telekomunikācijas apakšnozarē, kuru izstrāde turpinās. ITTE kā nozare 
ir neapšaubāma līdere sadarbībā ar izglītotājiem. 

Kā es nokļuvu Augstākās izglītības padomē
Tas ir gluži vai anekdotisks gadījums, kas parāda, kā dažkārt Latvijā var no-

nākt redzamā amatā. Par Saeimas lēmumu apstiprināt 11 AIP4 locekļus, kuru vidū 
ar milzīgu izbrīnu ieraudzīju savu vārdu, uzzināju kādā 2000. gada decembra rītā, 
malkojot kafiju un šķirstot “Dienu”. Līdz tam neviens (!) ne tikai nebija pajautājis 
manu piekrišanu, bet pat vispār ieminējies par šādu iespēju. Neesmu īpaši centies res-
taurēt notikumu gaitu, bet domāju, ka tā bija šāda. 2000. gada vidū a/s DATI iestājās 
Latvijas Darba devēju konfederācijā un DATI ģenerāldirektors Ivars Puksts pajautāja, 
vai man ir kas iebilstams pret darbošanos LDDK Nodarbinātības un profesionālās 
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izglītības ekspertu komisijā. Man iebildumu nebija. Taču uz komisijas vienīgajām 
divām rudens sanāksmēm pasākumu pārklāšanās dēļ aiziet nevarēju, tādējādi par 
LDDK nekāds konkrēts priekšstats nebija radies, bet par AIP eksistēšanu nezināju 
vispār. Tikai vēlāk Augstskolu likumā ieraudzīju, ka LDDK5 izvirza apstiprināšanai 
Saeimā vienu AIP locekli. 

Nolēmu koncentrēties uz trim lietām – profesiju standartu izstrādes veicināšanu 
un profesionālās augstākās izglītības standartu (t.i., Ministru kabineta noteikumu) 
izstrādi, jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa izstrādi [4] un ieviešanu, kā 
arī Augstskolu likuma un ar to saistīto MK noteikumu bezjēdzību (manā skatījumā, 
protams) novēršanu, it īpaši attiecībā uz nesamērīgajām promocijas nosacījumu pra-
sībām [5] un dīvaino profesoru vēlēšanu kārtību. Decembrī izbeigsies manas AIP 
locekļa pilnvaras, un paškritiski jāatzīst, ka sev izvirzītos mērķus esmu sasniedzis 
tikai daļēji. 

Augstākās izglītības sistēmas īpaši vājās vietas
Trīs, manuprāt, visvājākās vietas Latvijas augstākās izglītības sistēmā ir:
• finansējuma nepietiekamība;
• kvalitāte – nepietiekama konkurence docētāju atlasē un vāja “produkcijas” 

novērtēšana; 
• zinātnisko pētījumu rezultātu vāja komercializēšana. 
Protams, visi saka, ka naudas ir par maz, tomēr ne visi pasaka, cik tad tās trūkst. 

Rēķins ir gauži vienkāršs. Mēs redzam, ka mums ir apmēram 100–120 tūkstoši stu-
dentu. Mans ieskats ir, ka vienam studentam studiju programmai ir nepieciešams 
vidēji 1000 latu, kas ir tuvu Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) aprēķinātajām 
studiju programmu izmaksām. Un tā mēs dabūjam, ka ir vajadzīgs apmēram 100–120 
miljoni latu gadā. Kas mums ir? Mums no valsts budžeta ir ap 40 miljonu, 20 mil-
jonu maksā paši studenti. Tātad sanāk 60 miljonu un apmēram tikpat vēl trūkst. Tad 
jautājums, uz kā rēķina mēs turamies? Pirmkārt jau uz tā, ka pasniedzēji nesaņem 
cilvēcīgas algas. Otrām kārtām, tām zinātnēm, kurām nepietiek tikai ar zīmuli, galdu 
un pelēkajām šūniņām, noveco infrastruktūra. Moderna laboratoriju aprīkojuma, visa 
cita nepieciešamā nav. 

Augstākās izglītības sistēma apēd pati savus taukus, un drīz arī to vairs nebūs. 
Priekšā mūs gaida pamatīgs krahs, jo katru gadu vajadzētu 300–400 jaunu doktoru 
aizejošo vietā, bet reāli izlaižam ap 50. Mums vienkārši fiziski nebūs pasniedzēju 
ar doktora grādu, un tas notiks tuvāko piecu gadu laikā. (Satversmes tiesas lēmums 
atcelt profesoru vecuma ierobežojumu tikai padziļina, bet nekādi neatrisina problē-
mu). Mums ir jāsaprot, ka papildu 50 vai 60 miljoni latu pārskatāmā nākotnē valsts 
budžetā neradīsies. 

Tad ir jādomā, ko tagad darīt. Savulaik Krievijas revolūcijas vadonis gan zināja, 
kur ir nauda. Arī Latvijas bankās naudas ir kā spaļu. Tikai no turienes to ir jāprot sa-
prātīgi dabūt laukā. Kas būtu, ja valsts budžeta finansējumu, tos 30–40 miljonus latu, 
neizdalītu augstskolām “uz galviņām”, bet atdotu bankā tādā kā garantijas fondā? Un 
palūgtu no turienes valsts garantētus kredītus studiju vajadzībām visiem studentiem, 
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nevis dot naudu tikai tiem apmēram 30 tūkstošiem izredzēto (sociāli tas ir netaisnīgi), 
kuriem arī valsts faktiski samaksā tikai pusi no tā, ko vajadzētu maksāt? Vai kāds 
ir šo modeli paskatījies, paanalizējis? Protams, ir par maz tikai pasviest ideju, ir 
jāseko ekonomiskam aprēķinam. Kā jebkuru kredītu gadījumā, jārēķinās arī ar tiem 
kredītiem, kas netiks atmaksāti. Vai 30 miljoni gadā spētu līdzsvarot šos zaudējumus? 
Mums sanāca [4], ka iznāktu, līdz ar nagiem, bet iznāktu. Protams, ka izšķiršanās par 
bezmaksas izglītības juridisku atcelšanu (faktiski 3/4 studentu tā sen jau neeksistē) 
prasa politisku drosmi. 

Nekas labs nebūs tur, kur nav konkurences un atgriezeniskās saites no galapro-
dukta uz tā ražošanas procesu. Pirmkārt, Latvijas augstskolās vajag būt konkurencei 
docētāju atlasē. Formāli mums viss ir vislabākajā kārtībā. Ir konkursi, ir vēlēšanas. 
Tikai paskatīsimies uzmanīgi, ka pārsvarā visās vēlēšanās ir tieši viena kandidatūra 
uz tieši vienu vietu, kas bieži vien ir tik šauri nodefinēta, ka neviens cits kandidāts 
neder. Mācībspēki jeb akadēmiskā pasaule sevi ir pamanījusies nožogot ar vairāku 
līmeņu Berlīnes mūriem. Viņi cenšas visiem spēkiem, lai jaunieši un citvalstu pre-
tendenti klāt netiktu. 

Daži piemēri. Mūsu doktora grāda iegūšanas noteikumi pārsniedz jebkādus pa-
saulē pazīstamos noteikumus. Tie ir tālu pāri tiem ļoti stingrajiem, kas bija PSRS 
laikā. Es domāju, ka nevienā citā valstī tā nav. Iedomājieties paši – trīs gados, dok-
torantūrai atvēlētā laikā, ir jāpaspēj nopublicēt piecus rakstus starptautiski atzītos 
žurnālos. Tas ir līmenis, ko retais esošais doktors Latvijā un ļoti nedaudzi profesori 
spēj pašlaik uzturēt, bet neaizmirsīsim, ka viņiem taču ir iepriekšēja sagatavotība. 
Man kopš 1999. gada diemžēl neizdodas panākt šīs Latvijas Zinātnes padomes pie-
ļautās bezjēdzības izlabošanu.6 

Otrkārt, pašās mācībspēku vēlēšanās jābūt daudz lielākai konkurencei, kuras 
mums vienkārši nav. Ir jāaptver iespējas pieteikties arī no ārzemēm. Kur tad izziņo 
par mūsu profesoru ievēlēšanu? “Latvijas Vēstnesī”, “Zinātnes Vēstnesī”, ko neviens 
ārzemēs nelasa. Un ticiet, ka ārvalstīs ir interese par profesūru Latvijā. Viņi arī ļoti 
labi apzinās, ka būs jāiemācās latviešu valoda. Pret etniskajiem latviešiem no ārze-
mēm mums atkal ir cits aizsardzības veids – lai pretendētu par profesoru kādā no Lat-
vijas augstskolām, vispirms vismaz trīs gadi ir jābūt ievēlētam par asociēto profesoru 
Latvijā. Teorētiski kāds var nākt arī uz asociētā profesora vietu, taču atalgojums ir uz 
pusi mazāks nekā profesoriem. Protams, ka neviens no ārzemēm te nenāks. 

Tālāk, citās valstīs parasti augstskolu profesūru ievēl pati augstskola. Kas notiek 
pie mums? Mums ir speciālas profesoru padomes, kur, protams, cits citu lieliski pa-
zīst. Un loģiski, ka vārna vārnai acīs neknābs. Tāpēc ievēlēs tos, kas jau ir. Normālās 
valstīs augstskolu mācībspēkus ievēl nevis šauri specializētas mazskaitlīgas padomes, 
bet augstskolu senāti vai fakultāšu domes, balstoties praktiski tikai uz neatkarīgu 
ārvalstu profesoru atzinumiem. Tā ir daudz objektīvāka sistēma. 

Tagad par produkcijas vērtēšanu. Augstskolu “pamatprodukcija”, protams, ir 
absolventi. To kvalitāte ir arī būtisks augstskolas kvalitātes rādītājs. Kā šo rādītāju 
mērīt? Viena no dabiskām pieejām – sekot tam, vai absolventi spēj atrast darbu savā 
profesijā. Latvijā ir augstskolas, kas tā arī dara, taču institucionalizēta šāda kārtība 
nav. Tāpēc daudzos gadījumos, pārakreditējot studiju programmas, augstskolas iz-
vēlas vieglāko ceļu – ataicina vairākus veiksmīgus absolventus, kuri tad no visas sirds 
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ekspertu klātbūtnē slavē savu augstskolu, docētājus un studiju programmu. Skaidrs, 
ka šāds vērtējums nav statistiski pamatots. Varu piebilst, ka absolventi ir daudz ob-
jektīvāks avots arī docētāju kvalitātes un atsevišķo studiju programmas priekšmetu 
noderības vērtēšanā.

Un, visbeidzot, trešais mūsu vājais punkts – tas, kā Latvijā saprot tehnoloģisko 
parku ideju, ir galīgi ne tā, kā to saprot pasaulē. Pasaulē normāla situācija ir tāda, 
ka ir profesors, kas tiek ievēlēts uz mūžu (tiesa, “mūžs” parasti beidzas apmēram 65 
gados, ne tā kā tagad Latvijā), lai šis cilvēks varētu mierīgi nodarboties ar pētniecī-
bu, ar jauno doktoru izglītošanu, lai jebkādus piesaistītos līdzekļus varētu investēt 
sava virziena attīstībā, doktorantu, maģistrantu papildu finansēšanā. Bet, tikko rodas 
kaut kāda laba ideja, no kuras varētu gūt ekonomisku labumu, momentā kādam no 
profesora bijušiem studentiem (vai pat vairākiem) jāiet projām no universitātes un 
jārada komercsabiedrība. Varbūt pa ceļam divus trīs gadus jāpavada tādā kā inkuba-
torā (Latvijā tāda inkubatora piemērs ir Latvijas Tehnoloģiskais centrs), kur viņam 
valsts vai kāds cits iesākumā palīdzēs komercializējamo ideju nobriedināt. Taču pēc 
tam jāiziet brīvā tirgū, konkurencē, piesaistot kapitālu un uzsākot ražošanu. Mūsu 
Latvijas “gudrinieki”, kas grib radīt tehnoloģiskos parkus, iedomājas, ka tur nu varēs 
turpināt nodarboties ar to pašu, ko līdz šim – tērēt nez no kurienes radušos naudu 
un ar tām pašām idejām dzīvot kaut līdz kapa malai. Bet idejām ir jāiet prom uz 
tautsaimniecību, tiklīdz tās ir daudzmaz nogatavojušās!

Lūk, šīs trīs lietas ir tās smagākās, no kurām vismaz divas ir pašu augstskolu 
vaina. Tur nevajag neviena santīma, lai sakārtotu sistēmu. Bet tā pirmā (finansēšanas 
sistēma) gan ir idejiska lieta. Tur bez politiska lēmuma neiztikt. 

Īsa piebilde jeb Vai pieļaujama Prokrusta gulta visiem
Mani izbrīna, ka mēs (ko nu liegties, pats ne bez grēka) nereti aizmirstam rau-

dzīties uz augstāko izglītību visā tās zinību virzienu varavīksnes dažādībā. Kas ir 
dabisks, teiksim, fizikā, matemātikā vai bioloģijā, diezin vai bez izmaiņām derēs 
mākslās, filozofijā vai teoloģijā. Vai tik ne tāpēc Augstskolu likums un promocijas 
noteikumi ir rakstīti kā tikai eksaktām zinātnēm domāti? Un vai ne tāpēc mana mīļā 
LU cenšas visas bakalaurantūras studiju programmas iespiest trijos gados, aizmirstot, 
ka Eiropas izglītības sistēma ne visos zinību virzienos ir pasaules līdere un tāpēc ne 
visas tās tendences būtu akli jāpieņem? [6]

ATSAUCES
1  Šī nav vienīgā a/s DATI un RITI iniciatīva izglītības un pētniecības laukā. Var nosaukt, piemēram, 

RITI un a/s DATI sadarbību ar LU Matemātikas un informātikas institūtu pazīstamās sistēmas GRADE 
izstrādē; RITI kā Eiropas datorprasmes sertifikāta (ECDL) ieviesēju Latvijā 2001. gadā; RITI kā bāzi 
IT industrijas nepastarpināti pieprasītiem pētījumiem un izstrādēm, ieskaitot doktora darbu izstrādi;  
a/s DATI garantētos Hansabankas aizdevumus studentiem, pirms šādus aizdevumus sāka garantēt valsts; 
kopā ar Latvijas Izglītības fonda mērķprogrammu “Izglītībai, zinātnei un kultūrai” piešķirtās stipendi-
jas datorzinātņu studentiem, balvas labāko maģistra, bakalaura un inženiera darbu autoriem; ikgadējās  
a/s DATI un datorzinātņu studentu konferences; LZA, a/s DATI un LIF Eižena Āriņa balvu; regulāro 
Latvijas, Baltijas un Pasaules skolēnu informātikas olimpiāžu atbalstu, u.c. RITI ir arī LZA Termi-
noloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas apakškomisijas un Informācijas 
tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas Profesionālās izglītības padomes “sēdeklis”.
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2  serendipity (angl.) – visu nepieciešamo apstākļu laimīga sakritība.
3  Profesijas standarts ir valsts noteiktā formā aprakstīts darba devēju pieprasījums izglītotājiem konkrē-

tas profesijas speciālistu sagatavošanai. Standartā apraksta speciālista darbošanās jomu, nepieciešamās 
īpašības, prasmes un zināšanas, norādot šo zināšanu līmeni. Standartā nekas nav teikts par to, kā un 
cik ilgi attiecīgais speciālists sagatavojams. Izglītotājiem profesionālo studiju programmas jāveido un 
jāīsteno tā, lai profesijas standartā noteiktās darba devēju prasības tiktu apmierinātas. 

4  AIP tiesības un pienākumus nosaka Augstskolu likums. Kaut arī gan AIP locekļus, gan Ministru kabine-
ta locekļus apstiprina Saeima, tomēr AIP tiesības un iespējas īstenībā ir visai nelielas. Nozīmīgākās AIP 
tiesības ir akreditēt augstskolas, kā arī pieprasīt to pārakreditāciju. Vēl AIP pienākums ir pārraudzīt t.s. 
profesoru padomes, kas ievēl profesorus un asociētos profesorus, kā arī pieņemt augstskolas saistošus 
lēmumus jautājumos, kas nav noteikti tiesiskos aktos. Citos gadījumos AIP ir tikai morālas autoritātes 
loma, jo valsts institūcijas var pieņemt lēmumus pretēji AIP viedoklim.

5  LDDK ir arī viena no trim dalībniecēm PINTSA, kur pārstāv darba devēju viedokli. Valsti pārstāv IZM, 
bet arodbiedrības – LIZDA. 

6 Ministru kabineta 2004. g. 30. augustā izdarītie promocijas noteikumu grozījumi ir atcēluši prasības 
zinātnisko publikāciju un konferenču referātu skaitam.
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CONSIDERING THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION

The author presents his experience gained while serving for the Information Technology, Tele-
communications and Electronics Vocational Education Council, Latvian Employers Confed-
eration’s Expert Commission for Employability and Vocational Education, and the Latvian 
Council of Higher Education. The shortcomings of the higher education system are shown: 
shortage of funding, insufficient competition in election of faculty members and weak evalu-
ation of alumni, inadequate innovation system. Possible solutions are outlined.
Key words: higher education, vocational education, financing, awarding of doctor’s degree,
election of professors, innovation.
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PAR ZINĀTNI UN AUGSTĀKO IZGLĪTĪBU LATVIJAS 
UNIVERSITĀTĒ UN LATVIJĀ

Rakstā autors aicina kolēģus uz radošu diskusiju par nepieciešamām pārmaiņām zinātnes un 
augstākās izglītības finansēšanā, kas padarītu šīs nozares pievilcīgas jaunajiem speciālistiem.
Raksturvārdi: zinātnes finansējums, Latvijas Universitātes loma Latvijas sabiedrībā, paaudžu
maiņa zinātnē un docētāju vidū, kadru politika. 

Latvijas Universitātes attīstības stratēģijas dokumentā rakstīts: ”LU ir dibināta kā 
nacionāla universitāte. Tā bija un ir viens no Latvijas valsts neatkarības simboliem.. 
LU sekmīga darbība ir priekšnoteikums Latvijas augstākās izglītības un zinātnes 
sistēmas izaugsmei, visas sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai, uz zinātnes balstītas eko-
nomikas veidošanai..” 

Atvēlot LU tik nozīmīgu vietu valstī, rodas jautājums: vai mēs pietiekami ak-
tīvi darbojamies, lai būtu cienīgi šo vietu ieņemt. Pasludinātā misija uzliek mums 
atbildību par daudzām lietām, kas notiek valstī, it īpaši jau augstākās izglītības un 
zinātnes jomā. Iniciatīvai, ko un kā vajadzētu mainīt, jānāk no LU. Šo nepateicīgo 
darbu, organizējot aktuālo problēmu apspriešanu, vajadzētu uzņemties LU, it īpaši 
tās vadībai, neatstājot lēmumu un likumu pieņemšanu tikai ierēdņu ziņā, un tad, kad 
tas jau ir noticis, kritizēt pieņemtos nekvalitatīvos lēmumus. Šeit vēlos apspriest stā-
vokli zinātnē un augstākajā izglītībā vienā no nozarēm – fizikā, domājot, ka līdzīgs 
stāvoklis ir arī citās dabaszinātņu nozarēs.

Būtiskas pārmaiņas zinātnē sākās ar grantu sistēmas iedibināšanu. Trūcīgā finan-
sējuma dēļ no zinātnes aizgāja gandrīz visa vidējā un jaunā paaudze. Palika pensionā-
ri, pirmspensijas vecuma zinātnieki un daži fanātiķi. Ļoti nelielam skaitam zinātnieku 
izdevās atrast vairāk vai mazāk regulāru darbu ārzemju laboratorijās. Vieglāk bija 
fakultātes cilvēkiem – viņiem atalgojumu nodrošināja pasniedzēja darbs.

Var droši apgalvot, ka pašreiz valstī viszemāk apmaksātie augsti kvalificētie 
speciālisti ir pētnieki un vadošie pētnieki. Viņi bieži strādā pusslodzi vai pat ceturt-
daļslodzi – atkarībā no tā, cik daudz naudas ir grantā. Pētnieku kategorijām laikam 
tomēr vajadzētu noteikt fiksētu atalgojumu, turklāt vadošā pētnieka un profesora 

63.–65. lpp.



64 JUBILEJAS IZDEVUMS

atalgojumiem vajadzētu būt samērojamiem. Bet pētnieku un vadošo pētnieku ir 
gandrīz desmit reižu vairāk nekā profesoru. Kur ņemt naudu pētnieku algām? 

Daži iesaka samazināt finansēto projektu skaitu, tomēr reāls ieguvums no tā 
būtu tikai savstarpējs naids un dažu pētniecības virzienu izzušana. Var arī jautāt, 
vai mēs prastu saprātīgi izmantot papildu finansējumu zinātnei, ja valsts pēkšņi tādu 
piešķirtu? Diez vai būtu pareizi to vienmērīgi sadalīt esošajiem projektiem. Drīzāk 
jāiedibina sistēma, kāda ir Rietumeiropā, – pētniekam ir fiksēts atalgojums, bet pro-
jektu nauda tiek virzīta atsevišķu apakšnozaru attīstībai.  

Nedrīkst aizmirst arī par valstij nepieciešamajām specialitātēm. Piemēram, ir 
skaidrs, ka neatkarīgai valstij ir vajadzīgi vismaz daži kodolfiziķi. Šobrīd visi viņi ir 
pensionāri, bet eksperimentālajā kodolfizikā netiek gatavots neviens speciālists. Vai 
nākotnē mēs viņus importēsim?

Man nav gatavas receptes, ko un kā vajadzētu mainīt, un diez vai viens cilvēks 
to visu var izdomāt. Nozarē ir vairāki nopietni apspriežami jautājumi, arī par tās 
nākotni, un to apspriešanas iniciatoram vajadzētu būt nozares ekspertu komisijai. 
Tomēr ir skaidrs, ka, pastāvot līdzšinējai sistēmai, runāt par jaunu speciālistu piesa-
isti zinātnei ir bezsaturīgi.

Pievēršoties augstākajai izglītībai, jāatzīmē, ka būtisks moments bija valsts pro-
fesora amata iedibināšana. Pirmās profesoru vēlēšanas bija diezgan tendenciozas. 
Noteicēja bija fakultāte, un tā izsludināja profesora vietas tikai tajās specialitātēs, 
uz kurām reāli varēja pretendēt vienīgi attiecīgie fakultātes pārstāvji. Rezultātā no 
pretendentu loka tika izslēgti visi lielā Fizikas institūta speciālisti. Tiesa, kā profesors 
uz pusslodzi tika ievēlēts A. Cēbers, kurš fakultātē pasniedz jau ilgāku laiku. Viņš 
pārstāvēja visu teorētisko fiziku un magnetohidrodinamikas virzienu.

Jāatzīst, ka profesoru vēlēšanas neveicināja Fizikas institūta integrāciju Latvijas 
Universitātē. Pašreizējo fizikas profesoru pārstāvēto specialitāšu klāsts varētu būt 
plašāks. Tā, piemēram, nav pārstāvēta astronomija, kodolfizika un elementārdaļiņu 
fizika, ir grūtības ar lekciju nodrošinājumu kvantu teorijā. Pastāvot šādai situācijai, 
zaudētāji ir studenti, un rezultātā cieš arī valsts.

Pasludinot valsts profesoru amatus, tika apspriesta “piramīdas” veidošana: aiz 
profesora nāk asociētais profesors, kura alga ir 80% no profesora algas, tālāk ir do-
cents utt. Bet finanšu trūkuma dēļ šīs “piramīdas” neveidojas. Rezultātā pašreizējie 
profesori neizjūt konkurenci, un dažiem no viņiem, iespējams, pat šķiet, ka šis amats 
tiem nodrošināts uz mūžu. Un diez vai tās profesoru padomes, kas darbojas šobrīd, 
ir gatavas izsludināt vēlēšanas uz profesora amata vietām jaunās specialitātēs, kādas 
patlaban profesūrā nav pārstāvētās. Piramīdas neveidošanās savukārt ir tas šķērslis, 
kādēļ jaunie speciālisti nav ieinteresēti iesaistīties arī pasniedzēju darbā.

Mans mērķis nebūt nebija iztēlot visu negatīvā gaisotnē vai meklēt vainīgos, 
kādēļ izveidojusies pašreizējā situācija, bet aicināt kolēģus uz radošu diskusiju, lai 
mainītu izveidojušos sistēmu tā, ka jaunie speciālisti būtu ieinteresēti nākt zinātnē 
un pasniedzēja darbā. 
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SCIENCE AND HIGHER EDUCATION IN THE UNIVERSITY OF LATVIA AND THE 
STATE OF LATVIA

The author encourages his colleagues for discussion about the necessary changes in the fi-
nancing of science and higher education to make the work in these fields more attractive for
young specialists.
Key words: science funding, a role of the University of Latvia in the Latvian society, genera-
tion change in science and education, policy in the specialist education.
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ZINĀŠANAS KĀ RESURSS DZĪVES  
KVALITĀTES UZLABOŠANAI – ESOŠS,  

BET CIK ILGI PIETIEKAMS? 

Rakstā aplūkota virkne problēmu saistībā ar zināšanu izmantošanu (tai skaitā zināšanu radīšanu, 
izplatīšanu un pielietošanu, kā arī sazarotu informācijas plūsmu veidošanos) kā galveno aktīvu 
ilgtspējīgai dzīves kvalitātes uzlabošanai Latvijā. Zināšanu resursu kvalitatīvs un kvantitatīvs 
izvērtējums rāda, ka uz zināšanām balstītas attīstības nodrošināšanai ir nepieciešams steidzami 
izstrādāt un ieviest valsts mēroga zināšanu pārvaldības modeli.
Raksturvārdi: zināšanas, zināšanu pārvaldība, informācijas sabiedrība, izglītība, inovācijas.

Dažādu Latvijas attīstības stratēģisko plānu un analīžu rezultāti ir vienoti se-
cinājumā: Latvijai ir reāla iespēja sasniegt augstus un noturīgus dzīves kvalitātes 
izaugsmes tempus, tikai balstoties uz mūsu galveno un faktiski vienīgo vērā ņema-
mo resursu – zināšanām.1 Patiesībā zināšanu izmantošana attīstībai jau ir sākusies. 
Latvijas iekšzemes kopprodukts (IKP) laika periodā no 1995. līdz 2003. gadam ir 
pieaudzis par 60%, un lielā mērā tas ir arī augošās zināšanu izmantošanas rezultāts. 
Piemēram, informācijas tehnoloģiju (IT) preču un pakalpojumu īpatsvars Latvijas 
IKP ir palielinājies no 3,2% 1997. gadā līdz 5,2% 2002. gadā. Tāpat kopējais me-
tālapstrādes un mašīnbūves nozares apjoma pieaugums 2003. gadā bija 15,4%, taču 
medicīnas, precīzo un optisko instrumentu ražošana ir dubultojusies.2

Tāpēc vēl jo būtiskāks ir jautājums par šī mūsu resursa potenciālu un pietieka-
mību nākotnē. Vai mūsu mazās valsts resurss spēs nodrošināt pietiekamus attīstības 
tempus ilgtermiņā? Vai mēs būsim konkurētspējīgi blakus citām valstīm, kuras arī 
akcentē līdzīgu attīstības stratēģiju? Kas jādara mūsu resursa optimālai izmantošanai? 
Līdz attīstītāko Eiropas valstu dzīves standartam taču vēl tik tālu – Latvijas IKP uz 
vienu iedzīvotāju 2003. gadā bija tikai 42% no ES25 vidējā līmeņa.

Zināšanu apgūšana un izplatīšana
Izvēloties uz zināšanām balstītu nacionālo attīstības ceļu, šo procesu nozīmība 

krasi pieaug; to būtība ir savienot cilvēkus, kam vajadzīgas zināšanas, ar informācijas 
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avotiem un cilvēkiem, kam zināšanas ir, ar mērķi padarīt pirmos zinošus un mazināt 
zināšanu asimetriju cilvēku vidū. Šī mērķa īstenošanai Latvija izglītībā tieši un netieši 
investē IKP daļu, kas ir nedaudz, bet tomēr lielāka nekā vidēji Eiropas Savienībā.3 
Nelaime ir tā, ka mūsu IKP ir neliels, un tātad arī finansējums ir neliels. 

Taču zināšanu izplatībā mēs esam vājākie pat Baltijas valstu vidū4; šo tautas 
attīstības indeksu raksturojošo komponenti pēc Apvienoto Nāciju Attīstības program-
mas (UNDP) metodikas veido divi parametri. Pieaugušo rakstpratības līmenis mūsu 
valstī pagaidām ir labs – Latvija jau ilgāku laiku ir pasaules valstu galvgalī. Mazāk 
pamatota ir ik pa brīžam izskanošā sajūsma par lielo izglītojamo skaitu – 2002. gadā 
mums bija tikai 34. rādītājs pasaulē, atpaliekot no konkurējošo valstu līmeņa. 

Pats izglītības indeksa veidošanas princips mūsdienās ir diskutabls: tas uzsver 
minimālās izglītības lomu, tomēr šodien tieši dziļas zināšanas iegūst arvien lielāku 
nozīmi ikviena cilvēka darbā jebkurā profesijā. Tādēļ arvien lielāka nozīme ir aug-
stākās kvalifikācijas speciālistiem. Bet izglītības līmeņa rādītāji Latvijā nebūt nav tie 
labākie. Lielai jaunatnes daļai joprojām ir zems izglītības līmenis5, salīdzinoši maza 
daļa iedzīvotāju iegūst vismaz vidējo izglītību6. Šajā jomā daudzu gadu periodā nav 
novērojams progress, tātad vispārējā darbaspēka kvalifikācija nepieaug. Kā paaug-
stināt mācīšanās motivāciju un arī iespējas?

Pirmais solis ir skaidrs: jāatgriež skolā tie vairāki tūkstoši bērnu, kas nezināmu 
iemeslu dēļ pagājušā mācību gadā nemācījās. Ir skaidri jāizpēta no nākotnes dar-
baspēka kvalifikācijas – un tagad arī jau no globālas konkurētspējas viedokļa (nevis 
vadoties pēc politiskiem apsvērumiem) – vai jāatbalsta ir mazās skolas, kuras gan 
atrodas tuvu mājām, bet ir ar neglābjami zemāku skolotāju kvalifikāciju (kuri taču 
mācīs dažādus priekšmetus) un zemāku metodisko un mācību kabinetu apgādi (pat 
pie lielākām izmaksām), vai arī lielās skolas, kuras ir tālāk no skolēnu mājām un 
atrauj bērnus no ģimenēm? Kur šeit ir optimums? 

Otrs būtisks jautājums ir mācību programmas. Vai 21. gadsimtā galvenās un pat 
vienīgās problēmas ir jautājumi par kristīgās mācības izdalīšanu kā atsevišķu priekš-
metu un par mācību valodu? Vai beidzot atsāksim intensīvi mācīt matemātiku, fiziku,
ķīmiju un citus eksaktos priekšmetus? Vai atjaunosim ārpusstundu nodarbību iespējas 
tehniķu, biologu, modelētāju un citos pulciņos? Kā gan bērnos radīsies motivācija un 
iespēja mācīties šis zinātnes augstskolā, ja skolās tām nepievērš uzmanību? 

Vidusskolu absolventu skaits un augstskolās izglītību turpinošā daļa viņu vidū 
daudzus gadus paliek nemainīgs lielums.7 Iepriecina stabili augošais studentu skaits8, 
taču jāsecina, ka daļa studē atkārtoti, iegūstot otru diplomu, bet daudzi vairākkārt at-
sāk studijas vai studiju laiku nepamatoti paildzina. Kopumā reālā augstskolas atdeve 
ir stipri zemāka par tiem apmēram 40% no skolēniem, kuri reāli kļūst par studentiem. 
Uz to jau norāda zemā un ilgstoši nepieaugošā darbaspēka daļa ar augstāko izglītību. 
Studiju procesa produktivitāte ir acīmredzami nepietiekama. Vai galvenā vaina šeit 
nav meklējama masveidīgajā pilna laika studiju savienošanā ar pilnu slodzi darbā, 
kam par cēloni ir neatrisinātais studentu finansiālais stāvoklis, nesakārtotā kredītu 
un stipendiju sistēma? 

Cits sasāpējis jautājums ir studiju programmas. Ir vispāratzīts, ka inovācija pa-
matā ir dabas un inženierzinātņu, matemātikas un datorzinātņu nozaru speciālistu 
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veikums. Taču Latvijā šo studiju programmu (tālāk IN) īpatsvars ir pārāk mazs uz 
zināšanām balstītai attīstībai.9 Vēl nozīmīgāks ir diplomēto speciālistu skaits, kas 
absolvē studijas, taču tieši šajās specialitātēs atbirums ir virs vidējā.10 Bet vai var 
panākt motivāciju un sekmes studijās, ja tam nav ielikti stingri pamati skolu pro-
grammās un nav arī definēta skaidra ilgtermiņa valsts stratēģija? Vai šāds potenciālu 
inovatoru pieplūdums (ap 2400 cilvēku gadā) valsts darbaspēkā ir pietiekams uz 
zināšanām balstītai attīstībai? 

Pasliktinās stāvoklis augstākās kvalifikācijas speciālistu jomā. Salīdzinājumā ar 
citām ES valstīm Latvijā ievērojami mazāk bakalauru turpina studijas maģistrantū-
rā.11 Vai tiešām trīs gadus studējis bakalaurs atbilst 21. gs. darba tirgus prasībām? 
Mēs sagatavojam arī vismazāko jauno doktoru skaitu Eiropā.12 Daži desmiti jauno 
doktoru gadā nekādu gaisotni ne izglītībā, ne pētniecībā un inovācijās radīt nespēj, 
pozitīvās pārmaiņas pagaidām vēl ir pārāk vājas. Un ne jau ar prasību līmeņa pa-
zemināšanu doktorantiem mēs panāksim situācijas uzlabošanos, tāda kvantitāte ne-
pāries kvalitātē. Te varēs līdzēt tikai motivācija, stipendijas, darba iespējas, galu 
galā – prestižs sabiedrībā 

Labāka situācija ir aktīvā darbaspēka izpratnē par nepieciešamību pastāvīgi pa-
pildināt savas zināšanas un paaugstināt kvalifikāciju. To raksturo pieaugušo līdzda-
lības līmenis mācību procesos, mūžizglītības izplatība darbaspēka vidū. Šis rādītājs 
Latvijā ir ES vidējā līmenī.13 Bet, lai sasniegtu inovatīvo valstu līmeni, daudz jādara 
arī šajā jomā, šeit ļoti liela nozīme ir darba devēju ieinteresētībai savu darbinieku 
motivēšanā, kā arī valsts atbalsta politikai.

Pasaules valstu pieredze uzrāda vēl vienu problēmu: zināšanas plūst uz turieni, 
kur ir nauda. Brīvā darbaspēka kustība ir reāls process augsti kvalificētiem speciālis-
tiem, ko stimulē bagātās valstis.14 Nabadzīgākās valstis, kuras par galveno attīstības 
faktoru izvēlējušās izglītību, riskē ar to, ka patiesībā tās daļēji subsidēs ekonomiski 
augsti attīstītās valstis.15 Tādējādi var izrādīties, ka liela daļa attiecīgo nacionālo in-
vestīciju aizies zudumā, un šādas valstis paātrinātas attīstības vietā turpinās ilgstoši 
stagnēt. Arī Latvijā ir vajadzīga speciāla programma savu speciālistu atgriešanai atpa-
kaļ, radot labi apmaksātas darba vietas un karjeras iespējas universitātēs, ekselences 
centros, fakultāšu un laboratoriju vadībā. Jādomā arī par sistēmu izglītībā ieguldīto 
valsts līdzekļu atmaksai speciālistam aizbraucot (sportistu pārejas sistēmā taču funk-
cionē transfēra maksas). 

Bet varbūt tieši izglītība var kļūt par Latvijas eksporta produktu? Arī pašlaik 
ārvalstu pilsoņu daudzums studentu vidū ir liels salīdzinājumā ar ES valstīm paras-
tajiem skaitļiem, taču jādomā, ka lauvas tiesa no tiem ir Latvijā pastāvīgi dzīvojošie 
citu valstu (Krievijas, Ukrainas u.c.) pilsoņi.16 Kādēļ gan šādu iespēju neizmantot 
plašāk? 

Zināšanu radīšana, uzkrāšana un izmantošana
Zināšanu radīšana ietver jaunu ideju ģenerēšanu un sintēzi, smadzeņu potenciā-

la radošu izmantošanu. Zināšanas var radīt savā valstī (jaunrade), tās var iegūt no 
ārienes (zināšanu pārnese), turklāt mazajās valstīs pēdējās opcijas nozīme ir relatīvi 
lielāka. Savukārt zināšanu un jaunrades izmantošana produktu un procesu radīšanai 



 69

un uzlabošanai var tikt uzskatīta par stratēģijas galējo mērķi, jo tieši izmantojot ie-
gūtās zināšanas, ikviena uzņēmuma vai valsts darbība kļūst efektīvāka. 

Jāuzsver, ka inovācija nenozīmē tikai un vienīgi izgudrojumus un atklājumus, 
kādu atsevišķu lielu veiksmi; tā ir arī esošo, jau nostabilizējušos preču, procesu vai 
pakalpojumu (tātad pierastā status quo) uzlabošana veikto pētījumu un eksperimentu 
rezultātā; pēdējais šodien notiek nesalīdzināmi biežāk, faktiski kļūstot par biznesa 
ikdienas sastāvdaļu. Tas, protams, Latvijai kā mazai valstij, kur dominē mazie un 
vidējie uzņēmumi, ir ļoti būtiski.

Uz zināšanām balstītā attīstības modelī zināšanu radīšana kļūst cieši saistīta ar 
to izmantošanu. Zināšanu izmantošana rada IKP pieaugumu, no kura daļu izmanto 
izglītībai un jaunām zinātniski pētnieciskām izstrādnēm, to pielietošana savukārt vēl 
vairāk palielina ekonomikas attīstības tempus. Process atražojas, kopā tas nodrošina 
pozitīvo ekonomisko efektu – ienākumi ideju īstenošanas rezultātā pārsniegs iegul-
dījumus zināšanu uzkrāšanā un ideju ģenerēšanā. Dažādu valstu empīriski dati rāda, 
ka ieguldījumu pieaugums zinātniski pētnieciskajos darbos par 1% dod iekšzemes 
kopprodukta pieaugumu pat par 0,15%. Tiek uzskatīts, ka laikmetam atbilstošs kopē-
jais ieguldījums pētniecībā un attīstībā ir 3% no IKP, bet šāds apjoms dod pieckārtīgu 
investīciju atdevi.

Esošo valsts tautsaimniecības modeli labi raksturo tas, kāda daļa no kopējā aktīvā 
darbaspēka ir tieši nodarbināta jaunradē. Cilvēki, kuri valsts un privātajā sektorā strā-
dā pētniecībā un eksperimentālajā attīstībā (PA, angļu valodā bieži lieto saīsinājumu 
R&D), ir tie, kas regulāri veic jaunrades darbības ar mērķi pavairot uzkrātās zinā-
šanas, kā arī izmantot šīs zināšanas jaunu preču un pakalpojumu radīšanai un esošo 
uzlabošanai. Diemžēl Latvijā šī daļa pašlaik ir ļoti maza, 4–5 reizes atpaliekot pat no 
vidējās ES proporcijas.17 Izvēloties uz zināšanām balstītu attīstības ceļu, ir steidzami 
un ievērojami jāpalielina PA strādājošā augsti kvalificētā darbaspēka daļa. 

Tas ir pilnīgi iespējams. Latvijas zinātnieku kapacitāte joprojām ir augsta – ne-
raugoties uz vispārzināmo niecīgo vietējo finansējumu18, viņi ir apliecinājuši savu 
potenciālu starptautiskā līmenī19. 

Jaunradīto zināšanu un produktu līmeni un apjomu no praktiskās nozīmības vie-
dokļa raksturo patentu pieteikumu skaits Eiropas patentu organizācijā (EPO). Kopu-
mā pieteikumu skaits pēdējos desmit gados ir audzis daudz straujāk nekā valstu IKP, 
turklāt liels skaits patentu nebūt nenozīmē to vērtības un nozīmības devalvēšanos, 
gluži otrādi. Fundamentālie pētījumi ciešāk saistās ar praktiskajiem pielietojumiem, 
ko rāda pēdējos gados nepārtraukti pieaugošā zinātnisko rakstu citējamība patentu 
pieteikumos. 

Diemžēl Latvija pagaidām ļoti atpaliek ne tikai no vadošajām ES valstīm, bet arī 
no vidējā līmeņa.20 Ko nozīmē šāda atpalicība? Ja mums tiešām nekā būtiska nav, tad 
ir nopietni jāstrādā, lai situāciju mainītu, citādi uz zināšanām balstīts attīstības ceļš 
nebūs iespējams. Ja tas ir vispārzināmais latviskais kautrīgums, pat mazohisms, tas 
ir steidzami jāpārvar; neviens cits mūsu konkurētspēju ES necels, tieši otrādi. 

Labākais iespējamais variants – pie mums straujāk īstenojas arī Eiropā jau iezī-
mējusies patentēšanas stratēģijas maiņa. Mazam uzņēmumam ātri realizēti produkta 
uzlabojumi un izeja tirgū ir svarīgāki par formālo intelektuālā īpašuma aizsardzību, 
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turklāt lielie uzņēmumi patentu tāpat apies. ES valstu uzņēmēju attieksme rāda: lai-
ka faktoru un atbilstošu slepenības līmeni produkta izstrādes laikā uzņēmumi vērtē 
augstāk nekā dizainparauga un preču zīmes reģistrāciju.21 Faktiski tā ir uz citām 
nozarēm pārnesta atvērtā koda programmatūras filozofija. Vai tas nozīmē jauna pos-
ma tuvošanos attieksmē pret intelektuālo īpašumu, kas nozīmē, ka arvien augošo 
zināšanu radīšanas tempu apstākļos zināšanu aizsardzībai pēc to pielietošanas vairs 
nav iepriekšējās nozīmes? 

Zināšanu ietilpīgo nozaru īpatsvars Latvijas ekonomikā aug, palielinās strādājošo 
skaits augsto un vidējo tehnoloģiju nozarēs un zināšanu ietilpīgu pakalpojumu snieg-
šanā.22 Zināšanu nozīmību parāda arī nodarbinātības līmenis, kvalificētiem cilvēkiem 
tas ir daudz augstāks nekā darbiniekiem ar zemu izglītības līmeni.23 Virkne inovatīvu 
uzņēmumu gan rada jaunus produktus, gan sekmīgi realizē tos, tostarp arī ārējā tir-
gū.24 Taču kopumā šādi produkti joprojām aizņem pārāk mazu daļu no tautsaimnie-
cības, īpaši tas sakāms par ražošanu augsto un vidējo tehnoloģiju nozarēs.25 Vidējā 
darba produktivitāte Latvijā joprojām ir zema26; arī zināšanu ietilpīgu pakalpojumu 
un īpaši augsto tehnoloģiju nozarēs strādājošo produktivitāte ļoti atpaliek no vadošo 
ES valstu rādītājiem. 

Bizness kopumā vēl nebūt nav tendēts uz jauniem zināšanu ietilpīgiem produk-
tiem un tehnoloģijām. Savu kvalificēto darbaspēku mēs vēl izmantojam slikti, pārāk 
maz diplomu ieguvušo strādā savā specialitātē.27 Tātad daļai jau tā nelielo izglītībā 
investēto līdzekļu nav atdeves. Bet ja darba tirgū nav pieprasījuma pēc kvalificētā 
darbaspēka, ja tas nevar akumulēt sagatavotos speciālistus, bezjēdzīga kļūst to sagata-
vošana. Ķīnas pašreizējā pieredze rāda, ka nesabalansētībai var būt bēdīgas sekas.28 

Vai tiešām minētie piemēri rāda, ka taisnība ir tiem Eiropas Komisijas ierēdņiem, 
kuri vairākkārt ir uzsvēruši nepieciešamību Latvijā akcentēt galvenokārt zināšanu 
pārnesi? Bet vislielāko atdevi taču dod produkti, kuri ir gan izstrādāti, gan ražoti 
pie mums. Un, uzsvaru liekot uz pārnesi, ir jāmaina izglītības un zinātnes politika, 
vajadzība pēc visaugstākās kvalifikācijas speciālistiem būtiski samazinās, bet tas jau 
ved pie nācijas intelekta iznīkšanas. Vai tādu attīstības ceļu mēs gribam? Ja ne, ir 
steidzami jāsper soļi kapacitātes palielināšanai zināšanu radīšanā un pielietošanā.

Zināšanu plūsmas
Vēl viens mūsu zināšanu potenciāla konkurētspēju mazinošs faktors ir cilvēkre-

sursu ierobežotais apjoms un fragmentācija. Gan zinātniskie, gan ražošanas kolektīvi 
ir mazskaitlīgi, vienatnē tiem pamatā nav pa spēkam ne apjomīgu pētījumu veikšana, 
ne nozīmīgu produktu izstrāde, ne arī vērā ņemamas tirgus nišas iekarošana; to ir 
spējuši tikai atsevišķi sekmīgākie inovatīvie uzņēmumi.29 Līdz ar to partnerība, darba 
dalīšana, sazarotas zināšanu plūsmas kļūst par nepieciešamību un iespēju inovatīvo 
procesu īstenošanai, turklāt idejām dzimstot visos procesa posmos un paaugstinot 
visu partneru inovatīvo kapacitāti. Diemžēl tas līdz šim vēl nav kļuvis par parastu 
parādību. 

Sadarbībai starp universitātēm un uzņēmumiem (resp., starp valsts un privāto 
sektoru) ir raksturīgi kopīgi pētījumi, universitātēm kļūstot par nozīmīgu biznesa 
zināšanu avotu. Taču mūsu mazo un vidējo uzņēmumu inovatīvā kapacitāte ir pārāk 
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zema, tie nespēj formulēt idejas un atrast pieredzējušus partnerus. No otras puses, 
akadēmisko iestāžu uzņēmējdarbības izpratne ir nepietiekama, tās negrib un nespēj 
piedāvāt sevi sadarbībai ar biznesu. Rezultāts ir ne tikai vāja biznesa ieinteresētība 
PA finansēšanā.30 Daudz postošāks ir PA atdeves trūkums tautsaimniecībai, nav īste-
nojusies iepriekš minētā pozitīvā atgriezeniskā saite.31 

Reāls risinājums varētu būt ES zinātnisko ietvarprogrammu principu īstenoša-
na nacionālā mērogā. Valdības definēta tematika garantēs valsts kopējo attīstības 
prioritāšu ievērošanu. Akadēmisko un biznesa dalībnieku partnerība un privātā fi-
nansējuma līdzdalība nozīmēs lielu varbūtību rezultātu praktiskai īstenošanai precēs 
vai pakalpojumos.32 Praktiskai īstenošanai būtu lietderīgi pēc minētā principa veidot 
zinātnes un tehnoloģiju (kompetences) centrus, iesaistot šajā darbā vadošās valsts 
universitātes un uzņēmumus.33

Sadarbība starp uzņēmumiem īpaši svarīga kļūst nozarēs, kurās inovācija ir ļoti 
dārga (piem., farmakoloģijā, biotehnoloģijā, informātikā). Lielāku dalībnieku iespējas 
globālajā konkurencē kļūst daudz lielākas, nodrošinot sinerģijas efektu. Klasteris ir 
moderns sadarbības modelis, lai veidotu inovācijām labvēlīgu vidi un stiprinātu zinā-
šanu plūsmas starp uzņēmumiem noteiktu projektu īstenošanai, vienlaikus saglabājot 
partneru patstāvību. Kā galvenie sadarbības instrumenti jāmin kopējas PA darbības, 
zināšanu apmaiņa, kopējas tehnoloģijas, sadarbība darbaspēka izmantošanā, kopēji 
sagādes un/vai noieta kanāli un tml. 

Pašlaik Latvijā tiek veidoti vairāki uzņēmumu klasteri (piem., informācijas sis-
tēmu, kokrūpniecības, inženiernozaru).34 Taču klastera dalībnieki vienlaikus ir arī 
konkurenti citos projektos, bet tas līdz šodienai nekādi nav sekmējis reālu partnerat-
tiecību veidošanos.35 Zems atvērtības līmenis, pārspīlēta konfidencialitāte raksturo kā 
akadēmisko, tā arī biznesa sabiedrību, rezultātā komandu darbs ir apgrūtināts. Viens 
no sekmīgākiem variantiem varētu būt sadarbība ar radniecīgiem uzņēmumiem star-
ptautiskā līmenī, piem., izmantojot European Economic Interest Grouping modeli.36 
Taču pašlaik sekmīgi noris tikai spēcīgāko uzņēmumu pārdošana transnacionālajām 
kompānijām.

Ko darīt?
Kopumā jāsecina, ka apmierinošas kvantitātes un kvalitātes zināšanu potenciāls 

Latvijā pašlaik ir. Taču diemžēl vienlaikus redzams, ka šis vienīgais Latvijas attīstības 
resurss nebūt nav tik spožs, kā mums gribētos. Un, kas ir vēl sliktāk, salīdzinājumā 
ar citām valstīm tas tiek vāji uzlabots, papildināts un izmantots, tātad faktiski mūsu 
relatīvā konkurētspēja samazinās. Vēlēšanās savā attīstībā balstīties uz zināšanām ir 
medaļas viena puse, vēl svarīgāka ir mūsu reālā gatavība esošās iespējas izmantot 
un vairot. 

Mazai valstij ierobežotu finansiālo un cilvēkresursu apstākļos ir viens ceļš – kon-
centrēt resursus virzienos, kuros mums ir salīdzinošas priekšrocības, optimizēt un 
koordinēt savu resursu izmantošanu, novērst fragmentāciju un sadrumstalotību.

Tas nozīmē nepieciešamību veidot valstī harmonizētu vidi sistematizētai un koor-
dinētai zināšanu radīšanai, uzkrāšanai, izplatīšanai, izmantošanai utt., tātad zināšanu 
pārvaldības (knowledge management) modeli valsts mērogā ar nolūku palielināt 
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cilvēku darbības efektivitāti. Šī uzdevuma veikšanā primāra nozīme ir vienotai dar-
bībai un jebkuru iespēju izmantošanai, tam jākļūst par valsts modus operandi. Lai 
izveidotu zināšanu pārvaldības modeli, ir jāizstrādā mūsu mērķiem atbilstoša valsts 
ilgtspējīgas attīstības stratēģija un jāpieņem vesela virkne lēmumu tās īstenošanai.

Laiks rit. Pagaidām vēl ir iespējams Latviju neatgriezeniski pagriezt uz zināša-
nām balstītas attīstības virzienā un panākt tik ļoti gaidīto dzīves kvalitātes uzlaboša-
nos. Bet šī iespēja nebūt nebūs mūžīga.  
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1  Latvija: no vīzijas uz darbību; ilgtspējīgas attīstības koncepcija. Sk.: http://159.148.58.74/grey/valst-

sparvalde.htm; Karnītis, E. Informācijas sabiedrība – Latvijas iespējas un uzdrošināšanās. Pētergailis, 
Rīga, 2004.

2 Šeit un tālāk statistiskie dati no Eurostat un Centrālās statistikas pārvaldes materiāliem.
3  Izglītības finansēšanai 2001. gadā Latvijā un Igaunijā izmantoja 5,5% no IKP, bet Lietuvā – 5,9%. Sa-

līdzinājumam: ES25 vidēji – 5,1%, taču Somijā – 6,2%, Zviedrijā – 7,3%, Dānijā – 8,5% no IKP. 
4  Human Development Report. Sk.: http:// www.undp.org/hdro
5  2002. gadā 19,5% Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 20 līdz 24 gadiem bija tikai pamatizglītība vai vēl 

zemāks līmenis, un iepriekšējo četru nedēļu laikā viņi nebija mācījušies. Salīdzinājumam: vidēji ES25 
šis rādītājs bija 16,5%, bet Dānijā tikai 8,4%, Somijā – 9,9%, Zviedrijā – 10,4%, arī Igaunijā – 12,6% 
un Lietuvā – 14,3%. No pamatskolu beigušajiem tikai 65,2% mācības turpināja vidusskolā, 31,4% – 
profesionālās mācību iestādēs, bet 3,4% beidzēju tālāk vispār nemācījās. Pēdējos gados vidusskolu 
absolventu skaits ir divas reizes mazāks nekā pamatskolu beidzēju skaits.

6  2002. gadā tikai 73,2% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 20 līdz 24 gadiem bija vismaz vidējā izglītība, 
turpretī ES25 vidējais līmenis bija 76,6%. Salīdzinājumam: Somijā – 86,2%, Zviedrijā – 86,7%, bet 
Norvēģijā – pat 94,9%, arī Lietuvā – 79,3%, Igaunijā – 80,4%.

7  Kopš 1998. gada vidusskolu absolvē 12–16,6 tūkst. cilvēku gadā; augstskolās izglītību turpina 60–64% 
absolventu (piem., 2002. gadā 64,2% absolventu turpināja mācības augstskolās, 10% – profesionālajās 
mācību iestādēs, bet 25,8% tālāk nemācījās). 

8  Pamatstudijās imatrikulēto studentu skaits ir pieaudzis no 21 tūkst. studentu 1998. gadā līdz 32 tūkst. 
2003. gadā. Iepriekšējo desmit gadu laikā Latvijā kopējais studentu skaits ir pieaudzis vairāk nekā trīs 
reizes – no 39 tūkst. līdz 127 tūkst.; jau 2001. g. studentu skaits sasniedza 31,7% no iedzīvotājiem vecu-
mā 20–29 gadi; salīdzinājumam ES15 – 26%, Zviedrijā – 32,6%, Somijā – 44,7%, bet Lietuvā – 25,5%, 
Igaunijā – 30,3%.

9  2001. gadā Latvijā IN programmās studēja 16,3% no kopējā studentu skaita, turpretī vidēji ES15 – 
26,3%, Vācijā – 29,2%, Zviedrijā – 30%, Somijā – 36,8%, arī Igaunijā – 21,4%, Lietuvā – 26,5%. 
Nekas nav mainījies arī 2003/2004. māc. gadā – šajās programmās mācījās tikai 16,8% studentu. 

10  Absolventu skaits IN programmās 2001. gadā bija tikai 12,2% no kopējā universitāšu absolventu skaita. 
IN studijas absolvēja 0,76% iedzīvotāju vecumā no 20 līdz 29 gadiem, turpretī vidēji ES15 – 1,04%, 
Zviedrijā – 1,24%, Somijā – 1,62%, Īrijā – 2,16%, arī Lietuvā – 1,31% un tikai Igaunijā – 0,72%. At-
birums kopumā 2002/2003. mācību gadā pārsniedza 40% no imatrikulēto studentu skaita.

11  Ziemeļvalstīs izglītību maģistrantūrā turpina ap 80% bakalauru, turpretī Latvijā tikai ap 20–30%. Ma-
ģistra grāda ieguvēju skaits 2003. gadā bija tikai 15% no kopējā studiju absolventu skaita.

12  2001. gadā Latvijā doktora grādu visās nozarēs kopā ieguva 37 cilvēki, tikai 0,02% no iedzīvotājiem ve-
cumā 25–29 gadi, turpretī vidēji ES15 – 0,29%, Vācijā – 0,55%, Somijā un Zviedrijā – 0,58%, arī Lietuvā 
un Igaunijā, lai arī rādītāji ir ievērojami zemāki nekā E15, tomēr augstāki nekā Latvijā – attiecīgi 0,09% 
(261 doktors) un 0,15% (149 doktori). Sīkāk sk.: Strack, G. Catching up with the EU? Comparing highly 
qualified human resources in the EU and the Acceding Countries. Eurostat, Statistics in Focus, 2003. 

13  2002. gadā 8,2% no Latvijas darbaspēka vecumā no 25 līdz 64 gadiem bija mācījušies iepriekšējās 
četrās pirmsaptaujas nedēļās. Vidējais ES25 rādītājs – 8,0%, lai gan Zviedrijā – 18,4%, Somijā – 18,9%, 
Dānijā – 18,4, Islandē – 24%; savukārt Lietuvā – 3,3%, Igaunijā – 5,2%.
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14  21% ASV imigrantu ir izglītojušies vairāk nekā 17 gadu, turklāt studējuši labākajās savu valstu univer-
sitātēs. Puse no tiem, kas iebrauc ASV studēt, tur arī cenšas palikt. 1999. gadā 49% inženieru nebija 
ASV pilsonības, 41 procentam bija tikai pagaidu vīza.

15  30 000 Āfrikas zinātņu doktoru strādā ārzemēs, turpretī pašu mājās paliek viens zinātnieks vai inženieris 
uz 10 000 iedzīvotāju. 60% Ķīnas doktorantu studē ārzemēs, un 90% fiziķu tur arī paliek, viņi nerada
produktu Ķīnā, bet Japānā, Singapūrā un galvenokārt ASV.

16  2001. gadā 7,7% no kopējā Latvijas studentu skaita bija ārzemnieki; ES valstīs parasti 2–4%.
17  Pēdējos desmit gados Latvijā PA kopumā bija nodarbināti 0,22–0,34% no darbaspēka, turklāt šis īpats-

vars svārstās, nav novērojams regulārs pieaugums. Tajā pašā laikā 2001. gadā ES15 vidējais rādītājs 
bija 1,39% no kopējā darbaspēka; vadošajos 2. līmeņa plānošanas reģionos (NUTS2) Vācijā, Zviedrijā, 
Somijā pat 3–4% robežās un tikai visatpalikušākajos no šī viedokļa reģionos – 0,13–0,15%. Sīkāk sk.: 
Frank, S. R&D personnel in European regions. Eurostat, Statistics in focus, 2004.

18  Kopējie izdevumi PA 2001. gadā. Latvijā bija tikai 0,44% no IKP (ES15 – 1,98%, Somijā – 3,41%, 
Zviedrijā – 4,27%, Lietuvā – 0,69%, Igaunijā – 0,78%); valsts finansējuma daļa tajā (0,22% no IKP)
bija relatīvi liela – 49,97% no kopējā PA finansējuma (ES15 – 34,35%).

19  2002. gadā 35,7% no PA finansējuma tika saņemts no ārvalstīm, tostarp sekmīgi pildot ES 5. ietvar-
programmas projektus. 1997.–2001. g. publikācijās Latvijas zinātniekiem bija līdzautori no 55 valstīm; 
Rīgas Tehniskajai universitātei 2002. gadā sadarbības partneri bija dažādu valstu 127 universitātēs.

20  2001. gadā Latvijas speciālisti bija iesnieguši EPO tikai 7,6 pieteikumus, pārrēķinot uz 1 miljonu ie-
dzīvotāju. Vidējais līmenis ES15 – 168,3 pieteikumi; Zviedrijai – 383, Somijai – 377,4, Vācijai – 320,4, 
pat Igaunijai – 12,4 pieteikumi; vienīgi Lietuvai tikai 2,6 pieteikumi. 

21  Larson, A. Innovation output and barriers to innovation. Eurostat, Statistics in Focus, 2004.
22  Augsto un vidējo tehnoloģiju nozarēs strādājošo skaits 1997.–2002. g. Latvijā pieaudzis visstraujāk 

ES valstu vidū – 2,4 reizes (vidēji ES15 – tikai par 4%), mazāks pieaugums ir zināšanu ietilpīgu pa-
kalpojumu sniegšanā – 8% (ES15 – 17%). 

23  2002. gadā 21,8% no kopējā darbaspēka bija ar augstāko izglītību, 63,5% – ar vidējo un 14,7% – ar pa-
matizglītību vai zemāku līmeni. Tajā pašā laikā tikai 7,3% bezdarbnieku (trīs reizes mazāk) bija augstākā 
izglītība, bet 68,3% – vidējā un 24,4% – pamatizglītība vai zemāks līmenis. Bezdarba līmenis Latvijā 
2002. gadā 25–64 gadus vecu iedzīvotāju vidū cilvēkiem ar augstāko izglītību bija 4%, bez augstākās 
izglītības – 15%; analoģiskas proporcijas (divkārtīgas līdz četrkārtīgas atšķirības) ir arī citās ES valstīs.

24  Piem., Hansa Electronics, Biosan, Grindex, MedPro Inc, Bioefekts, Elegant Algorithms, Exigen Latvia, 
VEF Radiotehnika RRR, Vermerk, Latvijas Keramika, Sigulda Woodworking  u.c.

25  Zināšanu ietilpīgo pakalpojumu sniegšanā 2002. gadā bija nodarbināti 24,7% visu darbspējīgo iedzī-
votāju, turpretī vidēji ES15 – 33,3%, Dānijā – 44%, Zviedrijā – 47%, Somijā – 39,2%, ES vadošajos 
NUTS2 reģionos – 55–65%, arī Igaunijā 30,9%, Lietuvā – 24,7%. Ražošanā augsto un vidējo tehnolo-
ģiju nozarēs Latvijā nodarbināti tikai 1,9% strādājošo, savukārt vidēji ES15 – 7,4%, Vācijā – 11,4%, 
ES vadošajos NUTS2 reģionos – 15–20%, arī Igaunijā – 3,4%, Lietuvā – 2,6%.

26 2002. gadā Latvijā viena strādājošā produktivitāte bija tikai 40,7% no ES15 vidējās produktivitātes, 
atpaliekot arī no Lietuvas, kur šis rādītājs ir 43,7% un Igaunijas (45,1%).

27  No visiem 25–64 gadus veciem IN nozaru diplomu īpašniekiem 2002. gadā tikai 47% strādāja specia-
litātei atbilstošās darbavietās, turpretī Somijā – 56%, Dānijā – 67%, Zviedrijā – 70%.

28 Ar valsts subsidētu kredītu masveida ieviešanu zemu ienākumu ģimeņu atvasēm Ķīnā kopš 1999. gada 
ir panākta universitāšu beidzēju skaita trīskāršošanās, taču darba tirgus pat pie ļoti lielā Ķīnas IKP pie-
auguma (vidēji 8% gadā) tos nevar akumulēt. Rezultātā algas iesācējiem pašlaik ir samazinājušās par 
40% salīdzinājumā ar 2002. gadu, un viņiem ir lielas grūtības atmaksāt kredītus. Sīkāk sk.: Poor payers 
to a degree. The Economist, 2004, Vol. 371, No. 8379.

29 Piem., SAF tehnika (mikroviļņu radiokomunikācijas) ir iekarojusi 4% no attiecīgā globālā tirgus seg-
menta; Baltic Scientific Instruments (radiācijas analītiskie instrumenti) produktiem konkurētspējīgus 
izstrādājumus ražo tikai ASV un Japānā; Sidrabe (vakuuma pārklājumu procesi un iekārtas) ir ieguvusi 
stabilu kompetentas kompānijas reputāciju pasaules tirgū.

30  Pretēji izplatītam uzskatam par valsts mazo finansējumu, tieši biznesa izdevumi PA Latvijā ir salīdzinoši
vismazākie, 2001. gadā tie bija tikai 18,28% no kopējā PA finansējuma (salīdzinājumam: ES15 – 55,94%,

Edvīns Karnītis. Zināšanas kā resurss dzīves kvalitātes uzlabošanai – esošs, bet ..
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Somijā – 70,78%, Zviedrijā – 71,88%, arī Igaunijā 32,94%, Lietuvā – 37,11%); taču kopumā arī ES vēl 
nav vērojams stabils biznesa finansējuma īpatsvara pieaugums.

31 Tā, piemēram, Latvijas vadošie zinātnieki ir visai sekmīgi pildījuši ES 5. ietvarprogrammas projektus, 
1999.–2002. g. saņemot no ES fondiem finansējumu gandrīz dubultas Latvijas līdzdalības maksas ap-
jomā; bet šie projekti nav tikuši īstenoti Latvijā, tādējādi tie nav radījuši pozitīvo tautsaimniecisko 
efektu (IKP, nodarbinātība, budžeta ieņēmumi), aprobežojoties ar intelekta līmeņa uzturēšanu.

32 Tirgus orientētiem projektiem atvēlētie 7,3% (2004. g.) no niecīgā zinātnes budžeta nevar tikt uzskatīti 
par attīstībā esošas un uz zināšanām orientētas valsts pamatinteresēm atbilstošu proporciju. 

33  Labākais risinājums būtu vienota Latvijas Zinātnes centra izveide, apvienojot zināšanas un cilvēkresur-
sus, novēršot savstarpējo konkurenci, pārvarot vadošo universitāšu separātisma tendences un padarot 
Latviju kopumā daudz konkurētspējīgāku Baltijas un Eiropas mērogā. Sk.: Nodomu protokols par sa-
darbību Zinātnes un tehnoloģiju parka izveidošanā. http://www.lu.lv/jauna/vadiba/dok.html 

34  Sīkāk sk.: Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību, jūnijs 2003. http://www.em.gov.lv
35  Informācijas sistēmu klasteris (16 partneru apvienība lielu ārvalstu projektu izpildei) tiek uzskatīts par 

veiksmīgāko. Taču partneruzņēmumi asi konkurē iekšējo valsts pasūtījumu saņemšanai, nepārtraukti 
savstarpēji sūdzoties Iepirkumu uzraudzības birojā, kas nesekmē sadarbību citos projektos. Pārskats par 
klastera darbību faktiski rāda tikai dalībnieku nošķirtas darbības. Sīkāk sk.: http://www.is.lv/public/

36  Sk.: http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l26015.htm. Latvijā šādas sadarbības pionieris ir uzņēmums 
Lursoft IT, Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas operators, kas jau ir asociēts ar 14 citu Eiropas 
valstu reģistriem aliansē European Business Register; sk.: http://www.ebr.org

KNOWLEDGE AS A RESOURCE FOR THE IMPROVEMENT OF LIFE QUALITY – 
NOW EXISTENT BUT FOR HOW LONG IT WILL BE ADEQUATE?

The paper provides an overview of problems associated with application of knowledge as 
the basic asset for sustainable improvement of life quality in Latvia, including creation, shar-
ing and usage of knowledge, as well as forming ramified knowledge flows. Quantitative and
qualitative evaluation of the knowledge resources shows that in order to guarantee a knowl-
edge-based development it is necessary, in a short time, to elaborate and introduce a national 
scale knowledge management model. 
Key words: knowledge, knowledge management, information society, education, innova-
tions.
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JAUNRADE UN INOVĀCIJAS – LABKLĀJĪBAS 
PAMATS

Rakstā aplūkota kompleksā ERTDI+I (izglītības, pētniecības, lietišķo izstrādņu un to inovatīvas 
ieviešanas) sistēma, tās loma sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā un uzdevumi, kas šajā kontekstā 
risināmi Latvijas Universitātei.
Raksturvārdi: jaunrade, intelektuālais īpašums, inovācijas, labklājība.

Nesen Senātā apstiprinātajā LU stratēģijā intelektuālā īpašuma (IĪ) radīšanai, 
aizsardzībai un izmantošanai nākotnē pievērsta pelnīta uzmanība un paredzēts vis-
pusīgs atbalsts. IĪ radīšana un komercializācija patlaban ir “šaurā vieta” ne tikai 
Latvijas Universitātē, bet visā akadēmiskajā vidē un Latvijā kopumā. Izglītības, īpaši 
augstākās (E), pētniecības (R), tehnoloģiju/produktu/pakalpojumu izstrādes (TD), to 
komercializācijas/ieviešanas (I), īpaši izmantojot inovatīvas metodes (+I) sinhrona 
rezultatīva mijiedarbība (1. att.) nav tikai augstskolu un pētniecisko iestāžu problēma. 
Latvijā, mainoties sabiedriskajām iekārtām, valdībām, prioritātēm, un citu apstākļu 
rezultātā visu līmeņu lēmumu pieņēmēju (un daļēji arī sabiedrības) izpratnē un rī-
cībā ir zudusi pārliecība, ka ERTDI+I sistēmas aktivācija ir pareizais, pat vienīgais 
ceļš uz labklājību. Valdošie grupējumi netic, ka izglītība, fundamentālās zinātnes, 
lietišķie pētījumi, tehniskā u.c. veidu jaunrade inovatīvai ražošanai un sabiedrības 
pilnvērtīgas attīstības nodrošināšanai ir viens nedalāms mijiedarbē esošs komplekss 
ERTDI+I, kas virza tehnisko, kultūras un ekonomisko progresu, vienojot izglītību, 
mākslu, kultūru, zinātni, tehniku, medicīnu, tautsaimniecību. Sabiedrība un attiecīgi 
tās oficiālie priekšstāvji – Saeima, Ministru kabinets, pašvaldības – nav pārliecināti 
(vismaz darbos ne), ka bez kvalitatīvas ERTDI+I sistēmas mēs nebūsim pilnvērtīga 
valsts, līdzvērtīgi partneri Eiropā un pasaulē. Mēs zaudēsim savu identitāti, kuras 
svarīgs indikators līdztekus teritorijai, valodai, kultūrai, manuprāt, ir arī ERTDI+I 
līmenis.

Minētā situācija daudzkārt ir skaitliski pamatota, analizēta, publiski apspriesta, 
izstrādāti ieteikumi – šeit tikai dažas atsauces uz pēdējiem apkopojošiem publicēju-
miem. [1; 4–7; 9; 11–12] Ir zināma citu valstu, piemēram, Īrijas, rīcība. [3] Tomēr 
topošajā Latvijas Tautsaimniecības vienotajā stratēģijā, kura 2004. gada 12. jūlijā 

75.–82. lpp.
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akceptēta Valdības komitejā, diemžēl nedominē vispusīgs atbalsts ERTDI+I sistēmai. 
Respektīvi, zināšanu un augsto tehnoloģiju izmantošana tiek definēta kā mērķis, taču to 
radīšanas mehānismi nav atsegti. Arī no Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzekļiem 
tikai apmēram 15% paredzēti atbalstam jaunu produktu un tehnoloģiju attīstībai.

Labākai ERTDI+I sistēmas [12] komponentu mijiedarbes izpratnei jāpakavējas 
pie pēdējos gadu desmitos aktualizētu procesu un tos raksturojošu terminu satura [6]. 
Minēšu populārākos no tiem.

Inovācijas. Plašā nozīmē šis ir valodniecisks termins, kas apzīmē visdažādākos 
jauninājumus jebkurā cilvēku darbības sfērā. Tātad tas attiecas uz jebkuru ERTDI+I 
sistēmas posmu. Tomēr bieži inovācijas traktē kā procesu, kurā jaunas zinātniskās, 
tehniskās, sociālās, kultūras vai citas jomas idejas, izstrādnes un tehnoloģijas, respek-
tīvi, intelektuālais īpašums, tiek īstenots tirgū pieprasītā un konkurētspējīgā produktā 
vai pakalpojumā (+I). Īpaši daudzveidīgi ir inovāciju un arī tehnoloģiju pārneses (TT) 
traktējumi, lasot, piemēram, The Journal of Technology Transfer publikācijas.

Šajā rakstā aprobežošos ar nule minēto šaurāko inovāciju satura traktējumu: radī-
tā IĪ komercializācija ar īpašiem paņēmieniem +I un rūpnieciskā IĪ aprites analīze.

Vēl būtu jānošķir vienkārša pārbaudītu tehnoloģiju tiražēšana (1) un patiešām 
jaunu risinājumu mārketings (2).

Pirmajā gadījumā sekmes izšķir galvenokārt noiets, jo iespējams samērā precīzi 
izrēķināt cenu, ir zināma tiražētā produkta, ražotnes ietekme uz vidi u.c apstākļi. 
Šādas zināmu, pārbaudītu tehnoloģiju pārneses realizējas galvenokārt ar īpašnieku 
līdzekļiem un/vai banku kredītiem. Riski samēra zemi, jo gan investori, gan kreditē-
jošās bankas ļoti rūpīgi analizē biznesa plānus. Latvijā pagaidām dominē šis veids. 

Otrajā gadījumā ir jāiedarbina speciāli, inovatīvās attīstības instrumenti (+I), ris-
ka finansējumu ieskaitot. Neveiksmju iespējamība ievērojami pieaug, jo produkts ir 
jauns, tirgus vēl jāapgūst. Iespējamas kļūdas pašās jaunajās tehnoloģijās, iekārtu dar-
bībā u.tml. Šādām ražotnēm nepieciešamas gan publisko, gan privāto fondu dotācijas. 
Darbojas riska (venture) kapitāla biznesa principi. Būs neveiksmes/bankroti.

Inovatīvā attīstība nozīmē pārstrukturizēt ekonomiku, arvien palielinot tajā aug-
sto tehnoloģiju nozīmi. Inovatīvā attīstība ietver arī prasmi veiksmīgi pielietot citu, 
industriāli attīstīto zemju zinātnes, pētniecības un tehnoloģiskos sasniegumus.

Inovāciju atbalsta struktūras ir institūcijas, kas atbalsta RTD rezultātu komer-
cializāciju un jaunu tehnoloģiski orientētu uzņēmumu veidošanos; tie ir zinātnes un 
tehnoloģiskie parki, tehnoloģiskie un inovāciju centri, biznesa inkubatori u.c.

Latvijā iespējami optimālais inovāciju atbalsts aprakstīts Nacionālajā inovāciju 
programmā [6], sk. arī [1].

Nacionālā inovāciju sistēma ir valdības, sabiedrības un privātā sektora institūci-
ju un to īstenoto pasākumu kopums, kas veicina jaunu zināšanu uzkrāšanu, apmaiņu 
un praktisko lietojumu, kas ir nepieciešams produktīvai sabiedrības attīstībai. Nacio-
nālā inovāciju sistēma ir attiecīgā zemē izveidojusies (Latvijā tā vēl jāveido) sistēma, 
kas nodrošina efektīvu zināšanu un prasmju apriti sabiedrībā un veicina līdzsvarotu 
sabiedrības intelektuālo un ekonomisko attīstību. Inovāciju sistēma aptver pētniecību 
(izglītība, zinātne, jaunrade), uzņēmējdarbību, finanses un likumdošanu.
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 E      Izglītība  Informācija Profesionālās 
     zināšanas, prasmes

 INVEST   Jauna informācija

  Σ

 RTD Σ Jaunas zināšanas  Σ

  Σ

 IĪ  TDI

     TT

 +I  Ražošana 
   Jauni/uzlaboti produkti,  TM 
   pakalpojumi 

 INVEST    INVEST

   IKP, labklājība, 
   Publiski/privāti labumi/ienākumi

Σ – EUREKA (atradu/radīju: jaunu ideju rašanās)
TT – tehnoloģiju pārnese
TM – tehnoloģiju tiražēšana
INVEST – publiskās/privātās investīcijas

1. att. Orientējošā ERTDI+I mijiedarbības shēma

Sasniegumu analīze (benchmarking) – inovatīvi pasākumi attiecīgajā nozarē 
pārāka produkta vai pakalpojuma radīšanā vai pilnveidošanā, veicot konkurentu, 
radniecīgo vai citādi saistošo uzņēmumu organizācijas, rīcības, procesu un produktu 
salīdzinošu analīzi, sava un citu uzņēmumu sasniegumu vērtēšanu, tādējādi paaug-
stinot konkurētspēju tirgū.

Spinn-off – jauns uzņēmums, kas veidojies no augstskolām vai pētniecības ie-
stādēm.

Start-up – jauna uzņēmuma dibināšana.
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Tehnoloģiju pārnese (TT) ir noteiktas tehnoloģijas (zināšanu, ražotprasmes, teh-
noloģiju) nodošana (pārdošana) no viena tehnoloģiju lietotāja (radītāja) citam, vienā 
zemē radītu tehnoloģiju pielietošana citā ar nolūku radīt jaunus produktus, procesus 
vai pakalpojumus. 

Zināšanu vadība – koordinēta un virzīta zināšanu radīšana, uzkrāšana, apzinā-
šana, piemērošana, attīstība, padziļināšana, popularizēšana, izplatīšana, lietošana.

Zināšanu virzīta (uz zināšanām balstīta) ekonomika ir apzīmējums, kas rak-
sturo ekonomisko sistēmu un tiek lietots, lai uzsvērtu zināšanu un tehnoloģiju pie-
augošo lomu mūsdienu sistēmās.

Valdības inovatīvās attīstības politika ir valdības uzsākto, veikto un koordinēto 
pasākumu kopums: likumdošanas akti un administratīvās normas, prioritātes un to 
noteikšanas mehānismi, realizācijas instrumenti u.c., kas nodrošina saskaņotu, ilgt-
spējīgu un līdzsvarotu attīstību.

Visos laikos daļa iedzīvotāju bija, ir un būs tehniskās un mākslinieciskās jaunra-
des nesēji, inovatori. Šo jaunradīto produktu izmantošanas/komercializācijas pakāpe 
un efektivitāte un līdz ar to progress ir atkarīgs no attiecīgajās valstīs (reģionos) 
izveidotajām ekonomiskajām sistēmām 

Atgriežoties pie virsrakstā definētās problēmas – kā sasniegt labklājību (lasi: 
Eiropas dzīves līmeni), vienkāršota atbilde būtu: aktivēt ERTDI +I sistēmu, pirm-
kārt ar ekonomiskiem instrumentiem, kombinējot valsts budžeta (public) un privātos 
līdzekļus (Lisabonas/Barselonas stratēģija) uz augsto tehnoloģiju produktiem lab-
vēlīgas likumdošanas/normatīvās bāzes. Lai to realizētu, nepieciešami divu līmeņu 
pasākumi:

• sabiedrības un lēmumu pieņēmēju pārliecība un rīcība;
• visu līmeņu skolās audzināt un mācīt radošus cilvēkus, lai tie vēlētos un prastu 

izstrādāt jaunus (uzlabotus) konkurētspējīgus produktus, pakalpojumus, apa-
rātus utt. un tos komercializēt. Šiem cilvēkiem būtu jāveidojas studiju ga-
dos, jo 5–10% sabiedrības locekļu vajadzētu būt uzņēmējiem, universitāšu 
studentu un beidzēju vidū pat vairāk. Šādu aktīvu, protošu, uz inovācijām 
virzītu jauniešu veidošana ir mūsu – augstskolu pasniedzēju un LU jaunās 
stratēģijas – misija. Vienlaikus attīstīsies iecerētais Zinātnes un tehnoloģiju 
parks (ZTP), start-up un spin-off procesi kļūs par LU (un augstskolu vispār) 
ikdienu. LU budžetā parādīsies jūtami ienākumi par rūpnieciskā IĪ realizāciju, 
kā tas, piemēram, ir vairumā ASV universitāšu. Latvijas mērogā tas nozīmē 
nevis dominējošo, pasaulē zināmo tehnoloģiju, aparātu, servisu un produktu 
tiražēšanu, bet reālu jaunu inovatīvu vietējo izstrādņu ar ievērojamu pievieno-
to vērtību palaišanu tirgū. Vienlaikus biržās, piemēram, NASDAQ, parādīsies 
šo uzņēmumu akcijas (initial public offerings). 

Noslēgumā daži priekšlikumi, kurus, īpaši necerot uz lēmumu pieņēmēju rīcību, 
varētu realizēt augstskolās, lai straujāk tuvotos minētajam mērķim – ar ERTDI +I 
sistēmas intensificēšanu būtiski uzlabot mūsu labklājību un līdz ar to ātrāk panākt 
Eiropas attīstītākās valstis. Mēs varētu sākt ar studentiem – inovēt studiju program-
mas. Domāt un mācīt tā, lai no mūsu studentiem veidotos uzņēmēji – vidusslānis. 
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Audzināt/mācīt studentus par jaunradīt spējīgiem, par darba devējiem, ne tikai 
par darba ņēmējiem. Diemžēl studentija joprojām vairumā ir orientēta uz darba 
ņēmēju lomu. Vairumam mērķis – labi apmaksāts darbs. Diemžēl patlaban mēs nereti 
audzinām tikai kalpotājus. Jāveido inovatīva vide – jāaktivē jaunrade un inovācijas 
universitātēs u.c. augstākajās mācību iestādēs, jāattīsta prasmes to rezultātus izman-
tot. Lai to darītu, pašai profesūrai ir jābūt atpazīstamai ne tikai zinātnieku vidē, 
bet arī attiecīgo nozaru uzņēmumos. Ikvienam profesoram ir jāiekļaujas ne tikai 
starptautiskā pētnieciskā apritē un mācību darbā, bet viņam jāiegūst kompetence 
arī industriālā vai citā praktiskā jomā. Tad arī LU budžetā vairotos ienākumi no at-
tiecīgiem līgumdarbiem (Barselonas ieteikums – divām trešdaļām kopējo ienākumu 
RTD sadaļā jānāk no rūpniecības pasūtījumiem). Tas nav viegli, jo līdz šim šādu 
oficiālu prasību nav bijis.

Jaunrades objekti rodas pētījumu (īpaši pielietojamo) rezultātā laboratorijās, 
profesoru grupās, institūtos. To komercializēšanai būtu jāforsē Nacionālās inovāciju 
programmas [6] iedarbināšana, LU līmenī – ZTP izveide. Zinātnes un tehnoloģiju 
parkam nepieciešamas universālas iekārtas, tehnoloģiskās līnijas, infrastruktūra ātrai 
produktu paraugu izlaidei, lai attiecīgo mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) starts 
neilgtu. ZTP ir jābūt spējīgam sevi uzturēt (vismaz!). Universitātēs kopumā būtu 
jāpastiprinās jaunrades potenciālam, lai no rektorāta līdz katedrām, laboratorijām, 
auditorijām ikdienā tiktu veidota inovatīva vide un rastos grupas, MVU, kas būtu 
topošo ZTP kodols. Universitātēm būtu jācenšas šo jaunradi virzīt uz galarezultātu: 
produktiem, tirgum nepieciešamiem pakalpojumiem. Vērtējot mācībspēku profesio-
nālo izaugsmi, šādi praktiski rezultāti, iespējams, būtu pielīdzināmi publikācijām 
citējamos žurnālos.

Vēl viena gandrīz neapgūta aktivitāte ir riska kapitāla bizness. Latvijā runājam 
un veicinām investoru piesaistīšanu galvenokārt zināmu pārbaudītu tehnoloģiju ti-
ražēšanai. Maz licenču darījumu. Tās nav jaunākās tehnoloģijas, ja bankas kreditē 
jaunu ražotņu veidošanu. Tā ir zināmu pārbaudītu tehnoloģiju tiražēšana. Mēs nepro-
tam veidot riska kapitāla biznesu. Neprotam piesaistīr investorus MVU veidošanas 
agrīnajās fāzēs. Studentiem (īpaši doktorantiem) jāiemācās/ jāmāca investoru piesais-
tīšana TDI +I agrīnajā fāzē, kad vēl veidojas MVU u.tml. struktūras. Pie mums akciju 
tirgus, iesaistot IĪ, praktiski nedarbojas. Cik zināms, tikai divas IT firmas no Latvijas
gatavojas startēt NASDAQ tirgū. Šīs prasmes jāpārvalda mums – pasniedzējiem un 
jāmāca tās arī studentiem.

Kopsavilkums
Kā jau vairākkārt minēts, jaunrades produktu apritē pasaules pieredze un sek-

mes ir pietiekamas. Iezīmētas nākotnes tendences. [8] Arī latviski pieejama kva-
litatīva šīs sistēmas analīze ar secinājumiem un rekomendācijām, kas būtu jādara 
lēmumu pieņēmējiem Latvijā [1; 4; 6]. Eiropā vien ik gadu notiek pārdesmit se-
mināru, konferenču, kurās diskutē par šīm problēmām. Piemēram, dažas tuvākās: 
Baltic Dynamic 2004. gada 8.–9. septembrī Rīgā, sk.: http://www.innovation.lv/
baltdyn04, Creating Business out of Science, 2004. gada 14.–15. oktobrī Portugālē, 
sk.: http://www.science-alliance.nl. Latvijā strādā Latvijas Tehnoloģiskais centrs, 
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sk.: http://www.innovation.lv/LTC/default.htm, Inovācijas rosināšanas centrs, sk.: 
http://www.innovation.lv/irc, RTU Tehnoloģiskais parks, nodibināts riska kapitāla 
fonds u.c. Vērojamas zināmas Ekonomikas ministrijas aktivitātes MVU atbalstam. 
Pieejama MVU analīze Baltijas valstīs un Polijā. [10] Pieņemta Nacionālā inovāciju 
programma [6] un Tautsaimniecības vienotās stratēģijas projekts, 2004. Izglītības 
un zinātnes ministrija finansē tirgus orientētus pētījumus. Tomēr tās ir tikai pirmās 
bezdelīgas. Tas ir kritiski maz, lai ERTDI +I efektu sāktu just sabiedrība (nodokļu 
maksātāji). It īpaši tāpēc, ka Latvijā (Baltijā) ir specifiska situācija – visa pēdējā 
gadsimta laikā aktīvākie, izglītotākie, darbīgākie, turīgākie populācijas locekļi ir 
šauti, represēti, bijuši spiesti emigrēt, nobendēti Sibīrijā. Nevienai paaudzei šajā 
laikā nav izdevies normāli nodot nākamajai pieredzi, vērtības, tradīcijas, attieksmi 
pret īpašumu (no “mans ir mans” līdz “viss pieder tautai” un vice versa). Tieši 
tādēļ aicinu diskutēt (un pēc diskusijas rīkoties – koriģēt studiju programmas) par 
šīm problēmām, kuru svarīgākie raksturvārdi ir: jaunrade, inovācijas, zinātnes re-
zultātu (intelektuālā īpašuma) komercializācija, inovatīva ekonomika, riska bizness 
(kapitāls), tehnoloģiju pārnese, biznesa inkubators, zinātnes parks, tehnoloģiskais 
centrs u.c. Tiem būtu jābūt un jāiesakņojas apritē visu līmeņu lēmumu pieņēmēju, 
studentu un mācībspēku vidē IĪ veidošanas, un realizācijas, respektīvi, ERTDI +I 
sistēmas harmonizācijas sakarā. Vēlama diskusija arī par Latvijas galveno pro-
blēmu – kā rasties sabiedrības vidusslānim, kā panākt, lai studentu un augstskolu 
beidzēju vidū būtu vismaz 10–15% uzņēmēju, kuri vēlētos un spētu komercializēt 
inovatīvus, galvenokārt pašradītus konkurētspējīgus produktus. Tad arī izveidosies 
radoša vide, Latvijas Universitātē un citās universitātēs, augstskolās tiks aizpildīti 
nepietiekami attīstītie TDI +I posmi. Rezultātā pieaugs sabiedrības (nodokļu mak-
sātāju) un lēmumu pieņēmēju ticība ERTDI +I sistēmas izšķirošajai nozīmei mūsu 
valsts attīstībā. Globālais tirgus saņems jaunus/uzlabotus pašradītus produktus. In-
telektuālā īpašuma pārnese būs sabalansēta: mēs ne tikai pirksim, tiražēsim zināmas 
tehnoloģijas, bet arī pārdosim jaunrades objektus.

Lai gan, kā iepriekš parādīts, ERTDI +I sistēma ir sabiedrības attīstības virzītāj-
spēks un progress bez tās nav iedomājams, tomēr šai sistēmai ir arī negatīvas sekas. 
Tādēļ, veicinot jaunradi un tās produktu izmantošanu, nedrīkstētu aizmirst ilglaicīgas 
attīstības (sustainability) principus. [2; 12] Jāatceras, ka praktiski jebkura cilvēces 
saimnieciskā darbība rada zināmu kaitējumu apkārtējai videi. Tādēļ ekonomiskais 
labums vienmēr būtu jāsabalansē ar ekoloģiskajiem zaudējumiem. Nulles emisiju 
tehnoloģijas, produktu dzīves ceļa izsekošana (life cycle assessment) u.c. progresīvās 
metodoloģijas pagaidām ir tikai jauks mērķis, kam, protams, jātuvojas.

Atgriežoties pie ekonomiskā labuma sabalansēšanas ar ekonomisko kaitējumu, 
jāuzsver šīs problēmas sarežģītība. Pagaidām kādas topošās ražotnes ietekmju uz 
vidi novērtējums (IVN) ir samēra vienkāršs. Tiek analizēts, vai kaitīgie izmeši aug-
snē, atmosfērā, ūdeņos u.c. nepārsniegs pieļaujamās koncentrācijas. Bet pieļaujamās 
koncentrācijas, kopējam kaitējumam summējoties un zināšanām par cilvēku (dzīvās 
dabas) veselību palielinoties, mainās samazinājuma virzienā.

Tipisks ietekmju uz vidi un ekonomisko labumu vērtēšanas grūtību piemērs ir 
potenciālā celulozes rūpnīca Latvijā. Skaidrs, ka būs ieguvumi un būs kaitējums vi-
dei. Kā tos salīdzināt! Patlaban lielākā daļa sabiedrības ir noskaņota – nebūvēt. Bet 
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ko tad būvēsim? Apskatot IVN aģentūras mājaslapu, redzam: pat ja vērtējam tikai pēc 
ražotņu veidiem (naftas produkti, akumulatoru pārstrāde, bīstamo atkritumu utilizāci-
ja utt.), visai daudzi projekti, kas piedāvāti izvērtējumam, nevarētu atbilst ilglaicīgas 
attīstības labākajiem principiem. Principā nav absolūti nekaitīgu ražotņu. 

Visbeidzot, runājot par progresu kā ilglaicīgu attīstību, nedrīkstētu aizmirst, ka 
jaunās tehnoloģijas diemžēl visai drīz tiek izmantotas atsevišķu personu un grupēju-
mu mērķtiecīgai ļaunprātīgai, pat graujošai darbībai. Vēršanās pret jauno tehnoloģiju 
izmantošanu konfliktos, kriminālajās aktivitātēs, terorismā u.tml. ir vēl viens izaici-
nājums paaudzēm, kuras mēs audzinām/mācām.
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CREATIVITY AND INNOVATIONS—THE BASIS OF PROSPERITY

The steps from higher education to RTD (research and technology development) and imple-
mentation of the results have been analysed according to the system ERTDI+I, where +I 
stands for special innovative methods to foster the commercialisation of RTD results. The 
main statements are as follows.
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The support of the ERTDI+I complex should be a part of the national/regional policies aimed 
at increasing the understanding and effectiveness of the innovation-related economic and social 
development of the society, industrialists, politicians, and governments. The driving force is 
welfare and prosperity, while innovation is an instrument.
How should the products of intellectual activity and the results of research be converted into 
licenses, production units, products and services sold on the market? It is, certainly, a global 
challenge. In Europe alone, about a dozen of conferences and seminars on innovation promo-
tion are held annually. A special Innovation Monitoring System (NIP) has been created in 
Europe and should be created also in Latvia.
To promote innovations, special financing is decisive, since, with bank loans at the current re-
source prices (credit interest), it is possible to introduce only well established technologies with 
a guaranteed result. At least demonstration projects should be financed by grants, subsidies,
etc. Shortly, to promote innovation, the National Innovation Programme should be activated.
The central statement is the conviction: the main lever of the development lies in the intellec-
tual field (both technical and artistic creation), which means the activated ERTDI+I system.
Therefore, we have to develop special methods how to calculate the share of new products/
services developed in the growth of GDP. Taxpayers demand proofs and success stories, not 
promises.
A part (5–10%) of the population must feel an aspiration for creation (inventions, innovations). 
To foster this is the task of universities. A considerable role in establishing the above-men-
tioned approach is played by the educational system—first of all, the higher education. We
must teach students to become not only skilled employees, but also innovative employers.
We should develop sustainable technologies and economy—the so-called eco-social market 
economy. LCA (life cycle assessment) for new products must be done. Terrorism must be 
restricted.
Key words: creativity, intellectual (industrial) property, innovations, prosperity.
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EIROPAS SAVIENĪBAS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS 

PILNVEIDOŠANAS ASPEKTĀ

Rakstā iztirzātas Latvijas tautsaimniecības izaugsmes iespējas un attīstības pamatvirzieni 
integrējoties Eiropas Savienībā. Līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā Latvijai ir jāizstrādā 
mērķtiecīga valdības politika, kas būtu orientētu uz stratēģisku sektoru attīstību un stabilu 
ekonomikas izaugsmes nodrošināšanu. Šie mērķi ir sasniedzami kopsolī ar izglītības un 
cilvēkkapitāla attīstību. Raksts aplūko Latvijas ekonomikas stratēģiju Eiropas Savienības 
integrācijas kontekstā, analizē un novērtē ES valstu ekonomiskās un sociālās politikas 
stratēģijas Lisabonas deklarācijas aspektā un augstākās izglītības reformu progresu, kā arī Lat-
vijas Universitātes ekonomistu un vadības speciālistu sagatavošanas pamatvirzienus Boloņas 
deklarācijas kontekstā.
Raksturvārdi: izaugsmes teorija, izglītība, cilvēkkapitāls, sociālekonomiskā stratēģija, ES 
iniciatīvas.

20. gadsimta beigās notiekošie pasaules ekonomikas transformācijas procesi 
liecina par augstas pakāpes integrācijas procesiem globalizācijas apstākļos. Latvijai 
savā attīstībā ir jāiekļaujas globālās tehnoloģiju, ideju un informācijas plūsmās, kas 
dominē mūsdienu Eiropas un pasaules tirgū.

Kā liecina prakse, Eiropas Savienības ekonomika reāli pretendē uz vadošo vietu 
pasaules tirgos, ko nodrošina jaunā, uz zināšanām balstītā ES ekonomiskā stratēģija. 
Eiropas Savienība ir izvirzījusi sev augstu stratēģisku mērķi – nākamajā desmitga-
dē “kļūt par pašu konkurētspējīgāko un dinamiskāko ekonomiku pasaulē, kas būtu 
balstīta uz zināšanām un kas nodrošinātu ilgtspējīgu, stabilu ekonomikas augsmi ar 
daudzām un labām darba vietām un dziļu sociālo kohēziju”. Šis mērķis ir viens no 
galvenajiem akcentiem Lisabonas stratēģijā, kas pieņemta 2000. gadā. [5, 7]

Lisabonas stratēģijas izstrādi noteica vairākas ekonomiska rakstura problēmas – 
ES valstu pieticīgie augsmes tempi, augsts bezdarba līmenis, ierobežotā kohēzija un 
pārāk lēnais progress šo nelabvēlīgo tendenču mazināšanā. Lai saglabātu savu konku-
rētspēju ārējos un iekšējos tirgos, ES īstenoja dažādas stratēģijas – uzlaboja kvalitāti, 
veidoja tirgus segmentus, aizvietoja kapitālu ar darbaspēku u.c. Minētie pasākumi 
ļāva saglabāt peļņu uz nodarbinātības rēķina. Turpretim Lisabonas stratēģija integrē 
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ekonomiskos, sociālos un vides aizsardzības mērķus, un tā ir vērsta uz ilgtspējīgas 
attīstības nodrošināšanu Eiropas Savienībā. Stratēģijā iekļautais aktivitāšu kopums 
veido pamatu ES konkurētspējas paaugstināšanai.

Šinī sakarībā Eiropas valstu un vadību vadītāji sanāksmēs Lisabonā un vēlāk arī 
Stokholmā aicināja veltīt vairāk pūļu strukturālām izmaiņām, lai varētu palielināt 
izaugsmes potenciālu, izvirzot piecas prioritāras sfēras: nodarbinātība, inovācija 
un pētījumi, preču, darba un kapitāla tirgus ekonomiskās reformas, sociālā ko-
hēzija, ilgtspējīga attīstība.

Analizējot situāciju Latvijā, jāatzīmē, ka pašreizējos apstākļos īpaši svarīga un 
aktuāla problēma ir relatīvi augsts bezdarba līmenis valstī. Neraugoties uz to, ka Lat-
vijā nodarbināto skaits laikposmā no 2000. līdz 2004. gadam ir būtiski pieaudzis, t.i., 
par 7%, tomēr darba meklētāju īpatsvars 2003. gada beigās bija 10,7% un reģistrētā 
bezdarba līmenis – 8,6% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita. [9, 67] Tāpēc arī 
turpmākā Latvijas tautsaimniecības izaugsme būs orientēta uz strādājošo skaita pie-
augumu un darbaspēka kvalifikācijas celšanu. 

Augstskolu loma šajā jomā ir noteicošā, jo darba devēju prasības pēc kvalitatīva 
darbaspēka ir krietni palielinājušās, īpaši pēdējo gadu laikā. Tiek pieprasīti darbinieki 
ar teicamām teorētiskām zināšanām un labām praktiskā darba iemaņām. Atbilstoši tam 
augstskolu ietvaros pieaug profesionālās apmācības un pārkvalifikācijas īpatsvars. 

Tā Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē (EVF) pēdējos gados 
izteikti pieaudzis studentu skaits, kas izvēlējušies nepilna laika studijas un profesio-
nālās programmas, ko var saistīt ar cilvēku vēlmi maksimāli garantēt sev darbu vai 
saglabāt esošo darbavietu un nodrošināt personisko profesionālo izaugsmi nākotnē.

EVF dati par studējošo skaitu sadalījumu pa studiju virzieniem liecina, ka 
2004. gada 1. jūlijā no 9880 studentiem 73,8% bija pilna laika studenti (no kuriem 
vairāk nekā trešā daļa bija profesionālo programmu studenti), 24,1% – nepilna laika 
studenti, bet 2,1% – neklātnieki.

Jāatzīmē, ka fakultātē visvairāk bija pieprasītas grāmatvedības, finanšu sektora, 
uzņēmējdarbības un vadības zinību profesionālās un akadēmiskās izglītības studiju 
programmas.

Apkopojot informāciju par EVF programmu beidzēju iekārtošanos darbā, ir ie-
spējams pozitīvi novērtēt apmācības sistēmas efektivitāti, jo līdz šim gandrīz visi 
fakultātes absolventi bija nodarbināti savas specialitātes virzienos. Tomēr, kopumā 
ņemot, abiturientiem, konkrētu mācību programmu izvēloties, ir nepieciešams zināt 
prognozes un rekomendācijas, kuru izstrādāšana būtu Nodarbinātības valsts dienesta 
un Latvijas Akadēmiskās informācijas centra, kā arī Latvijas pētnieku un zinātnieku 
kompetence, pamatojoties uz darba tirgus konjuktūras analīzi un saskaņā ar darba 
devēju pieprasījumiem pēc noteiktu profesiju speciālistiem.

Integrējoties Eiropas Savienībā, Latvija sastopas ar nopietniem izaicinājumiem, 
nomainot tādu ekonomikas attīstības modeli, kas balstīts uz resursu izmantošanu, 
ar modeli, kas balstīts uz zināšanām. Kad valsts jau ir sasniegusi augsta ienākuma 
ekonomikas statusu, uzmanība jāpievērš tam, lai notiktu jaunu tehnoloģiju, inovā-
ciju, izglītības un cilvēkkapitāla nodrošināta attīstība. Skandināvijas valstīs veiktie 
empīriskie aprēķini rāda – ja valstī tautas izglītošanās līmenis palielināsies par vienu 
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gadu, tas var uzlabot ekonomikas kvalitatīvos rādītājus par 4% un tādējādi paaug-
stināt valsts konkurētspēju pasaules tirgū. 

Viens no būtiskākajiem izaugsmes nosacījumiem ir ražošanas faktoru pieejamība. 
Latvijas apstākļos tas jo īpaši ir saistīts ar darba resursu un cilvēkkapitāla attīstību. 
Nacionālā kopprodukta apjomu (Y) ietekmē vairāki būtiski lielumi. Pastāv sakarība:

Y = A · f [ K, N (CK) ], kur 

K – fiziskais kapitāls,
N – darbaspēks,
CK – cilvēkkapitāls,
A – tehnoloģiskā progresa pārmaiņas.

Atbilstoši ilgtspējīgas sabiedrības attīstības stratēģijai Latvijai jāorientējas uz 
informācijas un zināšanu izmantošanu kā primāro faktoru, kas sniedz Latvijai ie-
spēju kompensēt materiālo resursu trūkumu ar kvalificēta darbaspēka esamību un tā 
attīstību. Izmantojot cilvēkkapitāla potenciālu, Latvija iegūst daudz lielākas iespējas 
attīstīties un tuvoties ES valstu vidējam līmenim. Būtisks rādītājs, kas liecina, ka 
Latvijā cilvēkkapitāla potenciāls nav pilnībā izmantots, ir tautas attīstības indekss 
(TAI) – vērtējot pēc TAI un arī pēc zinātnes īpatsvara nacionālajā kopproduktā, Lat-
vija ieņem pēdējo vietu attīstīto Eiropas valstu grupā.

Lai vairotu Latvijas konkurētspējīgo cilvēkkapitālu, palielinātu izglītības un zi-
nātnisko potenciālu, ir nepieciešams pārstrukturizēt ekonomiku, nostādot to uz zinā-
šanās balstīta attīstības ceļa, taču efektīvi izmantot zinātnisko potenciālu kavē esošās 
pētniecības bāzes, zinātnes infrastruktūra, cilvēkresursu nepietiekama atbilstība 
mūsdienu ražošanas prasībām un saikņu trūkums starp zinātni un biznesu, kā 
arī vāja inovāciju atbalsta sistēma. 

Lai mazinātu atšķirības starp Eiropas valstu izglītības sistēmām, 29 Eiropas val-
stis, t.sk. arī Latvija, 1999. gadā parakstīja Boloņas deklarāciju.

Nepieciešamību pēc Eiropas kopējas augstākās izglītības politikas nosaka gan 
aizvien pieaugošā Eiropas integrācija un Eiropas Savienības paplašināšanās 2004. ga-
dā, gan nepieciešamība paaugstināt Eiropas augstākās izglītības konkurētspēju pa-
saules mērogā. 

Kopējo Eiropas politiku augstākajā izglītībā veido valdību kolektīvie lēmumi, 
un to aktīvi atbalsta gan dažādas ES struktūras, gan UNESCO. Augstskolu galvenais 
partneris šajā sadarbībā ir Eiropas universitāšu asociācija.

1997. gadā pieņemtā Lisabonas diplomu atzīšanas konvencija mainīja diplomu 
savstarpējās atzīšanas principus Eiropā, nosakot pāreju no ekvivalences meklēšanas 
pie vienāda līmeņa kvalifikāciju savstarpējas atzīšanas; tāpat tika iedibināta Eiropas 
valstu savstarpēja informēšana par savām izglītības sistēmām un kvalitātes vērtēšanas 
rezultātiem, kā arī noteikta vienota Eiropas diploma pielikuma izveide.

Pats nozīmīgākais pavērsiens Eiropas augstākās izglītības politikā ir Boloņas dek-
larācija, kurā pausta apņemšanās līdz 2010. gadam izveidot vienotu Eiropas augstākās 
izglītības sistēmu. Deklarācija paredz pāreju uz divu ciklu (bakalaura/maģistra) studiju 
sistēmu, vienlaikus nodrošinot absolventu nodarbinātību Eiropas mēroga darba tirgū, 
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sākot jau ar bakalaura līmeni, tā paredz arī virzību uz augstākās izglītības kvalitātes 
apliecinājumiem Eiropas mērogā un Eiropas augstākās izglītības pievilcības veicinā-
šanu pasaules mērogā.

Kvalitatīvi sagatavot studentu darbam vienotajā Eiropas darba tirgū ir iespējams 
tikai tad, ja tas daļu savu studiju (un vislabāk – prakses uzņēmumos) veic citā valstī, 
iepazīstoties ar atšķirīgu kultūru, likumdošanas nosacījumiem un tradīcijām. Šī ie-
mesla dēļ vairākas valstis (Zviedrija, Norvēģija, Malta u.c.) periodā pēc deklarācijas 
parakstīšanas ir noteikušas dažādus atvieglojumus un papildu finansējumu studen-
tiem, kuri daļu programmas apgūst ārzemēs. Mācībspēku mobilitāte faktiski ir vēl 
vairāk nepieciešama – lai mācībspēki gatavotu studentu darbam Eiropas mēroga vidē, 
viņiem pašiem jābūt strādājušiem šajā vidē.

Eiropā ir radusies izpratne par sadarbību kvalitātes nodrošināšanā kā savstarpējas 
uzticēšanās pamatu, kas nodrošinās diplomu savstarpēju atzīšanu Eiropas augstākās 
izglītības telpā. Ir izveidots Eiropas nacionālo kvalitātes nodrošināšanas aģentūru 
tīkls ENQA, kas koordinēs Eiropas mēroga sadarbību, palīdzot ieviesties salīdzinā-
miem kvalitātes standartiem un procedūrām. 

Boloņas deklarācijas tapšanu ir veicinājuši tādi faktori kā cilvēkresursu mobi-
litātes pieaugums, kas prasa, lai iegūtā kvalifikācija vai grāds (Eiropas vienotais 
diploma pielikums) tiktu atzīts visā Eiropas Savienībā, un cilvēks tiešām brīvi varētu 
izvēlēties, kurā valstī strādāt savā profesijā. Deklarācijas pieņemšanas iemesls bija 
arī Eiropas izglītības konkurētspējas celšana globālā mērogā, konkurējot ar ASV 
izglītības sistēmas piedāvājumu. Ar deklarācijas pieņemšanu tika izvirzīts mērķis, 
saglabājot valstu izglītības sistēmu daudzveidību, panākt vienotu Eiropas izglītības 
sistēmas arhitektūru, kas neradītu šķēršļus studentu, mācībspēku un pilsoņu brīvai 
kustībai, un lai jebkuram augstskolā iegūtam grādam vai diplomam būtu jēga gan 
mācību turpināšanā, gan Eiropas un pasaules darba tirgū.

Latvijai kā ES dalībvalstij, ir īpaši aktuāli pievērst uzmanību studentu kvalitatīvai 
sagatavošanai darbam vienotajā Eiropas darba tirgū. Visefektīvāk to var sasniegt, ja 
students daļu savu studiju augstskolā veiktu kādas citas Eiropas valsts universitātē.

Šajā nolūkā LU studentiem īpaša uzmanība jāpievērš svešvalodu zināšanu pastip-
rināšanai un pētniecības darba aktivizēšanai. Savukārt LU EVF jāturpina starptautisko 
augstskolu sadarbība Eiropas valstu mācību un zinātnisko projektu ietvaros, it īpaši 
sadarbība ar vadošām Eiropas universitātēm Latvijas doktorantu sagatavošanā.

Ir vērts atzīmēt LU EVF pozitīvās tendences zinātnes un pētījumu jomā. To 
var saistīt ar ideju par pastiprinātu sadarbību starp Latvijas un ES valstu augstsko-
lām. Tā EVF aktivitātes zinātniskajā darbībā ilustrē pieaugošais pētniecības projektu 
skaits – tikai pēdējo piecu gadu laikā pētniecības projektu un to dalībnieku skaits 
palielinājies gandrīz 2,3 reizes. 2003.–2004. mācību gadā fakultātē izstrādāts 41 zi-
nātniskais projekts, no kuriem septiņi ir Latvijas Zinātnes padomes finansēti projekti 
un sadarbības programmas, 17 projekti finansēti no ES līdzekļiem, 5 projektiem bija 
starptautiskais finansējums, 6 projektiem – Latvijas finansējums, 2 projektiem bija 
LU finansējums un 4 projektiem bija iniciatīvas raksturs.

Īpaši ir jāuzsver fakts, ka Ekonomikas un vadības fakultātē ekonomikas, vadības 
zinību un demogrāfijas programmās iestājušies vairāk nekā 200 doktorantu, kuri ir 
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iekļauti fakultātes pētnieciskajos projektos un arī aktīvi tajos darbojas. No 2002. gada  
sekmīgi tiek realizēts sadarbības projekts ar Norvēģijas augstskolām par doktorantu 
sagatavošanu Ekonomikas un vadības fakultātei. Minētais projekts tiek īstenots trīs 
profesoru – A. Saetera, E. Dubras un I. Revinas – vadībā.

LU EVF studenti un zinātnieki intensīvi sadarbojas ar daudzām augstākās izglī-
tības un zinātnes iestādēm ES un pasaulē. EVF studenti aktīvi piedalās ES izglītības 
un zinātnes programmās SOCRATES, Leonardo da Vinci un Youth for Europe. 47 
fakultātes studenti 2003./2004. mācību gadā studējuši ārzemju augstskolās, 10 stu-
denti ieguvuši papildu stipendijas par studiju un zinātnisko darbību, 53 fakultātes 
studenti saņēma balvas zinātniskajos konkursos.

EVF jau no 1992. gada piedalās programmās TEMPUS un PHARE. TEMPUS 
programmas ietvaros realizēti būtiski augstākās izglītības sistēmas attīstības projekti, 
kas saskaņoti ar ES augstākās izglītības politikas attīstības tendencēm. Savukārt PHA-
RE programmas ietvaros realizēti ļoti nozīmīgi Eiropas valstu ekonomiskie zinātniskie 
projekti. Ekonomikas un vadības fakultātes akadēmiskais personāls ir ņēmis dalību 
ES 3., 4. un 5. ietvara RTD (Research, Technology, Development) programmās, kā arī, 
sākot no 2002. gada, Eiropas Savienības 6. ietvara RTD programmā. Pētījumu rezul-
tāti atspoguļoti fakultātes akadēmiskā personāla publikācijās. 2003. gadā publikāciju 
skaits sasniedza 243, daļa no tām – 86 – publicēta recenzējamos izdevumos.

Par efektīvu sadarbību ar ārzemju augstskolām liecina vieslektoru un ārvalstu 
zinātnieku vizītes fakultātē, tikai 2003./2004. mācību gadā fakultātes dzīvē piedalī-
jās 43 vieslektori un ārvalstu zinātnieki. Savukārt 25 fakultātes pasniedzēji, pildot 
zinātniskās un mācību programmas, apmeklēja ārzemju augstskolas.

Pagājušajā mācību gadā LU EVF organizējusi 18 zinātniskas konferences un 
seminārus, šajos pasākumos piedalījās arī ārzemju kolēģi. 2003./2004. mācību gadā 
fakultāte ir izdevusi četrus LU Rakstu krājumus un vienu monogrāfiju par pētniecības 
projekta LU-5 zinātniskajiem rezultātiem. LU EVF aktīvi sadarbojas ar Eirofakultāti, 
un 2004. gadā, lai aktivizētu pētniecisko un zinātnisko darbu, ir sagatavots fakultātes 
priekšlikums par ekselences centra dibināšanu.

Pagājuši vairāk nekā četri gadi kopš Boloņas deklarācijas parakstīšanas brīža. 
Vairumā Eiropas valstu, arī Latvijā, Boloņas deklarācijas kontekstā nospraustie mēr-
ķi ir šādi: viegli izprotamas un salīdzināmas grādu sistēmas ieviešana, kredītpunktu 
sistēmas ieviešana, mobilitātes veicināšana, Eiropas sadarbības veicināšana kvali-
tātes vērtēšanā u.c. Šie mērķi ir plaši pieņemti un tiek izmantoti kā bāze augstākās 
izglītības pārveidei. Bet nākuši klāt jauni būtiski jautājumi, tādi kā mūžizglītība, kas 
ir viens no pamatelementiem Eiropas augstākās izglītības telpā. Nākotnes Eiropā, 
kas būvēta uz zināšanās balstītu sabiedrību un ekonomiku, mūžizglītības stratēģijas 
ir nepieciešamas, lai reaģētu uz konkurētspējas, moderno tehnoloģiju izmantošanas 
izaicinājumiem un veicinātu sociālo kohēziju, un to var panākt, tikai nodrošinot 
augstu nodarbinātību un dzīves labklājību. 

Eiropas Savienības paplašināšanās vidējā laika periodā un ilgtermiņā rada noteik-
tas ES ekonomikas izaugsmes perspektīvas. Lai arī jaunās Centrāleiropas un Austrum-
eiropas dalībvalstis ir sasniegušas ievērojamu strukturālo un institucionālo reformu 
progresu, tas tomēr laika un strukturālo pārmaiņu ziņā visās valstīs nav pietiekami 
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ātrs un dziļš. Nevar arī ignorēt pastāvošās lielās atšķirības ekonomiskās attīstības 
rādītājos (produktivitāte, nodarbinātība, ekonomikas struktūra u.c.) starp jaunajām 
dalībvalstīm un vidējo ES sniegumu, lai gan pirmajām augsmes tempi ir straujāki.

Sociāli ekonomiskās evolūcijas un strukturālās politikas pārmaiņu dinamika pa-
saules ekonomikas attīstības kontekstā ir aplūkota Rikardo, Harroda-Domara, Nel-
sona un Solova modelī. Šo pārmaiņu būtību, pēc autores domām, ievērojot Latvijas 
specifiku, var atspoguļot grafiski (1. att.).

* Latvijas pašreizējā situācija strukturālo pārmaiņu jomā
Y – valsts kopējais ienākums vai nacionālais kopprodukts (NKP)
Z – kapitāla izdevumi sociāli ekonomiskajām un strukturālajām pārmaiņām valstī vai inovācijas 
kapitāls

1. att. Sociāli ekonomiskā evolūcija un strukturālās politikas pārmaiņas [3, 57–58]
Figure 1. Socioeconomic evolution and structural policy change

Valsts stāvoklis 1 {Y1 ; Z1} atbilst situācijai, kad attīstība saistīta ar K un L 
(kapitāls un darbs) faktoru darbību. 

Valsts stāvoklis 2 {Y2 ; Z2}  – stacionārais stāvoklis, kad inovācijas kapitāls ir 
ierobežots (Rikardo modelis).

Valsts stāvoklis 3 {Y3 ; Z3}  – evolucionārais stāvoklis (1→ 3), inovācijas ka-
pitāls pieaug (Harroda-Domara modelis).

Valsts stāvoklis 4 {Y4 ; Z4}  – stacionārais stāvoklis, kad inovācijas kapitāls 
atkal ir ierobežots, bet pie lielāka ienākuma līmeņa (Nelsona modelis).

Valsts stāvoklis 5 – ilgtspējīga attīstība, kas apmierina pašreizējās valsts vaja-
dzības, neapdraudot nākamo paaudžu iespējas apmierināt to vajadzības. Ilgtspējīga 
attīstība ir ekonomiskā, vides un sociālā ilgtspēja, kas var tikt panākta, efektīvi pār-
valdot fizisko, dabas un cilvēkkapitālu (Solova modelis). 

Lai attīstītu Latvijas ekonomiku pēc 5. scenārija, visus iepriekšminētos apstākļus 
un faktorus nepieciešams reāli ieviest ekonomiskajā dzīvē, pievēršot īpašu uzmanību 
darba resursu un cilvēkkapitāla faktoriem.
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Ekonomikas izaugsmes pieaugums Latvijā kopš 2000. gada norit gandrīz 2,5 
reizes straujāk nekā Eiropas Savienībā. Latvijas ekonomiskā sadarbība ar ES bija un 
paliks būtisks faktors tautsaimniecības attīstībai pārredzamā nākotnē. Jāņem vērā arī 
tas, ka sakarā ar iestāšanos Eiropas Savienībā Latvija var izmantot tās priekšrocības, 
ko dod attīstīts, plašs un stabils Eiropas tirgus, brīva preču un pakalpojumu, darba-
spēka un kapitāla kustība, ES sociālā kohēzija. Līdzdalība ES rada Latvijai iespējas 
piedalīties “spēles noteikumu” veidošanā un sniedz lielāku drošību Latvijas tirgum 
pret ekonomiskajiem riskiem, ko neliela valsts vienatnē novērst nevar. 

Tādējādi ekonomiskā attīstība analizējama procesā, kur būtiska ir ne tikai mak-
roekonomiskā stabilitāte, bet arī tādi savstarpēji cieši saistīti faktori kā pārvaldes 
kvalitāte, sabiedrības kapacitāte attīstīt savas intelektuālās un tehnoloģiskās spējas, 
attīstīti konkurences veidi un labvēlīgi apstākļi cilvēku izaugsmei.

Eiropas Savienības ekonomiskās un sociālās politikas apskats ļauj izdarīt dažus 
būtiskus secinājumus Latvijas tautsaimniecības vides uzlabošanai:

• ES iniciatīvas Boloņas deklarācijas skatījumā dod iespējas veiksmīgāk risināt 
nopietnas strukturāla rakstura problēmas, it īpaši sociālās sfērās, uzņēmējdar-
bības un inovāciju jomā;

• Eiropas Savienībā ir izstrādāta virkne programmu un stratēģiju, kas ļautu efektī-
vāk pārvarēt ekonomiskās problēmas un padarītu Eiropas Savienību par pasaules 
konkurētspējīgāko reģionu, kā to paredz Lisabonā deklarētās apņemšanās;

• attiecīgajām Latvijas attīstības programmām tiek paredzēts arvien lielāks fi-
nansējums no ES budžeta līdzekļiem, un jau šobrīd tas ir pieejams, lai no-
drošinātu efektīvāku un konkurētspējīgāku izglītības sistēmas izveidošanu, 
nacionālās zinātnes, pētījumu un augstskolas veicināšanas politikas izstrādi. 
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GROWTH OF LATVIAN ECONOMY IN THE CONTEXT OF IMPROVEMENT OF 
HIGHER EDUCATION IN THE EUROPEAN UNION

The aim of this paper is assessment of the possibilities of development and basic trends of 
Latvia’s national economy during the integration into the European Union. It is necessary 
to elaborate definite targeted politics of the government, oriented on the development of the
strategic sectors of the economy and the endowment by the stable development of economics, 
and as a primary goal—to make use of the development of education and human capital.
The following questions are considered in the paper: strategies of Latvia’s economy in light 
of the integration into the European Union, analysis and evaluation of economical and social 
politics of the Member States of the European Union in the light of the Lisbon declaration, 
and the progress and basic trends of the higher economic and management education in the 
University of Latvia in the light of the Bologna declaration.
Key words: theory of growth, education, human capital, socioeconomic strategy, EU initia-
tives.
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ZINĀTNIEKS BRĪVDIENĀS

Uz Eiropas projektu pieredzes pamata esejā raksturota zinātniskās darbības daudzveidība un 
fragmentārisms, analizēti zinātniskie tīkli. Izvirzīta tēze, ka mūsdienās zinātnes hierarhisko 
organizāciju, ko vēsturiski pazīstam kā akadēmisko sistēmu, nomaina zinātnes tīklveida 
organizācija. Zinātniskie tīkli ir piemēroti lietišķu pētniecisko projektu veikšanai, spēj pielāgoties 
sabiedriskajam pieprasījumam. Iesaistīšanās tīklos paplašina zinātnieka iespējas, taču rada arī 
virkni problemātisku seku. Zinātniekiem ir iespējams savienot “klasisko” akadēmisko kar-
jeru ar darbošanos tīklos. Esejā argumentēts, ka tīkla princips mūsdienās raksturīgs arī citām 
profesionālās darbības jomām, ar kurām zinātne sacenšas. Izmantojot piemērus no izglītoto, 
starptautiskos tīklos iesaistīto Latvijas jauniešu dzīves, parādīts, ka viņi sliecas izvēlēties par 
labu praktiski orientētai, nevis zinātniskai karjerai. 
Raksturvārdi: vasara, projekti, zinātne, tīkli, zinātnieks, paaudzes.

Projektu dzīve
Uz mazā galdiņa vecākiem dāvinātajā zilajā kāzu vāzē stāv izlaiduma puķes. Guļu 

gultā un skatos televizoru – kaut kādu raidījumu par Āfrikas ziloņiem. Tie brien pa 
lielām peļķēm, tad laižas peldus pa upi un visbeidzot ielien krūmos. Pamazām atgriežas 
dzīvesprieks. Sen neesmu tā skatījies televizoru, vienkārši tāpat – gulējis un skatījies. 
No rīta kārtoju visādus papīrus, liku mapēs projektu dokumentus, izskatīju e-pastu, no-
runāju dažas tikšanās, sarakstīju uz dzeltenas lapas vasarā darāmos darbus – neko tādu 
viengabalainu un lielu, bet, kā allaž, kaut ko saraustītu un steidzīgu:

• jārezervē biļetes uz Tronheimu, Pasaules lauku socioloģijas kongresu;
• jāpabeidz un jāizsūta darba grupas dalībniekiem referāts;
• SUS-CHAIN projektā (Marketing Sustainable Agriculture: An analysis of the 

Potential Role of New Food Supply Chains in Sustainable Rural Development, 
Eiropas Savienības 5. ietvarprogrammas projekts) jāsagatavo kopsavilkums 
par nacionālajiem semināriem;

• TRUC projektā (Transforming Rural Communication, arī 5. ietvarprogrammas 
projekts) jāpabeidz raksts par starptautiskās gadījumu izpētes metodoloģiju; 

• ar nodaļas doktorantēm Lindu Zīverti un Daci Jansoni jāpārrunā praktiskās 
lietas viņu projektā par sievietēm biznesā un lauksaimniecībā (tas arī ir liels 
Eiropas projekts, un es viņām esmu tāds kā piekabināts vadošais pētnieks);

91.–99. lpp.
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• jāuzraksta eseja LU jubilejas krājumam (jutos pagodināts, kad atgriežoties no 
lauka darba Rankā, mani sasniedza telefona zvans ar piedāvājumu piedalīties 
šajā krājumā);

• SUS-CHAIN projektā kopā ar profesoriem Aivaru Tabunu, Aiju Zobenu un 
jaunajām pētniecēm Sandru Šūmani, Anitu Kalniņu, Ilzi Lāci un Lauru Sūnu 
jānoorganizē pētījuma lauka darbs ar tādu riktīgu komandas nogruntēšanos 
Smiltenē uz veselu nedēļu – visticamāk augusta beigās;

• PubAcc projektā (Researching Public Accountability Procedures in Different 
European Societies, arī šis ir 5. ietvarprogrammas projekts) jāuzraksta nodaļa 
“Concepts and discourses of public accountability” un tā jānosūta tālākai pa-
pildināšanai projekta kolēģiem.

Pie tā visa vēl jāpierēķina sīkie administratīvie darbi, kam jānodrošina intensīvā 
projektu dzīve. Un kur tad vēl personiskās dzīves apņemšanās un tas, ko es visvairāk 
gribu darīt vasarā:

• pēc iespējas vairāk dzīvot savos Akmentiņos, tur es jūtos labi, varēšu daudz 
staigāt un rakstīt;

• jābraukā pa ceļiem un mums vien zināmiem noslēpumainiem un senatnīgiem 
maršrutiem;

• laikus jārezervē biļetes uz Atēnām un jāizplāno atvaļinājums Peloponēsas pus-
salā vai uz kādas no salu virtenēm uzreiz pēc projekta apspriedes septembrī. 
Paņemšu 10 dienas īsta atvaļinājuma, izbrauksim ar kuģi jūrā, krastā ēdīsim 
uz restēm ceptu zivi. 30. jūnijā man beidzās otrais termiņš nodaļas vadītāja 
amatā, un es jūtos nopelnījis veselu gadu sabbatical Grieķijas salās; 

• beidzot pa īstam jāķeras pie eseju krājuma gatavošanas publicēšanai. 
Tad iekārtoju zilu mapi, kurā salikt vasaras pārnēsājamos rakstu darbus un atgā-

dinājumus, pēc tam aizbraucu uz veikalu un nopirku tumši sarkanu krāsu jumtam, tad 
uznāca lietus, jumta meistari aizbrauca, un man sāka sāpēt galva. Bija atvaļinājuma 
pirmā diena, ja ar atvaļinājumu saprotam laiku, kura precīza plānošana un intensīvs 
piepildījums ir atkarīgs galvenokārt no tevis paša. No rīta Radio Klasika pārraidīja 
skaņdarbu “Komponists brīvdienās”, un man likās, ka šai dienai un visai turpmākajai 
vasarai piestāvētu apzīmējums “zinātnieks brīvdienās”. Lai gan es nekad neesmu 
zinājis, ko nozīmē atvaļinājums “parastā izpratnē” (it kā citi cilvēki atvaļinājumā to 
vien darītu kā gurķotos), kad tas sākas un beidzas, šodien pēc visu vasarā darāmo 
darbu apzināšanas mani pārņēma nemiers. Pret vakaru vairs nezināju, kur likties, 
skatījos uz Sartra autobiogrāfiju – varbūt paņemt grāmatu, atgulties un palasīt kaut 
ko no nodaļām “Lasīt” un “Rakstīt”? Izklausās gandrīz kā no formulas, kas klejo pa 
Eiropas zinātnieku galvām un dienas režīmiem – kad reiz braucu ar dāņu kolēģi no 
Orhūsas uz viņas lauku mājām (viņas vīrs ir krievu literatūras profesors, apkrāvies ar 
Dostojevska un Čehova sējumiem), prasīju – ko tu vasarā darīsi? Kā parasti – lasīšu 
un rakstīšu, viņa atbildēja. Stāvlaukumā mikroautobusa sānu logam pēkšņi izkrita 
stikls, un profesors neticēja, ka tā var notikt. Bet es zināju, ka grāmatas lasīšana mani 
nenomierinās. Un tad nāca šie lielie ziloņi, kuri mierīgi slīdēja pa upi. 

Tagad, kad semestris beidzies un iestājusies lietaina vasara, es pats būšu sava laika 
noteicējs. Akadēmiskā gada beigas iezīmē krasu pāreju dzīves ritmā un uzbur laika 
ilūziju. Jūlija sākums ir tāds nemiera un solījumu pilns laiks, tas atklāj visu nepadarīto 
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darbu kalnu. Ziemā un pavasarī tik daudz laika paņēma lekcijas un dažādi administra-
tīvie pienākumi, ka gandrīz neatlika laika zinātnei un projektiem. Vispār jau nedaudz 
atlika, bet ne vienā laidā, kā tas ir nepieciešams produktīvam zinātniskam darbam. Par 
šo zinātniskās darbības saraustītību žēlojas daudzi zinātnieki. Gandrīz katrs no ma-
niem pašmāju un ārzemju kolēģiem piedalās vairākos projektos vienlaikus, viņi pilda 
arī pedagoģiskos un organizatoriskos pienākumus, ir aktīvi dažādās jomās. Strādāšana 
pie projektiem kļūst viendienīga no laiciskā viedokļa. Cik gan daudz ir tādu brīžu, kad 
varam netraucēti nodoties radošam projektu darbam, bez lekcijām, studentu konsultē-
šanas, administratīvām apspriedēm un dažādām komisijām? Zinātnieka profesionālā 
darbība ir kļuvusi saraustīta un fragmentāra, samazinās “tīrais” zinātnei veltītais laiks. 
Netraucēti nodoties pētījumiem, iespējams, var vienīgi jaunie zinātnieki, kuriem nav 
akadēmisko blakuspienākumu, lai gan arī viņi iet vecāko kolēģu pēdās, dzīvo un strādā 
intensīvā režīmā, iesaistās profesoru tīklos, meklē savus projektus. 

Taču zinātne ir trešās dienas kategorija, tā sākas pēc divām pie rakstāmgalda nosē-
dētām, izmocītām un tukšām dienām, kad smadzenēs izdalās īpaša eiforiska rakstīšanas 
viela (sociālajiem un humanitārajiem zinātniekiem) vai kāds īpaši aktīvs eksperimentāls 
neirons (dabzinātniekiem). Un tad ir svarīgi uzturēt šo radošo prieku ceturtajā, piektajā 
un visās turpmākajās dienās, sēžot pie datora, domājot, rakstot, formulējot atziņas pa 
10 stundām dienā, kamēr ziņojums, pārskats vai raksts ir pabeigts un gatavs nosūtīšanai 
tīkla partneriem. Rakstīšanu pārtraukt drīkst tikai iziešana laukā, gaisa ievilkšana krūtīs, 
spirgta vēja sajušana un vēl – garākas pastaigas, piemēram, no pieciem līdz septiņiem 
pēcpusdienā, lai pēc tam vakara cēlienā atkal strādātu pie datora, kamēr paliek pavisam 
tumšs. Zinātne sākas ar brīdi, kad mocības pārvēršas iedvesmā, vai arī tā ir spontāna 
apgaismība jau no paša sākuma – kāda doma vai ideja, ko tu gribi pateikt ar savu 
rakstu, komentāru, eksperimentu, sliktāk – ja ar politisku lobēšanu. 

Tīklveida zinātne 
Mūsdienās zinātnisko darbību raksturo daudzveidība un fragmentārisms, un šī pa-

rādība ir saistīta ar jauno zinātnes organizācijas formu – tīkliem. Zinātne vairs nav 
atziņu templis kalna virsotnē, bet gan daudzveidīgs kognitīvu, sociālu, politisku, finan-
siālu un organizatorisku aktivitāšu kopums horizontālā līmenī, kas pastāv tīkla formā. 
Arī zinātnieki vairs nav bezkaislīgi akadēmiķi, kas paslēpušies krēslainās un klusās 
universitātāšu telpās, bet gan aktīvi aģenti mainīgā vidē. Viņi komunicē pāri valstu 
robežām, veido tīklus, starptautiskas projektu komandas, meklē finansējumu no Eiropas 
Komisijas, nacionālajām zinātnes programmām, pašvaldībām un uzņēmumiem, gatavo 
projektu pieteikumus, ja sekmējas – iegūst tos, veic dinamisku salīdzinošo pētniecību 
un jau domā par nākamajiem projektiem līdzšinējā vai citā pētnieku kombinācijā. 

Tīkli ir jauna zinātnes organizācijas un funkcionēšanas forma, kas nomaina 
“veco” hierarhisko, uz varas un autoritātes attiecībām balstīto zinātnes organizā-
ciju, ko līdz šim pazinām kā akadēmisko, vismaz starptautiskajā zinātnes telpā jau  
noteikti. Tīklu teorijas mūsdienu sabiedrības izskaidrošanai radās pagājušā gadsimta 
80. gados. Tās māca, ka ir izveidojusies jauna tīklveida socialitāte, kas aizstāj in-
stitucionalizēto, uz noturīgām attiecībām balstīto sociālo kārtību. Tīkli ir mainīgi 
horizontālu attiecību “režģi”, tie izjauc iesīkstējušās hierarhiskās institūcijas un līdz 
ar to izaicina Vēbera tipa birokrātisko sabiedrības modeli. 80. gados radās sociālo 
tīklu teorijas, tās aplūkoja mikrolīmeņa un makrolīmeņa attiecību saistību, pētīja, kā 
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cilvēku un organizāciju rīcību nosaka to vieta tīklā. Vēlāk sociālo tīklu teorijas tika 
kritizētas par pārāk lielo nozīmi, ko tās piešķir sociālajām attiecībām, un par tehno-
loģijas lomas neievērošanu. Pēdējos gados socioloģijā un starpdisciplināros pētījumos 
popularitāti iemantojusi aģentu tīkla teorija (ANT – actor network theory), kas ievieš 
tīklu analīzē arī dabas, tehnoloģijas, zināšanu, telpas, kustības, sakaru, identitātes un 
citus jēdzienus. No aģentu tīkla teorijas viedokļa jebkura dabiska, tehnoloģiska un 
sociāla parādība – priekšmeti, lietas, tehnika, zināšanas, idejas, atsevišķi indivīdi, 
organizācijas, rīcības paraugi u.tml. – var kļūt par tīkla sastāvdaļu un mijiedarboties 
ar citām. Šādi hibridizēti tīkli nosaka cilvēkiem un organizācijām pieejamos resursus, 
darbības procesu un rezultātus. Subjekti tiek saistīti tīklos kopā ar viņiem nepiecie-
šamajiem darbības rīkiem, un tīkli paši kļūst par aģentiem – pārmaiņu ierosinātājiem 
un veicējiem. Saskaņā ar aģentu tīklu teoriju cilvēki un organizācijas efektīvi var 
darboties tikai tad, ja tie iesaistās tīklos. 

Aģentu tīkla teorija labi noder arī zinātnes situācijas izprašanai. Zinātniskajos 
tīklos ir ietvertas dažādas zinātniskās darbības sastāvdaļas un aspekti – universitātes, 
institūti, pētnieciskie centri, atsevišķi zinātnieki, viņu bijušie un esošie projekti, uz-
krātā individuālā un kolektīvā pieredze, nākotnes mērķi un stratēģijas, personisko un 
institucionālo kontaktu loks. Tīklos zinātnieki sadarbojas savā starpā un viņi sadar-
bojas arī ar pasūtītājiem, industriju, politiķiem, finansētājiem, klientiem, medijiem. 
Konkrētos brīžos galveno lomu tīklā var spēlēt “nezinātniski faktori”, piemēram, 
finansējums, politiskā konjunktūra, sabiedriskais un saimnieciskais pieprasījums, pro-
blēmu lokalizācija ģeogrāfiskajā telpā, vai – gluži otrādi – zinātnes “iekšējie motīvi”, 
piemēram, teorētiskās iestrādes, idejas, pētniekus interesējošās problēmas, lai gan 
nodalījums “iekšējos un ārējos”, “zinātniskos un nezinātniskos” faktoros tīkla vidē 
zaudē nozīmi. Tīkli izplešas pār Eiropas kopējo pētniecisko telpu (European research 
area), organizē un “strukturē” to.

Tīkli ir piemērota organizācijas forma projektveida un lietišķi orientētai zinātnei 
(ne velti lielo Eiropas projektu vadītājus sauc par koordinatoriem). Sevišķi intensīvi tos 
veido, lai iegūtu un īstenotu starptautiskus pētnieciskos projektus. Lielo projektu tīkli 
ir daudzveidīgi nacionālā, disciplīnu un ekspertīzes ziņā. Projektu koordinatori parasti 
ir slaveni, starptautisku atzinību guvuši zinātnieki, taču viņi nevar iztikt bez “ierindas 
pētniekiem”, tāpēc projektu grupās tiek iekļauti arī jaunie pētnieki un doktoranti.

Salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm Latvijā zinātnes tīklošanos pavada lie-
lāka spriedze zinātnieku paaudžu starpā, jo jaunajiem pētniekiem ir mazāk kanālu, 
pa kuriem iekļauties tīklos. Nacionālā zinātnes sistēma Latvijā vairāk ir balstīta uz 
hierarhijas un varas lomu piekļuvē zinātnes politikai un trūcīgajiem resursiem, taču 
daudzi Latvijas zinātnieki iesaistās arī starptautiskos tīklos. Vecākās paaudzes zināt-
niekiem simpātiskāka šķiet klasiskā zinātnes organizācija, kas balstīta uz amatiem, 
ilgā laikā krātiem un atzītiem akadēmiskiem nopelniem, turpretī vidējās un jaunākās 
paaudzes pētnieki labprāt iekļaujas atvērtos tīklos, kur priekšplānā izvirzās kontakti, 
apsviedīgums, iespēju izmantošana, novatorisms, risks. 

Vērtējot Latvijas zinātnieku iekļaušanos starptautiskos tīklos, būtiska loma ir 
pētnieku līdzšinējai reputācijai un kontaktiem, arī Latvijas pievilcībai citu valstu 
zinātnieku acīs. Šķiet, ka Latvija ārzemju kolēģiem joprojām ir interesanta un vēl 
neatklāta dalībvalsts, tāpēc viņi labprāt vēlas kādu no projektu apspriedēm noturēt 
šeit. Sava nozīme ir arī nepieciešamībai izplest projektu tīklus pāri visai Eiropas 
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pētnieciskajai un politiskajai telpai. Tomēr jāatzīst, ka no “lielo projektu” viedokļa 
Latvija ir margināla Eiropas teritorija. Daudzām Rietumeiropā aktuālām sociālo zi-
nātņu tēmām te grūti atrast ne tikai pētnieciskās iestrādes un kompetentus partnerus, 
bet arī parādību faktoloģisko bāzi. Piemēram, LU Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo 
un politisko pētījumu institūts 2004. gadā uzsāks jaunu Eiropas Savienības 6. ietvar-
programas projektu SINER-GI par ģeogrāfiski identificētas izcelsmes pārtikas ražoša-
nu un likumisko regulāciju. Projekts ir dabūts, tas labi! Bet jau tagad piezogas bažas, 
kur Latvijā ņemt izpētes materiālu. 

Darbība tīklos ietekmē zinātnieku dzīvesveidu, viņi paši kļūst par savu tīklu 
produktiem – var dzīvot un strādāt vairākās vietās, ar interneta palīdzību kontaktē-
ties ar partneriem citās valstīs, piekopt kustīgu, pat pārnacionālu dzīvesveidu. Tīkla 
zinātniekiem ir izteikts projektu instinkts, viņi uztver zināšanas instrumentāli. Tas, 
kas mūsdienās ietilpst “zinātniskās produkcijas vācelītē” – raksti, publikācijas, zi-
ņojumi, ekspertu atzinumi, “autoritatīvi komentāri”, ieteikumi, radītais “gudrības” 
iespaids – netiek vis uzlūkots kā darbības mērķis, bet gan kā tīklošanās procesa sa-
stāvdaļa un turpmākās darbības līdzeklis. 

Zinātnieks ir kļuvis par tīklu operatoru, un iesaistīšanās tīklos sniedz viņam dau-
dzus ieguvumus: 

• zinātniskā darbība kļūst daudzveidīgāka, dinamiskāka un interesantāka nekā 
piekopjot lineāru un vienveidīgu akadēmisko karjeru; 

• palielinās pētnieka neatkarība un autonomija; 
• tiek dažādots tēmu portfelis, sadalīts profesionālais risks, mazināta nedrošība, 

kas piemīt institucionāli piesaistītai karjerai; 
• paplašinās iespējas ceļot, komunicēt, papildināt zināšanas kontaktu ceļā;
• darbojoties vairākos tīklos vienlaicīgi, ir iespējams maksimizēt zinātniskās 

iespējas un ieguvumus un tādējādi gūt arī lielāku personisko gandarījumu;
• zinātnieks sāk dzīvot mūsdienu elitēm raksturīgu globalizētu dzīvi, kurā viņš 

vienlaikus saglabā relatīvi lielu brīvību un neatkarību.

Tomēr darbošanās tīklos zinātnieka dzīvē rada arī virkni problemātisku seku, 
lūk dažas no tām: 

• pētnieka profesionālā dzīve kļūst intensīvāka, palielinās darba apjoms; 
• darba režīms kļūst saspringtāks, palielinās spriedze – vienmēr priekšā stāv 

visādi “mirstamie laiki” (deadlines), pastāv mūžīgās briesmas iekavēt darbus 
un “noraut” termiņus; 

• profesionālā laika ekspansija noved pie personiskā laika trūkuma – pietrūkst 
laika izklaidēm, ģimenei, atpūtai. Par laimi atpūtu un nepieciešamās pārmai-
ņas var pieskaņot braucieniem uz projektu apspriedēm; 

• mazinās institucionālās garantijas un drošība tiem zinātniekiem, kas darbojas 
tikai tīkla režīmā uz projektu pamata. No daudziem, sevišķi jaunākās paaudzes 
kolēģiem gan Latvijā, gan ārzemēs, esmu dzirdējis: “Šis projekts drīz beigsies, 
pagaidām nezinu, ko darīšu pēc tam.” Tīkli nedod stabilitātes garantiju, jo tie 
konkurē savā starpā – lielajās Eiropas Savienības zinātniskajās programmās 
sekmīgi ir tikai kādi 15–20% pieteikumu. Tāpēc zinātnieki cenšas iekļauties 
vairākos tīklos vienlaikus;
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• vidējās paaudzes zinātniekiem grūtības rada nepieciešamība apvienot lineāru aka-
dēmisko karjeru un docētāja pienākumus universitātē ar intensīvu dalību projek-
tos un sabiedrisku rosīšanos intelektuālās, zinātniskās un politiskās komisijās.

Starptautiskos pētnieku tīklos parasti valda draudzīgas, demokrātiskas attiecības, 
pastāv pienākums un apzinīgums citam pret citu. Vienlīdz svarīga nozīme darbībai 
un palikšanai tīklā ir gan pētnieka zinātniskajai kvalifikācijai un laikā paveiktam 
darbam, gan viņa prasmei cilvēciski komunicēt ar partneriem. Zinātnē būtiska ir ro-
beža, kas ir smalkāka par pazīstamo “mirstamo līniju” un kuru nedrīkst pārkāpt – tā 
ir kavējuma robeža. Visi zina, ka ideāla situācija ir paveikt visus darbus laikā, taču 
dzīve ir dzīve – ikviens ir apkrāvies ar projektiem un darbiem un neliela atkāpe, sa-
mērīga termiņu pagarināšana un nobīde tiek pieļauta. Ikviens zinātnieks būs dzirdējis 
ar iekšēju pārmetumu balsī izteiktu konstatējumu: “Mēs visi nedaudz atpaliekam no 
grafika.” Tomēr nedrīkst pārkāpt mēru – kādu intuitīvu drošības līniju, kuru zinātnie-
ki, strādādami uz izdegšanas sliekšņa, cenšas ievērot kā uzticēšanās un pienākuma 
apliecinājumu kolēģiem. Ja tu šo kavējuma robežu pārkāp, kolēģi vienkārši tevī var 
vilties, un tu vari iziet no aprites, vari tikt izstumts no tīkla un kopējās zinātniskās 
telpas. Arī tīklos darbojas vecais labais darba tikums un kārtīguma princips. 

Zinātniekam, kurš darbojas tīklos, jāielāgo zvejnieka gudrība – ar tīklu jārīkojas 
prasmīgi, lai tas neizslīdētu no rokām un lai tu pats nenonāktu tā valgos. Taču der at-
cerēties arī zivs gudrību – tīkls nav nekāds glābiņš. Tāpēc mūsdienās, kad mainās un 
savā starpā cīnās divas zinātnes organizācijas formas un divi zinātniskie režīmi – aka-
dēmiskais un tīklveida, zinātniekam ir liels izaicinājums un iespēja atrast savām in-
teresēm un karjerai vispiemērotākos risinājumus. Daudzpusība, jaunrade, tīklošanās, 
stabilo un mainīgo vērtību kombinēšana, prasme nošķirt galveno no mazāk svarīgā 
un, ja nepieciešams, mainīt tos vietām, šķiet, ir galvenie panākumu priekšnoteikumi. 
Akadēmiskā un tīklveida zinātne nav nesavienojamas lietas. Konkrētu zinātnieku 
piemēri rāda, ka iespējams kombinēt abas zinātniskās darbības formas. Mūsdienu 
zinātni raksturo kombinētas karjeras iespējamība. Zinātnieka karjera vairs nav tikai 
universitātes un akadēmijas virzienā iebraukts ceļš uz panākumiem, tā drīzāk ir mēr-
ķtiecīga Brauna kustība, kurā iezīmējas vairākas galvenās līnijas.

Zinātniskos tīklus nedrīkst idealizēt. Arī tīkli var sairt vai pārvērsties par bi-
rokrātiskiem veidojumiem. Tīklos var mazināties izziņas vērtība. Tīklu zinātne ir 
drīzāk komunikatīva nekā kognitīva, un tas maina šādas zinātniskās produkcijas sa-
turu – mazinās rezultātu “zinātniskā” vērtība un pieaug to utilitārā, lietišķā, komuni-
katīvā, politiskā vai vienkārši iespaida radīšanas, tēla un varas uzturēšanas vērtība. 
Zinātnisko tīklu izplešana ne vienmēr ļauj izvilkt lielāku lomu – jaunas zināšanas, 
teorijas, pieejas un risinājumus. Arī Eiropas Komisija pamanījusi, ka fundamentālās 
zinātnes spēcināšanai nepieciešams lielāks atbalsts tieši klasiskai akadēmiskai un in-
stitucionāli organizētai zinātnei. Starptautiskie projektu tīkli jutīgi reaģē uz zinātnes 
politikas svārstībām un aktuālo dienaskārtību, kas atspoguļojas Eiropas Komisijas 
projektu uzsaukumos, tomēr tīkliem pašiem pietrūkst ilgtermiņa stratēģijas. Tīkli 
mēdz ātri izirt, dažreiz tie pastāv tikai viena projekta garumā. Reizē ar Eiropas Zi-
nātnes fonda veidošanu iezīmējas “vecās” finansēšanas kārtības atdzīvināšana. Tā 
pamatojas pieņēmumā, ka fundamentālu atklājumu veicināšanai ir nepieciešams kog-
nitīvo jaunradi koncentrēt atsevišķu zinātnieku galvās un izcilās laboratorijās, nevis 
izkliedēt to tīklos, kas vairāk piemēroti aktuālo problēmu izpētei.
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Zinātne konkurējošā sabiedrībā
Šovasar olimpisko spēļu laikā ienāca prātā doma, ka zinātne ir pielīdzināma kādai 

no olimpiskajām disciplīnām, ja ar pārējām saprotam citas cilvēka darbības jomas – 
biznesu, izglītību, politiku, sportu, izklaidi, rūpniecību u.tml. Zelta medaļas vērtība 
visās disciplīnās ir vienāda. Komunikācijas un tīklu laikmetā apgaismības racionālie 
ideāli un “tīras” zinātniskas zināšanas ir zaudējuši kādreizējo nozīmi. Zinātnei vairs 
nav izņēmuma stāvokļa sabiedrībā un iedzimtu priekšrocību, un salīdzinājumā ar 
citiem darbības veidiem un kultūras formām tā pastāv konkurējošā laukā. 

Ir vairāki gudrības veidi, kuri vēsturiski un arī cilvēku dzīvē lieliski papildina 
cits citu – praktiskā, filozofiskā, reliģiskā, kulturālā, zinātniskā gudrība. Zinātniskā 
gudrība ir bijusi 20. gadsimta virzošais spēks, turpretī mūsdienās priekšplānā izvirzās 
politiskā un komunikatīvā gudrība – daudzi ir pārliecināti, ka šajā skaistajā un eroti-
zētajā dzīvē viss ir panākams, sarunājams, iekārtojams un dabūjams ar komunikācijas 
un iespaida radīšanas māku, piepalīdzot politiskiem sakariem. Tehnoloģisko progresu 
nosaka nevis kāds atsevišķs gudrības veids, bet praktiskās, zinātniskās, komunikatīvās 
un politiskās gudrības kombinācija. Arī zinātnē svarīgas kļūst sabiedriskās attiecības, 
kas palīdz veidot tēlu, pasniegt rezultātus, parādīt to nozīmīgumu sabiedrībai. Zināt-
niekam jāprot piesaistīt praktiķu, rūpnieku, politiķu, mediju, finansētāju uzmanību. 
Lai attaisnotu savu esamību, viņam jāspēj divās minūtēs izskaidrot preses pārstāvim, 
ar ko viņš nodarbojas, un turklāt vēl jāaizrauj tas. 

Komunikatīvam laikam atbilst komunikatīva zinātne. Tā vairs īpaši neatšķiras no 
lielveikalu apgādes ķēdēm – tiklīdz tu pārtrauc kāda produkta piegādi, patērētāji ātri 
atrod aizvietotāju un par tevi aizmirst. Klasisko Ņūtona laika kognitīvo zinātni, kuras 
centrā bija domas virzība pretī atklājumam, nomaina komunikatīvā, pragmatiskā un 
politizētā zinātne. Komunikācija tīklā un nevis evolūcija galvā kļūst par zinātniskās 
esamības veidu, ciešākas kļūst zinātnes un prakses attiecības, aktivizējas starpnozaru 
un lietišķie pētījumi. Turklāt pats darbības princips – tīklošanās un projekti – nav 
raksturīgs tikai zinātnei vien. Daudzu profesiju pārstāvji darbojas tīklu un projektu 
režīmā – žurnālisti, informācijas procesu analītiķi, jauno nozaru uzņēmēji u.tml. Tas 
rada jautājumu – ar ko zinātnieki atšķiras no šo jomu speciālistiem? Varbūt viņi var 
pamācīties no citiem, kā piemest uguni un kurināt tempu?

Atbildes uz šiem jautājumiem ir personiskas un meklējamas cilvēka identitātē 
un dzīves filozofijā. Tas, vai jaunieši vēlas kļūt par zinātniekiem, atkarīgs no perso-
niskas intereses un zinātnes spējas konkurēt ar vilinājumiem, ko piedāvā citas tīkla 
profesijas. Atgriezies no socioloģijas kongresa Tronheimā, internetā izlasīju interviju 
ar savu meitu Loti. Viņa ir LU Moderno valodu fakultātes Japānas studiju kursa 
studente, pašreiz apmaiņas ietvaros mācās Japānā Kansai universitātē. Lasot Lotes 
atbildes uz žurnālista jautājumiem, es ieraudzīju sevi un domāju, no kurienes viņai 
šis projektoloģiskais drudzis, tieksme ielauzties jaunos darbības laukos un strādāt pār 
mēru? Vai no bērnības vakariem, kad viņa gulēja, bet es pie datora klabināju kaut 
kādus referātus? Jeb varbūt meklējama vēl tālāka iedzimtība? Citējot šo interviju, 
man liekas nozīmīgs tas process, kā Lote un viņai līdzīgi jaunieši motivē savu kar-
jeras izvēli un kāpēc viņu izvēle nosveras par labu praktiski orientētai profesionālai 
karjerai, nevis zinātnieka karjerai.
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Jauniešu izvēle starp praktisko un zinātnisko karjeru: Lotes 
piemērs

Žurnālists: Cik ilgi jau šeit esi un ar ko īsti nodarbojies, ko mācies? 
Lote: ..no janvāra līdz maijam man bija mācības Kansai Gaidai universitātē, nā-

kamais semestris sāksies septembrī, tagad man ir vasaras brīvlaiks.. Caur Kansai Gai-
dai pieteicos uz intershipu FedEx Express Corp. Japan. Mani izvēlējās intervijai, tad 
nointervēja un tad pieņēma darbā. Baigi vienkārši izklausās, bet pēc tam, kad to visu 
dabūju gatavu.., saslimu ar drudzi spēku izsīkuma dēļ. Tagad tā vietā, lai 3 mēnešus 
atpūstos, es ceļos rīta agrumā un “tusēju” 2 stundas pārpildītos vilcienos uz Kansai 
Airport (KIX) uz darbu, un tad vakarā 2 stundas atpakaļ. Man ļoti patīk darbs. Man ir 
savs projekts, kas jāpabeidz līdz augusta beigām. Tas, ko es daru, ir līdzīgs industrial 
engineering darbam – saistīts ar procesu izpēti.

 Kāpēc Tu izvēlējies studēt Japānas studijās?
Visādu sīku apstākļu sakritības dēļ izvēlējos Japānas studijas LU un atmetu eko-

nomiku, žurnālistiku, jurisprudenci. Pēc vidusskolas 100% nezināju, ko gribu studēt, 
bet nojautu, ka vēlos studēt biznesu. Ja es būtu pēc vidusskolas tikusi SSE Riga, tad 
laikam nekad nebūtu sākusi japāņu valodu. [..] Taču pašlaik esmu ļoti apmierināta 
ar savu izvēli, jo kā plusu japāņu valodai es tik un tā studēju biznesu (Japānā). Un 
man ir tāda pārliecība, ka šīs studijas izvērsušās daudz perspektīvākas internacionālai 
karjerai, nekā tas būtu bijis, ja studētu biznesu Latvijā.

Kādas perspektīvas Tu saskati pēc bakalaura iegūšanas? 
..iespējas ir atkarīgas no tā, ko katrs pats .. vēlas dzīvē darīt, un cik lielas am-

bīcijas uzdrīkstas. [..] Neesmu iedziļinājusies, kādas iespējas ir tiem, kam interesē 
pētīt samuraju laika literatūru vai filozofiju, tas laikam draud ar akadēmisku karjeru 
(un, lai veidotu veiksmīgu akadēmisku karjeru, noteikti būtu jāmācās ārzemēs). Bet 
nedaudz praktiskāk orientētiem cilvēkiem, kam būtu vēlme darboties starpvalstu at-
tiecībās vai biznesā, ir ļoti daudz iespēju labai karjerai ar labu materiālo nodrošinā-
jumu vai nu Latvijā vai ārpus tās. 

Vai Tu gribētu aizkavēties Japānā uz kādu ilgāku laiku? 
Jā, man ir samērā konkrēti nākotnes plāni, un uzturēšanās Japānā kādu laiku 

tajos ir iekļauta.
Kāda ir Tava mīļākā vieta Japānā..?
Man patīk Tokija, un laikam visvairāk Odaiba. Laimīgie no LU, kas, Vasedā stu-

dējot, tur var dzīvot. Nu tā ir  vienkārši elitāra vieta – jauna mākslīga sala Tokijas līcī 
ar jaunu interesantu apbūvi. Liels parks, ..smuks skats uz Tokiju un Rainbow bridge. 

Kas būtu jādara tiem, kurus interesē Japāna un kas gribētu uz šejieni atbraukt? 
Ja grib atbraukt, tad jau atbrauks. Par studentiem runājot, tiek piedāvātas visādas 

stipendijas, bet, lai tās dabūtu, laikam jāmācās ļoti cītīgi japāņu valoda. [..] ja kāds 
grib savu karjeru ar šo zemi saistīt, tad uz šejieni ir jāatbrauc pastudēt, padzīvot 
kādu laiku.., lai saprastu, vai tiešām Japāna patīk. Iespējams, te uz vietas esot, kļūs 
skaidrāk, kas tieši no Japānas interesē – teātris, vēsture, mangas vai kas cits. Ļoti 
iespējams, ka notiks interešu pārorientēšanās vai arī taps skaidrs, ka vajag braukt 
ātrāk prom no šīs dīvainās zemes. 
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Tiem, kas mācās japāņu valodu, es novēlētu laikam uz Japānu atbraukt, kā arī 
izdomāt, kā ar savu profesiju veidot labu karjeru. [..] Ko lai vēl…? Jātusē un jāprie-
cājas par dzīvi. 

Nobeigums
Uzrakstīt dzejoli ir māksla. Tāpat kā izgatavot radioaparātu. Protams, vienmēr var 

pajautāt – nu un tad? Kāds no tā labums? Jautājums par darbības rezultātu ir jautājums 
par darbības leģitimitāti jeb attaisnojumu. Laukos vasaras rītā salīcis vīrs velk pa pļavu 
tikko sapļautas zāles kaudzi. Varbūt kādam liksies, ka šī darbība ir ekonomiski neracio-
nāla, ka tā nerada lielus ienākumus, toties tā rada dzīvi. Ar ekonomiskās racionalitātes 
palīdzību nevar izskaidrot visas darbības formas. Piemēram, dzejolis nerada ienākumus, 
taču tas rada iespaidu, varbūt tas rada arī atzinību un paliek atmiņā. Un dzejnieka arodu 
neleģitimē nauda, bet, iespējams, bohēma. Ģimenes dzīvi, visticamāk, leģitimē labas 
attiecības, amatu – prasmīgi izgatavota lieta, ceļojumu – fotogrāfiju albums. Bet kas
leģitimē zinātni? Publikācijas? Varas un autoritātes pozīciju iekarošana? Izlikšanās par 
“ekspertu”? Pētījumos pamatotas, bet tik un tā apšaubāmas rekomendācijas? Ietekme 
uz sabiedrību? Pats zinātniskās darbības process? Patikšana darboties šādā režīmā? 
Varbūt spēja pievienot tīkliem rutinizētu akadēmisku tradīciju?

Uz vasaras vadža, kas izmēģina tavas noturības mēru, var sakārt daudz: projek-
tus, rakstus, konferences, un vēl arī saules baudīšanu, garas pastaigas un pārdomas. 
Un pujenēm vajag nogriezt kātus, kad tās pārziedējušas, un dzīvžogu vajag apcirpt, 
un aizbaidīt no ķiršiem strazdus. Vai gan zinātnieka uzdevums nav identificēt iespēju 
un tad to attīstīt? Izdomāt neiespējamo un pārliecināt par to citus? Zinātne atklājas 
kā nezināmā prieks, nojausma par iespēju izveidot jaunu iespēju. Projektu uzdzītais 
nemiers jau ir tikai līdzeklis, bet – kas to zina – varbūt zinātnieka dzīves sāls. Es 
nekad nemainītu šo projektoloģisko dzīvi pret kādu citu. Un brīvdienās vajag mocīt 
sevi, izdzīt kā sacīkšu zirgu. Jo zinātne ir nevis patēriņa, bet radīšanas kategorija. Un 
dod Dievs, ka projekti vēl nāktu tikai klāt.

SCIENTIST ON VACATION

On the basis of EU project experience, the author characterises the diversity and fragmentation 
of scientific research, analyses science networks. An argument is put forward that nowadays a
hierarchical organisation of science, historically recognised as academic system, is being replaced 
by network organisation. Science networks correspond to the needs of applied research and 
public demand in scientific expertise. Engagement in these networks broadens opportunities for
an individual researcher; however, it generates problematic consequences as well. Scientists can 
combine both academic careers and networking activities. Since networks today are characteristic 
nearly for all types of professional activities, it is argued that scientific research increasingly com-
petes with other forms of knowledge production. Based on examples from life stories of educated 
and internationally networked young people in Latvia, it has been shown that young professionals 
incline to choose practically oriented careers instead of academic and scientific careers.
Key words: summer, projects, science, networks, scientist, generations.
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no pedagoģiskās universitātes statusa uz reģionālās universitātes statusu. Piedāvāti daži 
priekšlikumi reģionālo universitāšu finansēšanas mehānisma pilnveidei.
Raksturvārdi: reģionālā universitāte, augstākās izglītības sistēma Latvijā, reģionālā universi-
tāte un reģionālā attīstība.

Intelektuālas vides radīšana ir viens no svarīgākajiem zinātnes uzdevumiem kva-
litatīvai sabiedrības attīstībai. Latvija ne vienā vien dokumentā, nosakot augstākās 
izglītības un zinātnes attīstības politiku, ir deklarējusi savu virzību uz tādas valsts 
izveidi, kurā būtiski palielināsies zinātnes un vienlaikus arī universitāšu loma. 

Šī raksta mērķis ir pievērst zinātnieku uzmanību stratēģiski būtiskam zinātnes at-
tīstības aspektam, par kuru līdz šim ir samērā maz diskutēts, – zinātnes un augstākās 
izglītības attīstības problēmām Latvijas reģionos.

Valsts līdzekļu koncentrēšanai lielajos zinātnes centros, kur ir arī liela zinātnieku 
kapacitāte un vairāk vai mazāk moderns aprīkojums, būtu lielāka un ātrāka atdeve 
nekā to izkliedēšanai daudzām sīkām zinātnieku grupām. Taču vairums lielo zinātnis-
ko centru atrodas Rīgā un ciešā tās tuvumā. No reģionālās attīstības politikas viedokļa 
tie veicina galvenokārt Rīgas attīstību un ir grūtāk pieejami reģionu uzņēmējiem un 
sabiedrībai kopumā. Intelektuālās vides trūkums Latvijas reģionos ir būtisks šķērslis 
to attīstībai, tāpēc zinātnes attīstībai reģionos ir svarīga nozīme. 

Pašlaik no piecām Latvijas universitātēm tikai Daugavpils Universitāte ir uzska-
tāma par reģionālu universitāti. Latvijas Universitāte kā Latvijas vadošā universitāte 
ir vistuvāk klasiskās universitātes statusam. Pārējās trīs ir ar noteiktu specializāciju: 
Rīgas Tehniskā universitāte – inženierzinātnēs, Latvijas Lauksaimniecības universitā-
te – lauksaimniecības zinātnēs un mežzinātnē, bet Rīgas Stradiņa universitāte – me-
dicīnas zinātnē un sociālajās zinātnēs. 

Arī reģionālajās augstskolās koncentrējies noteikts zinātniskais potenciāls. 2003. ga-
dā Liepājas Pedagoģijas akadēmijā no akadēmiskā personāla, kas šajā augstskolā ir 
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pamatdarbā, 37% bija ar doktora grādu, Ventspils Augstskolā – 28%; Vidzemes Augst-
skolā – 17%, bet Rēzeknes Augstskolā – 15% (www.izm.lv/default.aspx?tabID=168i-
d=845). Bez augstskolām reģionos atrodas vairāki zinātniskās pētniecības centri: meža 
pētīšanas stacijas, lauksaimniecības izmēģinājumu un selekcijas stacijas u.c. 

Ja domājam par līdzekļu izmantošanu un rezultāta sasniegšanu, tad reģionālās 
universitātes ir tā vieta, ap kurām vajadzētu koncentrēties reģionos esošajiem aug-
stākās izglītības un zinātniskajiem centriem.

Lai palielinātu universitāšu lomu valsts ekonomiskajā attīstībā, ir izstrādāts 
“Universitāšu reformu programmas” projekts (www.aip.lv), kurā viens no reformas 
apakšmērķiem ir – “nostiprināt universitāšu lomu Latvijas reģionu attīstībā un tās 
izlīdzināšanas procesos, veidojot ciešas saiknes ar reģionu attīstības aģentūrām, pa-
domēm u.c. institūcijām”. 

Ikvienai no piecām Latvijas universitātēm šī mērķa realizēšanas taktika var būt 
atšķirīga. Reģionālai universitātei attiecībā uz savu reģionu tas būs viens no stratēģi-
jas pamatmērķiem. Reģionālas universitātes misija ir – būt par sava reģiona zinātnes, 
augstākās izglītības un kultūras centru.

Daugavpils Universitāte, kā Latvijā vienīgā reģionālā universitāte, kas nesenā 
pagātnē bija ar “pedagoģisku” specializāciju, pēdējo divu gadu laikā ir ievērojami 
mainījusi attīstības stratēģiju, pārprofilējot studiju programmas (sk. 1. att.). 

1. att. Studējošo skaita izmaiņas dažādās jomās pilna laika studijās Daugavpils Universitātē 
2000.–2003. g. 

Pedagoģiskas universitātes reorganizācijā par reģionālu universitāti nācās sa-
skarties ar virkni problēmu:

• materiālā bāze vairumā gadījumu bija vairāk orientēta uz mācību procesu, 
nevis uz zinātniskajiem pētījumiem, tā bija novecojusi;

• akadēmiskā personāla “pedagoģiskā” pagātne nepedagoģiskās zinātnēs, vecie 
stereotipi, tradīcijas, kapacitāte;
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• Latvijā un ārvalstīs pazīstamu zinātnisko skolu trūkums;
• nepietiekams doktoru skaits, salīdzinoši liels pedagoģijas doktoru skaits, aka-

dēmiskā personāla štatos nav pētnieku vietu;
• sabiedrībā iesīkstējuši stereotipi par Daugavpils Universitāti kā skolotāju sa-

gatavošanas vietu;
• uzskats “labāk laba pedagoģiskā universitāte nekā slikta universitāte” u.c.
Ar šīm problēmām ir jārēķinās, ja Latvijā notiktu kādas šobrīd reģionālas augst-

skolas reorganizācija par reģionālu universitāti.
Lai sabiedrība bijušo “pedagoģisko” universitāti pieņemtu kā nopietnu reģionālu 

plaša profila universitāti, kā “labu univeritāti”, nepieciešamas lielas reformas un darbs 
ar sabiedrību. Daugavpils Universitātē pēdējo divu gadu laikā nācās pieņemt virkni 
nopietnu lēmumu, kas skar studiju procesa un – galvenokārt – zinātnes attīstību:

• veikta studiju programmu pārstrukturēšana atbilstoši Boloņas procesa vadlī-
nijām;

• 5% atskaitījums no visiem universitātes pašieņēmumiem zinātnes attīstības 
fondā;

• ieviesta iekšējo zinātnisko grantu sistēma;
• palielināts finansiālais atbalsts doktorantiem un akadēmiskajam personālam 

ārzemju zinātniskiem komandējumiem;
• izveidots Doktorantūras centrs, palielināts doktorantu skaits;
• izveidoti trīs fakultāšu zinātniskie institūti; 
• akadēmiskā personālā štatos ieviestas pētnieku vietas, katru gadu tiek atklātas 

jaunas profesoru un asociēto profesoru vietas;
• attīstīta sadarbība ar reģiona pašvaldībām, Latgales attīstības aģentūru u.c. 

iestādēm;
• akadēmiskā personāla konsolidēšana izvirzīto mērķu sasniegšanai;
• uzsākta akadēmiska un zinātniska sadarbība ar daudzām reģionālām univer-

sitātēm Eiropā un pasaulē.
Neraugoties uz to, ka Daugavpils Universitātes akadēmiskais personāls ir gados 

salīdzinoši jauns (sk. 1. tab.), pēdējā laikā katru gadu tiek papildus izsludinātas vidēji 
4–6 jaunas profesoru un apmēram tikpat daudz asociēto profesoru vietas. Daugav-
pils Universitātē 25% akadēmiskā personāla ir profesori un asociētie profesori (sk. 
2. att.). Ja šos skaitļus sastata ar 1. tabulā apkopotajiem, tad redzam, ka Daugavpils 
Universitātes kadriem nākotnē ir labas izaugsmes iespējas.

1. tabula

 Akadēmiskā personāla sadalījums pa vecuma grupām (%) 

Līdz 30 
gadiem 30–39 gadi 40–49 gadi 50–59 gadi 60 gadi un 

vairāk

Daugavpils Universitāte 23 26 24 15 12

Latvijas augstskolas 12 17 25 26 20
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2. att. Daugavpils Universitātes akadēmiskā personāla sadalījums pēc ieņemamā amata (%)

“Universitāšu reformu programmas” projektā (www.aip.lv), vērtējot universitā-
šu kompetenci, Daugavpils Universitātei lielākā kapacitāte ir galvenokārt izglītības 
(ilgtspējīga izglītība) un humanitārajās zinātnēs. Savkārt Austrumlatvijas reģionam 
nepieciešami kvalificēti kadri inženierzinātnēs, lauksaimniecības zinātnēs un dažās 
dabaszinātņu nozarēs. Tāpēc Daugavpils Universitātei, atsaucoties uz reģiona pie-
prasījumu, nācās augstskolas stratēģijā iestrādāt virkni jauninājumu, kas saistīti ar 
dabaszinātņu attīstību (2004. gada nogalē iecerēts izveidot Bioloģisko resursu in-
stitūtu, bet 2005. gadā – Inovatīvās mikroskopijas centru). Reģionālai universitātei 
regulāri jāseko reģiona pieprasījumam pēc kadriem un pētījumiem.

Mūsdienās Latvijā ir izteikta diferenciācija starp ekonomiski spēcīgāk un vājāk 
attīstītajiem reģioniem. Daudzi reģionu ekonomiskās attīstības rādītāji joprojām lie-
cina, ka palielinās plaisa starp ekonomiskās attīstības līmeni Rīgā, citās ekonomiski 
spēcīgi attīstītās pilsētās (piemēram, Ventspilī) un mazāk attīstītajos, it īpaši depresī-
vajos reģionos. Austrumlatvijā kā vienā no Latvijas depresīvākajiem reģioniem kva-
lificētu kadru trūkumu jūtams daudzās jomās. Sevišķi tas sakāms par inženierzinātņu 
un lauksaimniecības nozarēm. 

Austrumlatvijā ir salīdzinoši mazs tādu uzņēmumu skaits, kuri spēj investēt lī-
dzekļus zinātnes attīstībā vai pasūtīt pētījumus. Neraugoties uz to, katru gadu pa-
lielinās līgumdarbu skaits par dažādu zinātnisku projektu realizēšanu. 

LR Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības un zinātnes departamenta 
pārskatā “Par Latvijas augstskolu darbību 2003. gadā (skaitļi, fakti, tendences)” (www.
izm.lv/default.aspx?tabID=168id=845) sadaļā “Studējošo skaits dažādos Latvijas reģio-
nos” teikts: “..Noteikti virzīta valsts stratēģija augstākās izglītības jomā var būt viens no 
svarīgiem instrumentiem reģionālo atšķirību mazināšanai un labs impulss valsts attīs-
tībai kopumā.” Analizējot 2003. gadā Latvijas universitātēs 1. kursā imatrikulēto pilna 
laika studentu skaitu saistībā ar viņu dzīvesvietu, jāsecina, ka no Latgales rajoniem 
un lielākajām pilsētām Latvijas Universitātē iestājās 7,8% studentu, Rīgas Tehniskajā 
universitātē – 9,8%, Latvijas Lauksaimniecības universitātē – 10,4%, Rīgas Stradiņa 
universitātē – 13,7% bet Daugavpils Universitātē 88,1% studentu (procenti rēķināti 
pēc datiem, kas iegūti tīkla vietnē www.izm.lv/default.aspx?tabID=168id=845). Skaitļi 
rāda, ka Daugavpils Universitātē lielākais studentu skaits pilna laika studiju program-
mās nepārprotami nāk no Austrumlatvijas reģiona. 

Salīdzinoši zemāks atalgojums un dzīves līmenis kopumā neveicina Rīgas augst-
skolu absolventu atgriešanos Austrumlatvijā. Turpretī reģionālā universitātē studējo-
šie pēc augstskolas beigšanas lielākoties paliek strādāt reģionā.
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Tātad reģionālās universitātes galvenie stratēģiskie virzieni vērsti uz to, lai no-
drošinātu reģiona pieprasījuma pēc zinātniskiem pētījumiem un kvalificētiem kad-
riem. Reģionālā universitātē ir jākoncentrējas reģiona intelektuālajam potenciālam. 
Spēcīgas reģionālas universitātes spēs dot būtisku ieguldījumu sava reģiona attīstībā 
un valsts reģionālās politikas risināšanā. Lai sekmētu reģionālās universitātes kapa-
citātes palielināšanos, nepieciešams pilnveidot finansējuma mehānismus:

• valsts budžeta dotācijā finansējuma aprēķinos ir nepieciešams iestrādāt īpašu
reģionālo koeficientu, kas ļautu palielināt komandējumu izdevumus un pie-
maksas akadēmiskajam personālam par darbu reģionālā universitātē;

• pārskatīt augstākās izglītības sistēmu Latvijā ar mērķi integrēt reģionālajās 
universitātēs citas reģionā esošas valsts dibinātas augstskolas, kurām ir salī-
dzinoši maza akadēmiskā kapacitāte. Tas ļautu ietaupīt un racionālāk izmantot 
valsts budžeta dotētos līdzekļus;

• palielināt valsts dotēto studiju vietu skaitu reģionam nepieciešamajās specia-
litātēs.

Vienlaicīgi būtu svarīgi visām Latvijas universitātēm uzsākt regulāras pārrunas 
par savu stratēģiju saskaņošanu svarīgākajos jautājumos un sadarbību zinātnisko pē-
tījumu veikšanā. Universitāšu reformu projekts izstrādāts uz Latvijā pašlaik esošo 
piecu universitāšu bāzes. Nākotnes kontekstā, manuprāt, būtu nepieciešams domāt 
par sestās universitātes izveidi Rietumlatvijā (Ventspilī vai Liepājā) kā galveno in-
telektuālā potenciāla centru Rietumlatvijas reģionā. Divas reģionālās universitātes, 
viena klasiskā un trīs specializētās universitātes būtu optimālākais universitāšu skaits 
Latvijas augstākās izglītības sistēmā un reģionu attīstībā. Reģionālajām universitātēm 
ir svarīga loma Latvijas augstākās izglītības sistēmā un reģionālajā politikā.
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UNIVERSITY AND MARKET 

Presently, the University of Latvia meets the biggest challenge of its future—the development 
of the higher education market in Latvia and worldwide. The authors of this article mark the 
factors that will have substantial impact on the everyday life of the University, changing the 
way of thinking and creating new prospects for work. The aim of this article is to initiate 
academic and managerial discussion on the development of higher education and research 
market and the role of University of Latvia in this market, in order to find an optimal model
for work. 
Key words: market, services, competition in the education and research market, globalisation.
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Raksta uzmanības centrā ir viena no Eiropas universitāšu un augstākās izglītības attīstības 
stratēģijas prioritātēm, proti, Boloņas deklarācijas principu ieviešana un nostiprināšana trešajā – 
doktora jeb pētniecības studiju – līmenī. Rakstā izteikti vērojumi un atziņas par LU pēdējo 
gadu pieredzi doktora studiju programmu organizācijā, pārraudzībā un kvalitātes kontrolē 
salīdzinājumā ar Eiropas Komisijas finansētā Eiropas universitāšu asociācijas Doktora studiju
programmu projekta pamatnostādnēm, secinot, ka galvenajos vilcienos LU doktora studiju 
attīstības stratēģija atbilst Boloņas procesa burtam un garam. Rakstā analizēta jaundibinātās LU 
Doktora studiju programmu direktoru padomes darbība, tās aktivitātes augstākās izglītības un 
zinātnes integrācijas jomā, iestājoties  par nepieciešamajiem grozījumiem promocijas kārtībā 
un kritērijos, kas nacionālās likumdošanas līmenī kavējusi Latvijas doktora studiju attīstību 
un iekļaušanos vienotā Eiropas izglītības telpā.
Raksturvārdi: zināšanu Eiropa, doktora studijas, promocijas, to kārtība un kritēriji. 

Doktorantūra jeb doktora studijas ir viena no galvenajām pazīmēm, kas norāda 
uz universitāšu īpašo lomu citu augstskolu vidū un izvirza universitātes augstskolu 
hierarhiskās struktūras virsotnē. Vēl gadus desmit atpakaļ vārdsavienojums “dokto-
ra studijas” Latvijā un citviet Eiropā bija svešs un neierasts, jo pētnieciskais darbs 
doktora grāda ieguvei sākās pēc augstskolas beigšanas un tas netika organizēts pēc 
studiju programmu principa. 

Kā zināms, augstākās izglītības un zinātniskās pētniecības institūciju savrupinā-
šanas un funkciju norobežošanas prakse Latvijā un citur Austrumeiropā aizsākās pēc 
Otrā pasaules kara, bet vecajā Eiropā universitātes saglabāja savu zinātnes flagmaņa 
lomu, ieskaitot pilnu atbildību par zinātniskās kvalifikācijas darbu izstrādi un zināt-
niskā grāda piešķiršanu.

Latvijas Universitāte kā valsts dibināta augstskola šodien darbojas saskaņā ar 
Latvijas Republikas izglītības politikas pamatnostādnēm un normatīvajiem aktiem, 
kas kopš 1999. gada 19. jūnija (šajā dienā Latvijas izglītības un zinātnes ministrs 
kopā ar 29 citu Eiropas valstu ministriem parakstīja Eiropas izglītības ministru kopējo 
deklarāciju “Eiropas augstākās izglītības telpa” jeb tā saukto Boloņas deklarāciju) 
konsekventi seko Eiropas Savienības izglītības politikas vadlīnijām un reformām, 
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tostarp arī doktora jeb pētniecības studiju jomā. Domājot ne tikai par izdzīvošanas, 
bet arī attīstības stratēģiju kopējā Eiropas augstākās izglītības telpā, grozies kā gribi, 
bez Boloņas deklarācijas un tai sekojošo rekomendāciju aktualizācijas neiztikt. 

Lai arī Boloņas process un ar to saistītās reformas ir nevardarbīga un demokrā-
tiska, uz informācijas apmaiņu, salīdzinošu analīzi, diskusijām, pašiniciatīvu, akadē-
misko brīvību un apzinātu nepieciešamību balstīta kustība, kā liecina novērojumi, no 
Latvijas akadēmisko aprindu puses tai ir bijusi diezgan liela pretestība, ieskaitot LU 
mācībspēku pretrakstus presē. Tomēr var uzskatīt, ka attiecībā uz pirmajiem diviem 
augstākās izglītības cikliem jeb līmeņiem (bakalaura un maģistra studiju programmu 
struktūru un grādu piešķiršanu) Boloņas deklarācijas process lielākajā daļā Eiropas 
universitāšu – arī Latvijas Universitātē – ir sekmīgi noslēdzies. Patlaban viena no 
Eiropas Komisijas (EK) augstākās izglītības politikas prioritātēm ir Boloņas 
deklarācijas principu ieviešana un nostiprināšana trešajā līmenī – doktora stu-
dijās. Uz to norāda EK finansētais Eiropas universitāšu asociācijas Doktora studiju 
programmu projekts (EUA Doctoral Programmes Project), kam zaļā gaisma dota 
2004. gada sākumā, bet tā rezultāti rekomendāciju veidā Eiropas Komisijai būs jūtami 
2005. gadā. LU, starp citu, ir vienīgā šajā projektā pārstāvētā Latvijas augstskola. 

Eiropas Doktora studiju programmu projekta mērķis un uzdevums ir augstākās 
izglītības un zinātnes integrācija, kas veicinātu augošās Eiropas konkurētspēju glo-
bālās konkurences pieauguma apstākļos, un kā drošāko līdzekli šī mērķa sasniegšanai 
projekta iniciatori redz investīcijas cilvēkresursos doktora studiju programmu kvalitātes 
paaugstināšanas veidā. Tas paredz doktorantūras studentu skaita palielināšanu, vei-
cot visaugstākās kvalifikācijas speciālistu sagatavošanu ne tikai tradicionāli ierastajām 
vajadzībām – augstskolu, universitāšu un citu zinātniski pētniecisku institūciju akadē-
miskā personāla atjaunotnei, bet arī citiem sektoriem – valsts pārvaldei, rūpnieciskai 
ražošanai, privātajam biznesam, uzņēmējdarbībai un citiem. Eiropas doktora studiju 
priekšrakstos uzsvērts, ka to mērķis ir ne tikai konkurētspējīgu augstākās kvalifikācijas 
speciālistu sagatavošana zinātnei, bet iegūt pieredzi un zināšanas arī augstākās izglītības 
un zinātnes menedžmentā. Tuvāk pie šī jautājuma nepakavējoties, varētu piebilst: lai 
stimulētu augstākās izglītības un zinātnes menedžmenta pamatu apguvi, doktorantiem 
par veiksmīgu pētniecības, izglītības vai kultūrprojektu izstrādi (kas saņēmuši noteiktu 
finansējumu) un realizāciju vajadzētu piešķirt salīdzinoši dāsnu kredītpunktu skaitu. 

Kā liecina 2003. gada 26. maijā LU Senātā apstiprinātais Nolikums par doktora 
studijām Latvijas Universitātē un citi normatīvie dokumenti, LU doktora studiju 
attīstībā ir bijusi visnotaļ ieinteresēta un tālredzīga, jo vairums no Eiropas doktora 
studiju programmu projekta stratēģiskajām nostādnēm patiešām ir iedzīvinātas LU 
normatīvajos dokumentos un – vismaz iedīgļa formā – arī doktora studiju praksē. 
Zinātņu prorektora prof. Indriķa Muižnieka vadībā ir izstrādāta LU kopējā Doktora 
studiju programma, kas ļāvusi atzīt doktora studijas par LU prioritāti, un tā ir prio-
ritāte ne tikai uz papīra, bet arī darbībā. Doktorantūrai tiek piešķirti speciāli nodalīti 
LU budžeta resursi, un, lai sekmētu šo resursu izlietojumu tieši doktora studiju 
attīstībai, ir izstrādāti detalizēti noteikumi par LU doktora studiju finanšu līdzek-
ļu izmantošanu, centralizēti nosakot fakultāšu un studiju programmu kopprojektos 
izmantojamo līdzekļu apjomu un proporcijas. Kopš 2001. gada LU tiek ieplānots 
finansējums jauno zinātnieku (galvenokārt doktorantu, atsevišķos gadījumos arī viņu 
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vadītāju) mobilitātei, lai stimulētu viņu piedalīšanos starptautiskās konferencēs ār-
zemēs. Jāatzīmē, ka arī doktorantu mobilitātes veicināšana ir viens no Eiropas 
doktora studiju stratēģiskajiem mērķiem. 

Latvijas Universitātē ir visplašākais doktora studiju programmu klāsts (kopskaitā 
23), tajās studē apmēram puse no visiem Latvijas doktorantiem. LU doktora studi-
ju programmās imatrikulēto studentu skaits un materiālais nodrošinājums ar katru 
gadu palielinās. Tomēr uz Eiropas fona mums nav ar ko lepoties, jo Latvija ir viena 
no pēdējām vietām doktorantu un doktora grādu ieguvušo skaita ziņā Eiropā. Pēc 
LU Attīstības un plānošanas departamenta direktores Dr. Daces Gertneres aplēsēm, 
LU akadēmiskā personāla atjaunotnei vien, nemaz nerunājot par citiem darba tirgus 
sektoriem, ik gadu būtu nepieciešams sagatavot vismaz 100 doktorantu, kas paliktu 
strādāt Universitātē, bet pašlaik tiek sagatavots tikai ap 30 speciālistu, no kuriem 
tikai puse paliek darbā LU. 

Jāatgādina, ka Boloņas procesa galvenais mērķis un atskaites punkts arī doktora 
studiju līmenī ir students un sabiedrības intereses (studiju pieejamība, starptautiskas 
diplomu atzīšanas iespējas, mobilitāte, konkurētspēja darba tirgū u.c.), un šī pārorien-
tācija no principa “zinātne – zinātnei” uz principu “zinātne – sabiedrībai un darba 
tirgum” mulsina dažu labu vecās raudzes (kas nebūt nenozīmē – sliktas raudzes) pro-
fesoru, liekot atteikties no ierastajām atskaites sistēmām, ērtībām un paradumiem, lai 
vairotu patiesi konkurētspējīgu jauno zinātnieku paaudzi un tādējādi radītu sāncenšus 
arī sev pašam un turpinātu darbu pastiprinātas konkurences apstākļos. Jeb tuvredzīgā 
skatījumā – zāģētu zaru, uz kura paši sēž. Un, galu galā, kā šo zaru un sēdēšanu 
uz tā definēt, izejot no sava, LU, Latvijas augstākās izglītības un zinātnes, Latvijas 
valsts un sabiedrības vai Eiropas kopējā labuma. No vienas puses, šī pārorientācija 
uz zinātni un zinātnisko grādu un kvalifikāciju kā “plaša patēriņa preci”, iespējams, 
veicina zinātnes izviršanu pārlieku lietišķos pētījumos, konjunktūrā un sasteigtos 
secinājumos, bet tā vairs nav šī raksta problēma.

Politiķi visur darbojas pēc principa “dzelzs jākaļ, kamēr karsta”, un, ja nav spe-
ciālistu ieteikumu, viņi ir spiesti rīkoties paši uz savu roku. Doktora studiju attīstības 
un doktora studiju programmu kvalitātes jautājums, protams, ir arī finanšu resursu 
jautājums, bet ne tikai. LU kā doktora studiju jomā Latvijā vadošajai un pieredzes 
bagātākajai universitātei ir pienākums dot savu ieguldījumu doktora studiju nacionā-
lās stratēģijas virzībā Eiropas doktora studiju attīstības perspektīvā, un LU darbība 
Eiropas universitāšu asociācijā un tās realizētajā Doktora studiju programmu projektā 
šo iespēju sekmē. 

Eiropas doktora studiju programmas projektam ir divi galvenie mērķi: 1) definēt 
doktora studiju attīstībai būtiskākos priekšnoteikumus; 2) veicināt studiju program-
mu sadarbību un kooperāciju nacionālā, reģionālā un Eiropas līmenī. Lai to veiktu, 
projekts ir strukturēts piecās tematiskās grupās:

1. Doktora studiju (DS) programmu organizācija un struktūra;
2. DS finansēšana;
3. DS programmu kvalitāte un monitorings;
4. DS programmu inovatīvā prakse;
5. Viss par DS programmām. 

Ausma Cimdiņa. Par doktora studiju attīstības perspektīvām LU
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Katrs projekta dalībnieks ir iesaistīts vienā tematiskā grupā, sniedz informāciju 
par savas universitātes pieredzi attiecīgajā jomā un ierosina priekšlikumus situācijas 
uzlabošanai. LU ir iesaistījusies pirmās tematiskās grupas “Doktora studiju program-
mu organizācija un struktūra” darbā. Šīs un arī pārējo darba grupu rezultāti ieteikumu 
veidā tiks prezentēti Eiropas universitāšu asociācijas konferencē “Research Training 
as a Key to a Europe of Knowledge”, kas 2004. gada oktobra beigās notiks Māstrihtā, 
bet laika gaitā šie ieteikumi būs pieejami visiem interesentiem. 

LU iesaistīšanās un klātbūtne EK finansētajā Eiropas universitāšu asociācijas 
Doktora studiju programmu projektā jau šobrīd ļauj spriest, kādi procesi notiek šobrīd 
un tiks stimulēti nākotnē Eiropas doktora studiju attīstībai un pilnveidei. Atbildot uz 
jautājumiem, kas realizē doktora studiju programmas un kas ir tiesīgs piešķirt doktora 
grādu, EK nostāja ir šāda: šo privilēģiju saglabā un nostiprina valsts dibinātās jeb 
publiskās universitātes. 

Domājot par doktora studiju programmu pārraudzības, organizācijas un struktū-
ras pilnveidi, arvien lielāka uzmanība tiek piešķirta doktora studiju centru vai dok-
tora studiju skolu izveidei, kas sekmētu, koordinētu un pārraudzītu vairāku doktora 
studiju programmu vienā vai vairākās augstskolās. Eiropas doktora studiju praksē ir 
izveidojušies divu tipu centri: 1) pēc nozaru grupas principa; 2) pēc reģionālā prin-
cipa. Šie centri parasti darbojas kā administratīva, studiju un pētniecības instance 
un struktūra vienlaikus. Eiropas doktora studiju attīstības stratēģijas perspektīvā pēc 
zinātņu nozaru grupas principa veidotiem centriem ir vairākas priekšrocības: 

1) nozaru grupas attīstībai kopīgi stratēģiskie mērķi, specifiskas zinātniskās apa-
ratūras un materiāltehniskā bāzes vajadzības; 

2) līdzekļu ekonomija, organizējot kopējus lekciju kursus un seminārus radniecī-
gu nozaru izziņas teorijā, zinātnes filozofijā, nozares un starpnozaru pētījumu
metodoloģijā utt.;

3) pētījumu un studiju kvalitātes paaugstināšanas iespējas, jo, apvienojot lekciju 
kursus un līdz ar to finanšu resursus, būtu iespējams vairāk piesaistīt visaug-
stākā līmeņa speciālistus, iekaitot viesprofesorus no ārzemēm; 

4) plānota un operatīva starptautiskā sadarbība, integrētu starpnozaru un studiju 
programmu un vērienīgu kopprojektu izstrāde, studentu mobilitāte saskaņā ar 
nozarei specifiskajām prioritātēm u.c.

Pēc studiju programmu nozaru grupu principa ir veidota arī jaundibinātās LU 
Doktora studiju programmu direktoru padomes struktūra (apstiprināta ar LU 2003. ga-
da 3. decembra rīkojumu Nr. 1/203), nosakot, ka “konkrētu jautājumu risināšanai 
Doktora studiju programmu direktoru padome pēc savas iniciatīvas no padomes lo-
cekļu vidus veido nozaru (humanitāro, sociālo, dabaszinātņu) ekspertu grupas”. Jāat-
zīst, ka arī LU attīstības stratēģijas kontekstā pēc nozaru grupas principa organizētie 
doktora studiju centri runā par labu lielo fakultāšu izveidei, jo šādi centri vai skolas 
varētu veidoties pie katras lielās fakultātes un funkcionēt kā tās akadēmiskās elites 
kodols un augstākā instance jeb ekselences centri. 

LU Doktora studiju attīstības interesēs būtu jāstrādā divos virzienos jeb līmeņos: 
1) esošo studiju programmu audits jeb SWOT (citiem vārdiem sakot, stipro un 

vājo pušu, iespēju un draudu) analīze, kā arī šo programmu struktūras un 
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organizācijas pilnveidošana, izmantojot savā labā LU un Latvijā jau šobrīd 
pieejamos finanšu resursus un normatīvo bāzi;

2) aktīvi līdzdarboties nacionālā līmeņa likumdošanā, kas regulē doktora studijas 
un promocijas kārtību Latvijā. 

Jāatgādina, ka LU Doktora studiju programmu padome ir izstrādājusi Latvijas Re-
publikas Augstākās izglītības padomei (AIP), Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) un 
Latvijas Zinātnes padomei (LZP) adresētu iesniegumu “Par nepieciešamajiem grozī-
jumiem promocijas kārtībā un kritērijos”, un šie priekšlikumi pilnībā atbilst Eiropas 
universitāšu asociācijas un EK pamatnostādnēm doktora studiju attīstības jomā. LU 
darba grupa, kas strādāja pie šiem priekšlikumiem, ir norādījusi uz diviem galvenajiem 
šķēršļiem, kas nacionālās likumdošanas līmenī kavē Latvijas doktora studiju attīstību 
un iekļaušanos Eiropas vienotās izglītības telpā, un ir ierosinājusi: 1) atcelt 1999. gada 
6. aprīļa Ministru kabineta Noteikumus par piecu publikāciju nepieciešamību promo-
cijas darba aizstāvēšanai; 2) atbildību par doktorantu sagatavošanu un doktora grāda 
piešķiršanu pilnībā deleģēt universitātēm, jo pašlaik Latvijā ir ačgārna, Eiropas praksei 
neatbilstoša situācija – programmu realizē un par to atbild universitātes, bet grāda pie-
šķiršanu regulē LZP Valsts Zinātniskās kvalifikācijas komisija. Vienlaikus LU neno-
robežojas no LZP līdzatbildības promocijas procesā, paredzot, ka promocijas kārtību 
un kritēriju izstrādā universitātes sadarbībā ar citām institūcijām, bet LZP izvērtē un 
apstiprina universitāšu izstrādātos promocijas noteikumus. 

Runājot par ačgārno prasību promocijas darba rezultātus (pirms promocijas darba 
aizstāvēšanas!) atspoguļot “vismaz piecos rakstos vispāratzītos recenzējamos zinātnis-
kos žurnālos (izdevumos)”, nereti tās tiek raksturotas kā pārak augstas prasības, kas 
kavē zinātniskā grāda ieguvi un mazina Latvijas jauno zinātnieku konkurenci Eiropas 
intelektuālā darba tirgū. Negribētos šim uzskatam piekrist. Runa šeit nav par kritēriju 
augstumu un no tiem izrietošajām sekām, bet gan pārprastu zinātniskumu un tā rutīnu. 
Nelielais Latvijas doktora grādu ieguvušo skaits un konkurētspēja Eiropas intelektuālā 
darba tirgū ir liela bēda, bet varbūt ne pati liekākā. Pirmkārt, ir jājautā šīs regulas 
autoriem – kas viņu izpratnē ir zinātnisks raksts, un vai trīs gadu doktorantūras laikā 
ir iespējama piecu kvalitatīvu publikāciju “uzcepšana”? Starp citu, tādas pašas pra-
sības – vismaz piecas publikācijas vispāratzītos zinātniskos izdevumos – ir izvirzīts 
kā kritērijs pārvēlēšanai profesora amatā, pie tam profesora amata kandidāta darbības 
izvērtējuma periods ir ilgāks (seši gadi), arī viņa profesionālā kvalifikācija, iestrādes 
un publicēšanās iespējas ir nesalīdzināmi augstākas. Domājot par piecu publikāciju 
nepieciešamību doktorantiem, jāatgādina, ka to uzrakstīšanai pat teorētiski nav atvēlēti 
trīs gadi, jo doktora studiju sākuma periods ir paredzēts izziņas teorijas, pētījumu me-
todoloģijas un atbilstošās zinātnes nozares priekšmetu studijām (noteikts kredītpunktu 
skaits). Tātad šī prasība jau pēc būtības neatbilst Eiropas doktora studiju programmu 
organizācijas principiem.1 Turklāt šādu sasteigtu publikāciju forsēšana piesārņo zināt-
nisko literatūru, un tekstuālais piesārņojums un tā “attīrīšanai” izlietotie intelektuālie 
resursi tērējas uz cilvēces fiziskās un garīgās veselības un labsajūtas rēķina.

1 Latvijas doktora studiju attīstībā ieinteresēto universitāšu, tostarp LU, aktīvas darbības rezultātā šīs 
prasības ir caurskatītas un ar 2004. gada 30. augusta Ministru kabineta lēmumu atceltas, paturot spēkā 
nosacījumu promocijas darba galvenos rezultātus pirms aizstāvēšanas publicēt, bet nenorādot konkrētu 
publikāciju skaitu.

Ausma Cimdiņa. Par doktora studiju attīstības perspektīvām LU
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Lai optimizējot promocijas kritērijus, neciestu zinātniskās produkcijas un aug-
stākās izglītības kvalitāte, būtu jāraugās citā virzienā: paši stingrākie noteikumi jāiz-
virza un arī jāievēro tieši profesora amata kandidātu izvērtēšanā. Lai nenotiek 
tā, ka pāris gadu pēc promocijas darba aizstāvēšanas kāds censonis par “īpašiem 
nopelniem” un bez pieredzes asociētā profesora amatā var iesēsties profesora krēslā 
un, savu augšupeju tādā garā turpinot, iesaistīties augstākās izglītības un zinātnes 
politikas veidošanā. 
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VAI LATVIJAS UNIVERSITĀTEI IR VAJADZĪGA 
SAVA DATORZINĀTNE?

Rakstā aplūkota datorzinātnes vieta un loma Latvijas Universitātē, studentu uzņemšana, 
izglītošana, kā arī zinātniskā darba un akadēmiskā personāla problēmas LU Datorikas nodaļā. 
Raksturvārdi: datorzinātne, Latvijas Universitāte, zinātne Latvijā.

Optimisma rindas
Datorikas nodaļai laika periods kopš pēdējās lielās LU jubilejas (1999) uzska-

tāms par vienu no veiksmīgākajiem: 
• ir saglabājies augsts pieprasījums pēc Datorikas nodaļas programmām, ko 

apliecina ikgadējie studentu uzņemšanas konkursi;
• ir izdevies papildināt pasniedzēju rindas ar jauniem tikko studijas beigušiem 

speciālistiem; vairāki no viņiem jau ir aizstāvējuši doktora disertāciju;
• Datorikas nodaļas pasniedzēju zinātnisko darbu citējamība joprojām ievēro-

jami pārsniedz citu Baltijas valstu datorzinātnieku rādītājus;
• nodaļas kolektīvs aktīvi strādājis pie valsts mēroga projektiem – Latvijas izglī-

tības informatizācijas sistēmas (LIIS), Baltijas valstu valdības datu pārraides 
tīkla (BVVDPT), Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas (Gaismas 
tīkls – VVBIS) un citiem.

Studentu skaits
Vai LU ir jāpalielina studentu skaits datorzinātņu programmās? Kā rāda statisti-

ka, studējošo skaits pēdējos trijos gados ir pieaudzis par 7,4 procentiem. Jauno stu-
dentu kontingents ir ļoti kvalitatīvs – daudzi valsts olimpiāžu uzvarētāji informātikā 
un matemātikā studijas turpina tieši Datorikas nodaļas programmās. Varētu uzskatīt, 
ka būtiska studentu skaita palielināšana nav nepieciešama. Galvenais – ir jāsaglabā 
mācību kvalitāte tiem “gaišajiem” prātiem, kas vēlas apgūt zināšanas. Reģionālām 
augstskolām šobrīd ir grūti studentiem piedāvāt kvalitatīvu datorzinātni – nereti pa-
sniedzēji gan ir zinātņu doktori, bet citās, ar datorzinātni nesaistītās specialitātēs. 

113.–118. lpp.
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Studējošo skaits Datorikas nodaļas programmās

Studiju programma 2001./2002. 
ak. g.

2002./2003. 
ak. g.

2003./2004. 
ak. g.

Datorzinātņu bakalaura studiju programma 568 571 556
Datorzinātņu maģistra studiju programma 257 236 276
Datorzinātņu doktora studiju programma 5 18 19
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programma “Programmētājs” 90 146 154

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programma  “Vidusskolas informātikas 
skolotājs” (1,5 gadi)

90 65 80

Kopā 1010 1036 1085

Pasniedzēju sastāva novecošanās 
Datorikas nodaļai ir izdevies atrisināt pasniedzēju kolektīva novecošanās pro-

blēmu. Pasniedzēju vecuma struktūra ir optimāla – “veco” pasniedzēju ir mazāk nekā 
“jauno”. Šķiet, pasniedzēju atalgojuma paaugstināšanai ir bijusi pozitīva loma, bet 
ne izšķirošā. Strādāt par pasniedzēju universitātē ir prestiži. Īpaši svarīgi – pasnie-
dzējiem netiek uzspiestas lielas slodzes, bet tiek meklēts kompromiss starp darbu 
konkrētos projektos un pasniedzēja slodzi. Atbilstoši kapitālisma principiem jāmaksā 
par faktiski padarīto darbu, ļaujot pasniedzējam izvēlēties veicamā darba apjomu. 
Manuprāt, pasniedzēju darbā ir pavisam cita problēma – nenormāli lielais studentu 
skaits (30) uz vienu pasniedzēju. Pasniedzēju skaita palielināšanu apgrūtina citu re-
sursu, arī telpu, trūkums.

Datorikas nodaļas akadēmiskais personāls

Kvantitatīvie dati 2001./2002. 
ak. g.

2002./2003. 
ak. g.

2003./2004. 
ak. g.

Studējošo skaits  1010 1036  1085
Mācībspēku raksturojums:

kopējais štata vietu skaits  32,00  36,30  35,80
profesoru skaits  3,00  4,00  6,00
studentu skaits uz 1 akadēmiskā personāla 
vienību

 31,56  28,54 30,30

Zinātne 
Vai mums – Latvijai, Latvijas Universitātei – zinātne vispār ir vajadzīga? Tā 

prasa milzīgus ieguldījumus, kas atmaksājas tikai retos gadījumos. Lai bagātās valstis 
pēta – mēs pagaidīsim! Tad, kad būs izpētīts, paņemsim jau gatavu. Šāda “zemnieka” 
gudrība ir dziļi saprotama un valsts atbalstīta. Tērēsim naudu prātīgākām lietām, gan 
vēlāk, kad būsim bagāti, papētīsim arī paši. Kam vajadzīgi zinātņu doktori? Tikai 
pašām augstskolām, kuru likumā ierakstītas augstu amatu pildīšanai nepieciešamās 
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zinātniskās kvalifikācijas prasības. Vai firmas vadītājs nopietni vērtē doktora diplo-
mu? Tautsaimniecībā doktora grāds var noderēt konsultāciju firmā, lai to uzrakstītu 
uz vizītkartes. Galu galā pat izglītības sistēma neatļaus zinātņu doktoram strādāt par 
skolotāju, jo būt tikai doktoram vien ir nepietiekami. Būs jāapgūst pedagoģija un 
jāsaņem pedagoga profesijas diploms. Datorzinātņu doktors (arī es) par vidusskolas 
informātikas skolotāju strādāt nedrīkst – nav atbilstošās kvalifikācijas diploma. Jā-
vaicā – vai zinātņu doktoru skaita palielināšana nav pašmērķis? Datorzinātnes savā 
būtībā ir tuvojušās inženierzinātnei, un to studijas vairāk balstītas uz tehnoloģijām, 
nevis zinātni. 

Eksperti
Es neticu, ka Latvijai vajadzētu plaši nodarboties ar fundamentāliem pētīju-

miem – uz to ir spējīgas atsevišķas izcilības. Manuprāt, zinātne mūsu valstij ir ne-
pieciešama, lai radītu Latvijai uzticamu ekspertu saimi. Bieži mēs sastopamies ar 
situācijām, kad Latvijas valstij nozīmīgi projekti tiek izvērtēti ar “Eiropas acīm”. 
Nerunāsim par lēmumu pieņēmēju korupciju, kad viņi nemaz nav ieinteresēti dzirdēt 
objektīvu vērtējumu (vai maz ir vērts atcerēties gadījumu ar Lattelekom?). Tomēr 
visai bieži lēmumu pieņēmējiem nav pietiekami kvalitatīva padoma. Lūk, zinātnes 
uzdevums – nodrošināt vajadzīgo ekspertu pieejamību visiem nopietniem projektiem. 
Īpaši tas attiecas uz daudzu miljonu vērtu informācijas tehnoloģiju projektu izvēr-
tējumu un izstrādi. Lielās ārzemju firmas ir ieinteresētas pārdot savus risinājumus, 
kurus varēs mums “iesmērēt”, ja paši nespēsim tos izvērtēt. Pēc Latvijas Zinātņu 
akadēmijas reorganizācijas, kad valsts smadzeņu centrs ir pārvietojies uz augstsko-
lām, LU uzdevums ir saglabāt Latvijai uzticamu ekspertu saimi.

Latvijas Universitātes Datorikas nodaļas akadēmiskā personāla citējamība  
starptautiski atzītos zinātniskos izdevumos salīdzinājumā ar atbilstošu Igaunijas 

institūciju kolēģu citējamību 

Iestāde Citējamība
Latvijas Universitātes Datorikas nodaļa 1065

t.sk. 
prof. R.M. Freivalds 321
asoc.prof. K. Čerāns 248
prof. J. Bārzdiņš 240
asoc.prof. A. Ambainis 167

Tallinas Tehniskā universitāte 328
Tallinas Kibernētikas institūts 200
Tartu universitāte 99

Datorzinātne
Datorzinātnei Latvijas Universitātē ir izcila vēsture – “Rīgas skola” bija zinā-

ma jau PSRS laikos. Programmu testēšanas jomā neviens cits zinātniskais centrs 
neuzdrīkstējās organizēt vissavienības konferences – tikai Rīga. Mūsu Universitātē 

Jānis Bičevskis. Vai Latvijas Universitātei ir vajadzīga sava datorzinātne?
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ir saglabājies datorzinātnieku kolektīvs, kuram piepulcējušies jaunie pasniedzēji un 
darbinieki. Brīžiem strādāt par pasniedzējiem vēlas vairāk jauniešu, nekā mēs varam 
piedāvāt darba vietu. Pat studenti savās aptaujas anketās bieži atzīmē, ka Datorikas 
nodaļas priekšrocība ir pasniedzēji – profesionāļi savā specialitātē. Pasniedzēji paši 
strādā atbildīgos projektos un spēj studentiem sniegt “īstās” zināšanas. Vai Datorikas 
nodaļai izdosies saglabāt savu vietu datorzinātnes ģeogrāfijā? 

Kā izaudzināt ekspertu – visaugstākās kvalifikācijas speciālistu? Kā datorzinātnes 
ekspertam saglabāt savu kvalifikāciju pēc būtības? Protams, strādājot savā nozarē, strā-
dājot pie sarežģītiem projektiem, pašam meklējot un izzinot. Datorzinātne savas pro-
blēmas un idejas smeļas praksē. Atšķirība no akadēmiska rakstura pētījumiem ir tā, ka 
projekta rezultātus reti kad var / drīkst publicēt. Arī pats pētījuma rezultāts ir veiksmīgi 
īstenots projekts, nevis publikācija zinātniskā žurnālā. Pētniecība augstskolas izpratnē 
nozīmē publikācijas starptautiski atzītos zinātniskos žurnālos, kas, strādājot konkrētos 
informācijas tehnoloģiju projektos, visai reti ir īstenojama. Vai nav pienācis laiks pār-
skatīt pētniecības lomu, saturu un rezultātus augstskolā, īpaši datorzinātnē? 

Vai augstskolas pasniedzējam, kuram jāmāca studenti, ir reāli iespējams būt 
ekspertam? Augstskola parasti nav iesaistīta sarežģītos projektos, tai ir cits uzde-
vums – mācīt. Ja pasniedzējam maksā labu algu par mācību darbu, kāpēc lai viņš 
uzņemtos sarežģītus projektus. Profesoram vieglāk skandināt jaunībā apgūtās gudrī-
bas, kam ar reāliem projektiem maz sakara. Par šādu augstskolas un tautsaimniecības 
atrautību beidzamajos gados Eiropā tiek runāts visai daudz. Tā rezultātā ir izskanējis 
aicinājums mazināt pārlieko akadēmismu un gatavot studentus reālam darba tirgum. 
Tuvināt akadēmisko un profesionālo sagatavotību. Galvenais jau nav apstāklī, ka 
profesionālajās programmās esot prakse, bet akadēmiskajās – ne. Situācijā, kad vai-
rums Datorikas nodaļas studentu no otrā kursa strādā specialitātē, ir lieki pretstatīt 
profesionālās programmas akadēmiskajām. Sagatavotību darba tirgus prasībām panāk 
ar citiem līdzekļiem – te palīdz darbs, kas apvienots ar studijām. Atliek piebilst, ka 
praktiski strādājošiem studentiem ir vajadzīgi pasniedzēji eksperti, kas paši spēj strā-
dāt specialitātē. Analizējot Datorikas nodaļas pasniedzēju darba gaitas, jānonāk pie 
dīvaina, pat absurda secinājuma: niecīgās pasniedzēju algas piespieda pasniedzējus 
strādāt specialitātē. Tā radās specialitātē gudri pasniedzēji. Lielas pasniedzēju algas 
rada pārlieka akadēmisma draudus.

Trīsgadīgas (pareizās) un četrgadīgas (sliktās) bakalaura 
programmas

Kā rodas atbalsts pārejai uz bakalauru trīsgadīgu apmācību. Augstskolas faktiski 
ir samazinājušas apmācību programmas, lekcijām tiek veltīts arvien mazāk laika, 
vairāk tiek uzdoti patstāvīgie darbi, kurus faktiski stingri nekontrolē. (Ir sastopamas 
studiju programmas, kurās ir mazāk par astoņām lekcijām nedēļā). Studenti ir noslo-
goti daļēji, un dabiski rodas doma: programma jāapgūst ātrāk – nevis četros, bet trijos 
gados. Lieki atkārtot, ka studiju kvalitāte trīsgadīgā apmācībā būs zemāka. Salīdzinot 
piedāvātās reformas ar sakārtoto ASV augstākās izglītības sistēmu, īpaši datorzināt-
nes jomā (trīsgadīgas bakalaura programmas tur vispār nepiemin), grūti prognozēt 
Eiropas augstākās izglītības līmeņa paaugstināšanos. Citiem vārdiem, datorzinātnes 
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jomā pāreja uz bakalauru trīsgadīgu apmācību, ja tāda notiks, būs reforma, kas uz-
spiesta “no augšas”, un to nenosaka programmas apjoms un sarežģītība.

Pilns iespēju spektrs
Studentam ir jāpiedāvā iespēja individuāli izvēlēties, kādu mācību modeli izrau-

dzīties – teorētiskāku vai praktiskāku. Datorikas nodaļā jau daudzus gadus tas tiek 
realizēts ar specsemināru sistēmu, kurai analogas nav ne citās fakultātēs, ne augst-
skolās. Katrs aktīvs, pētniecībā vai projektos strādājošs pasniedzējs vada semināru 
par savu zinātnisko vai projekta tēmu. Tādējādi studentiem ir iespējas strādāt kopā 
ar pieredzējušiem speciālistiem un zinātniekiem. Īpaši jāatzīmē prof. R.M. Freivalda 
audzēkņu sasniegumi, kuru referāti ir pieņemti lielās starptautiskās konferencēs ASV, 
Japānā un Slovākijā. Ar zinātnisko līmeni, kādu sasnieguši labākie prof. Freivalda 
studenti, varētu lepoties jebkuras augstskolas pasniedzēju kolektīvs.

Vai studentam ir pieļaujams/vēlams/atļaujams strādāt
Viennozīmīgi iestājos par studentu strādāšanu studiju laikā, ar nelielu piebil-

di – runa ir par strādāšanu specialitātē. Uzskatu, ka tā ir viena no nedaudzām mūsu 
priekšrocībām salīdzinājumā ar citām Eiropas un ASV augstskolām. Pirmkārt, visi 
pašreizējie Datorikas nodaļas pasniedzēji ir studiju laikā strādājuši. Tie, kas nav strā-
dājuši, nav spējuši izvirzīties par pasniedzējiem... Otrkārt, ASV augstskolas sākušas 
skandēt lozungu “mācīsimies darot”. Mēs pie šī principa esam turējušies jau dau-
dzus gadus. Darbs studiju laikā atbilst šim principam. Treškārt, strādājot specialitātē, 
studenti ne tikai iegūst iztikas līdzekļus, bet iekļaujas darba tirgū, adaptējas darbam 
konkrētā firmā. Problēmas, kas jārisina citu valstu augstskolu beidzējiem, lai adaptē-
tos konkrētā firmā, mūsu beidzējiem reāli nepastāv. Ceturtkārt, nereti studentu kursa, 
bakalaura un maģistra darbi ir veltīti nopietniem praktiskiem projektiem, kurus viņi 
izstrādā savās darba vietās. Tādējādi šiem darbiem tiek veltīta daudz nopietnāka uz-
manība nekā parastiem mācību darbiem, un tas arī nosaka augstu nobeiguma darbu 
līmeni un pašu absolventu kvalifikāciju.

Nobeigumā
Datorikas nodaļa ar optimismu raugās nākotnē: mums ir gudri studenti, pieredzē-

juši un arī jauni pasniedzēji, kas paši sekmīgi spēj strādāt datorzinātnē. Mums nav 
jākautrējas nosaukt savas algas... Mūsu darba vieta atrodas pašā Rīgas centrā – LU 
galvenajā ēkā virs rektorāta un rektora kabineta. 

Novēlējumi jubilejā
Lai Latvijas Universitāte spētu sagatavot Latvijai uzticamus un uzticīgus eks-

pertus!
Lai valdība biežāk ieklausītos ekspertu priekšlikumos! 
Lai neīstenojas tādas reformas, kas spētu sagraut Latvijas augstāko izglītību!

Jānis Bičevskis. Vai Latvijas Universitātei ir vajadzīga sava datorzinātne?



118 JUBILEJAS IZDEVUMS

DOES THE UNIVERSITY OF LATVIA NEED COMPUTER SCIENCE?

Goals and role of computer science in the University of Latvia, enrollment of students, cur-
ricula and problems of science activities and academic staff of the Computer Science Depart-
ment are considered.
Key words: computer science, University of Latvia, science in Latvia.
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PAR DATORZINĀTŅU STRATĒĢIJU LATVIJAS 
UNIVERSITĀTĒ

Datorzinātnes veido pamatu jaunai lielai industrijas nozarei Latvijā – programmatūras ražošanai. 
Pēc LR Ekonomikas ministrijas datiem, 2003. gadā šīs nozares radītā pievienotā vērtība sa-
sniedza 0,9% no iekšzemes kopprodukta (IKP). Rakstā tiek analizēta Latvijas Universitātes 
loma programmatūras industrijas attīstībā Latvijā.
Raksturvārdi: datorzinātnes, programmatūras ražošana, IKP, Latvijas Universitāte. 

Nav šaubu, ka datorzinātnes veido pamatu jaunai lielai ražošanas nozarei Latvi-
jā – programmatūras ražošanai. Kā minēts LR Ekonomikas ministrijas ziņojumā par 
Latvijas tautsaimniecības attīstību (http://www.em.gov.lv/), šīs nozares radītā pievie-
notā vērtība jau 2003. gadā sasniedza 0,9% no IKP. Ziņojumā arī teikts, ka produkci-
jas izlaide šajā nozarē pēdējos gados ir strauji palielinājusies, ik gadu caurmērā par 
15 procentiem. Pieaug arī eksports – 2003. gadā salīdzinājumā ar 2002. gadu eksports 
palielinājās par 24,4 procentiem. Latvijas informācijas tehnoloģiju (IT) uzņēmumi 
spēj nodrošināt pasaules līmeņa kvalitāti un zemākas izmaksas. Galvenie Latvijas 
uzņēmumu specializācijas virzieni ir: programmatūras pārprojektēšana, uzņēmumu 
resursu plānošanas pakalpojumu ieviešana, modernāko B2B interneta pakalpojumu 
risinājumu ieviešana, datorizēto programmatūras rīku izstrāde, maksājumu karšu sis-
tēmu izstrāde un ārzemju programmatūras pielāgošana. 

Iepriekš minētie skaiļi liecina, ka Latvijas prorammatūras ražotnes ir pierādījušas 
savu dzīvotspēju un izaugsmes iespējas. Taču iedrošinos apgalvot, ka nozares tālākā 
attīstība ir lielā mērā atkarīga no LU. Latvijas Universitātē (kopā ar tās asociētajiem 
institūtiem) ir koncentrēts mūsu valstī lielākais zinātniskais un tehniskais potenciāls, 
kas var tikt iesaistīts nozarei nepieciešamo augstākās kvalifikācijas speciālistu ga-
tavošanā. 

Kā rāda iepriekšējo gadu pieredze, IT nozari raksturo unikāla iezīme – tā var no-
drošināt ar labi apmaksātu darbu – turklāt tepat Latvijā – praktiski neierobežotu speciā-
listu skaitu, ja tikai šie speciālisti ir ļoti labi sagatavoti, respektīvi, ir spējīgi konkurēt 
pasaules darba tirgū programmatūras izstrādes jomā. Ne visām nozarēm reālajos Latvi-
jas apstākļos ir šāda perspektīva. Piemēram, enerģētikā – mūsu ierobežotie enerģētikas 

119.–124. lpp.
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resursi, jādomā, uzliek zināmus ierobežojumus ekonomiski attaisnojamam enerģētikas 
speciālistu skaitam. 

IT ražotņu jomā šāda ierobežojuma praktiski nav. Ierobežojums ir pasaules, bet 
ne Latvijas mērogā. Latvijas IT ražotnes vienmēr būs ļoti maza daļa no pasaules IT 
ražotnēm. IT ražotnēm nav vajadzīga dārga infrastruktūra. Tādēļ Latvijas IT ražot-
ņu galvenie konkurētspējas kritēriji būs vienīgi kvalitāte un cena. Pēdējos gados ir 
vērojama tendence, ka dārgās rietumvalstis aizvien vairāk savu IT ražotņu pārceļ 
uz lētākām zemēm, kurās arī ir pietiekami kvalificēts darbaspēks. Teorētiski tas at-
tiecas uz jebkuru ražošanas nozari, taču programmatūras ražotnēm raksturīgs, ka tās 
uz citu zemi var pārvietot vieglāk, jo neprasa dārgu sākotnējo infrastruktūru (datori 
taču ir apbrīnojami lēti, un internets arī darbojas nevainojami). Mūsu pēdējo gadu 
pieredze šo tēzi apstiprina. Daži partneri, ar kuriem sadarbojamies, gandrīz pilnībā 
likvidējuši savas ražotnes ASV un pārcēluši tās uz Latviju, savā zemē atstājot tikai 
tirdzniecības struktūras.

Un tomēr, 10 000 IT speciālistu (turpmāk būs runa tieši par šādu skaitli) Latvijā – 
tas ir daudz vai maz? Pēc ASV Darba statistikas biroja datiem (sk. http://moneycentral.
msn.com/content/invest/extra/P62115.asp), tuvākajos desmit gados IT jomā šajā valstī 
tiek prognozēts 1 760 000 jaunu darba vietu. Pārrēķinot atbilstoši Latvijas iedzīvotāju 
skaitam, iegūstam 17 000 darba vietu. Pēc Augstākās izglītības padomes locekļa J. Bor-
zova savāktajiem datiem (sk. E-pasaule, 2004, 2: 4–6), 2003. gadā pirmā līmeņa studi-
jas IT jomā Latvijā uzsāka 1575 jaunieši, no tiem Rīgas Tehniskajā universitātē – 360 
(neskaitot elektronikas inženierus), Transporta un sakaru institūtā – 463, Daugavpils 
Universitātē – 70, Liepājas Pedagoģijas akadēmijā – 49, Latvijas Lauksaimniecības 
universitātē – 125, Rēzeknes Augstskolā – 54, Vidzemes Augstskolā – 60, Ventspils 
Augstskolā – 90, Informācijas sistēmu augstskolā – 104, Latvijas Universitātē – 200 
(vai LU daļa nav pārāk maza, vismaz salīdzinājumā ar Lauksaimniecības universitāti?). 
Domājams, ka šogad IT studijas ir uzsākuši aptuveni tikpat daudz jauniešu. Šis rādītājs 
nav mazs, iespējams, tas jau ir tuvu Latvijas intelektuālajam potenciālam šajā jomā (ne 
visi var būt labi operdziedātaji, tāpat ne visi var būt labi IT speciālisti). Pieņemsim, ka 
no šiem 1575 reflektantiem augstskolu beidz tūkstotis. Tas nozīmē, ka desmit gados 
Latvijas IT darba tirgū varētu ieplūst 10 000 IT speciālistu. 

Ko šie speciālisti darīs? Ar zemas un vidējas kvalifikācijas speciālistiem Latvijas 
IT darba tirgus jau tagad ir piesātināts. Tas nozīmē, ka darbs būs tikai augstas un ļoti 
augstas kvalifikācijas speciālistiem, kas atbilst starptautiskā darba tirgus prasībām 
šajā nozarē. Pieņemsim, ka 75% no šiem 1000 ikgada absolventiem ir sagatavoti at-
bilstoši minētām prasībām. Šāda speciālista cena Latvijas un ārzemju projektos šobrīd 
ir aptuveni 2000 latu mēnesī jeb 20 000–24 000 latu gadā. Tas arī raksturo pievienoto 
vērtību, ko viens šāds speciālists gadā saražo. Viegli izrēķināt, ka, ar šādu intensitāti 
gatavojot minētās kvalifikācijas IT speciālistus, pēc desmit gadiem programmatūras 
ražotņu un ar tām saistīto darbību saražotā pievienota vērtība varētu būt aptuveni 5% 
no IKP (pašreizējo 0,9% vietā). 5% no IKP nav mazs skaitlis vienai nozarei, turklāt 
ekoloģiski tīrai nozarei! 

Taču ir viens liels “bet”. Kas varēs šādā līmenī sagatavot šos speciālistu tūksto-
šus? Ir pilnīgi skaidrs, ka tiem ir jābūt maģistra vai pat doktora līmeņa speciālistiem. 
Un tā mēs atgriežamies pie LU lomas. 
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Ņemot vērā mūsu Universitātes potenciālu, vismaz trešo daļu šo augstākās un 
visaugstākās kvalifikācijas speciālistu būtu jāgatavo mums. Tas nozīmē, ka maģis-
trantu skaits datorzinātnēs Latvijas Universitātē būtu vismaz jādubulto. Mūsu iekšē-
jie resursi, arī telpas Matemātikas un informātikas institūtā to atļauj. Taču galvenā 
problēma ir budžeta vietu trūkums (šobrīd to ir 120, iepriekšējos gados bija 130). 
Kādēļ nākt pie mums studēt par maksu (nāk jau, aptuveni puse mums ir maksas stu-
denti), ja citās augstskolās ir pietiekami daudz budžeta vietu? Vai nebūtu pareizāk, 
ka specialitātēs, kurās pastāv konkurence starp dažādām augstskolām, budžeta nauda 
nāktu līdz ar studentu. Realizēt to nebūtu nemaz tik grūti, uzņemšana jau notiek uz 
atestāta atzīmju pamata, attiecīgā informatīvā sistēma varētu viegli noteikt, kam kon-
krētajā specialitātē pienākas valsts apmaksātas studijas. Bet kamēr tas tā nav, varbūt 
tomēr var atrast citus ceļus, ka palielināt datorzinatņu budžeta vietu skaitu Latvijas 
Universitātē. Vai lielais mērķis – programmatūras industrijas izveide Latvijā – nav 
pelnījis, lai pilnā apjomā izmantotu LU un tās asociēto institūtu unikālo zinātnisko 
un tehnisko potenciālu starptautiskā darba tirgus prasībām atbilstošu IT speciālistu 
gatavošanā. 

Es absolūti nepiekrītu tēzei, ka liels studentu skaits pazeminās kvalitāti. Tieši 
otrādi – tas dos iespēju piesaistīt labākos pasniedzējus, kas stāv tuvāk reālajām IT 
ražotnēm, maksājot par viņu darbu konkurētspējīgu atalgojumu (protams,ja dator-
zinātņu nopelnītā nauda arī paliks datorzinātņu attīstībai Latvijas Universitātē). Tas 
dos iespēju pasniedzējiem daudz dziļāk specializēties vienā virzienā un sagatavot 
kvalitatīvākus lekciju kursus un arī nodarboties ar pētniecību. Un, pēdējokārt, kas 
varbūt ir vissvarīgāk, – tas dos iespēju atjaunot mācību asistenta amatu doktorantiem 
par šai nozarei atbilstošu samaksu un beidzot likvidēt nenormālo situāciju, ka visi 
perspektīvie doktoranti 40 stundas nedēļā (bet dažreiz arī vairāk) strādā IT (labi, ka 
IT!) firmās. 

Vienkāršs aprēķins rāda, ka šis kvalitatīvi jaunais stāvoklis varētu iestāties, ja 
ik gadu tiktu uzņemti vismaz 200 maģistrantu – Universitāte par katru maģistrantu 
centralizētiem izdevumiem paņemtu līdz 250 latu, bet pārējie līdzekļi paliktu prog-
rammas rīcībā, ar kuriem tā varētu pietiekami brīvi rīkoties atbilstoši šīs nozares 
specifikai un misijai.

Ar datorzinātņu programmas misiju es saprotu tās ieguldījumu programmatūras 
industrijas veidošanā Latvijā. Ja mēs piekrītam šai misijai, tad mainās daudzi citi 
kritēriji. Piemēram, publikāciju skaits vairs nav vienīgais kritērijs. Ne mazāk svarīgs 
kritērijs ir Latvijas programmatūras industrijas konkurētspējas palielināšana, tas no-
zīmē – jāņem vērā nevis vienkārši aizstāvēto doktora disertāciju skaits, bet aizstāvēto 
disertāciju skaits Latvijas IT ražotnēm svarīgos virzienos, zinātniskas iestrādes, kas 
vismaz potenciāli var piesaistīt investīcijas. 

Arī pasniedzēju apmaksas sistēmai būtu jābūt tādai, lai varētu piesaistīt nozares 
vadošos speciālistus, arī praktiķus. Varbūt ir jāmaksā ne tik daudz par akadēmisko 
grādu, cik par konkrētā kursa svarīgumu? Pasniedzējiem noteikti būtu jābūt ar piere-
dzi darbā pie lieliem praktiskiem projektiem (izņemot teorētisko kursu pasniedzējus, 
tiem kā galvenais kritērijs aizvien būs publikācijas). 

Domāju, ka ir nobriedis jautājums par Datorikas fakultātes dibināšanu Latvijas 
Universitātē. Tas atrisinātu virkni administratīvo problēmu. Bet pie tām šajā rakstā 
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es negribētu kavēties. Pievērsīšos daudz būtiskākām lietām – datorzinātnei kā jaunai 
zinātnes nozarei, kuras mērķi un uzdevumi būtiski atšķiras no tradicionālām dabas 
zinātnēm un matemātikas. 

Vēsturiski datorzinātnes ir izaugušas no matemātikas. Savukārt zinātnes (un stu-
diju) virziens, ko sauc par informācijas tehnoloģijām, ir izaudzis no inženierzinātnēm. 
Šobrīd abi šie virzieni atšķiras vairs tikai ar nosaukumu. Vēl gan ir saglabājusies 
tradīcija, ka studiju virzienā, ko sauc par datorzinātni, lielāks uzsvars tiek likts uz 
matemātiska rakstura kursiem, bet informācijas tehnoloģijās – uz pielietojumu, kaut 
arī tas viss ir ļoti nosacīti. 

Īpaši varbūt ir jāizdala teorētiskā datorzinātne, kas ir izteikti matemātiska nozare, 
tā palīdz izprast un sakārtot pamatjēdzienus un pamatkonstrucijas, uz kurām balstās 
datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas. Piekrītu, ka šai datorzinātņu jomai pie-
mērotākā vieta būtu Fizikas un matemātikas fakultāte. Taču tā ir tikai neliela daļa no 
reālajām datorzinātnēm. Kad datorzinātnes un IT nonāk līdz reālam pielietojumam, 
tās kļūst par izteiktām inženierzinātnēm, kur izšķirošais faktors ir efektīvi tehniskie 
risinājumi, nevis dziļi fundamentālie atklājumi. 

Droši vien mēs visi piekritīsim, ka internets ir lielā mērā izmainījis mūsu dzīvi. 
Tomēr, ja mēs gribēsim uzskaitīt tos fundamentālos atklājumus, uz kuriem balstās 
internets, tad izrādīsies, ka tie ir vai nu  triviāli (jau sen zināmā hiperteksta ideja 
plus visu datorresursu vienota adresācija), vai mēs arī vispār nevarēsim tādus atrast. 
Un tomēr internets ir kaut kas izcils – tas ir daudzu veiksmīgu tehnisku risinājumu 
(adresācijas, protokolu, pārlūkprogrammu utt.) ģeniāls apvienojums. 

Runājot par programmatūras industriju Latvijā, tai no datorzinātnēm ir vajadzī-
ga tieši šī inženieriskā daļa – inženieriskās metodes un prasmes. Tas nozīmē tikai 
to – ja mēs orientējamies uz nopietnu Latvijas prommatūras industrijas atbalstu, tad 
uzsvaram ir jābūt tieši uz šo inženierisko datorzinātņu daļu. Varbūt ir vērts nedaudz 
ieskatīties, kas notiek datorzinātņu programmās pasaulē, pirmām kārtām ASV. 

ASV vadošā profesionālā organizācija ACM reizi desmit gados publicē datorzi-
nātņu bakalaura studijām rekomendējamās programmas. Šīs rekomendācijas vairāk 
vai mazāk respektē visā pasaulē. Kādas šeit ir tendences? Pirms 20–30 gadiem šīs 
programmas bija vairāk vai mazāk matemātiskas, turpretī tagad tās ir kļuvušas izteikti 
inženieriskas, kur uzsvars tiek likts uz praktiskām metodēm un to lietojumiem (sk. 
http://www.acm.org/education/curricula.html). 

Jāatzīmē arī, ka iepriekšējā datorzinātņu programma tagad ir sadalījusies četrās 
apakšprogrammās. Pirmā saucas tāpat kā agrāk – Datorzinātnes, tai ir universālāks 
raksturs. Otrā saucas Programmatūras inženierija, trešā – Informatīvās sistēmas, bet 
ceturtā – Datoru inženierija. Atšķirības starp pirmajām trim programmām (tās varētu 
attiekties uz mūsu Universitāti) ir tikai papildmoduļos, pamatkursi visām šīm pro-
grammām ir vairāk vai mazāk vieni un tie paši. Šos pašus moduļus var kombinēt arī 
citādāk un izveidot vēl citas programmas, piemēram, datortīklu tehnoloģijas. Es ļoti 
gribu aizstāvēt domu, ka datorzinātņu programma Latvijas Universitātē arī uz priekšu 
ir jāsaglabā kā vienota programma, tikai tā jāveido pēc moduļu principa – lai, kom-
binējot šos moduļus kā lego klucīšus, varētu veidot dažādas specializācijas (apakš-
programmas). Ideāli jau būtu, ja datorzinātņu programma sastāvētu, piemēram, no 
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12 moduļiem, un katram modulim būtu savs profesors, kas atbildētu par šo moduli. 
Droši vien tas attiecas ne tikai uz datorzinātnēm, varbūt tas ir ceļš, kā samazināt 
milzīgo programmu skaitu Latvijas Universitātē. 

Vēl par vienu problēmu. Jācenšas jau būtu, lai atbilstoši katram modulim tiktu 
veikta arī pētniecība. Bet vai tas ir reāli? Acīmredzot būs modulis, turklāt viens no 
svarīgākajiem, kas sauksies “Operētājsistēmas”. Taču grūti iedomāties, kādu pētnie-
cību Latvijā var veikt operētājsistēmu jomā. Man gribas šādus moduļus nosaukt par 
tehnoloģiskiem moduļiem. Tie parasti būs ļoti sarežģīti moduļi, tos kvalitatīvi vadīt 
var tikai ļoti ļoti zinoši cilvēki. Tie ir cilvēki, kuriem IT firmās maksā ļoti lielas 
algas. Tas nozīmē, ka mums ir jāatrod veids, kā iesaistīt šādus speciālistus mācību 
darbā, kā par šo darbu viņiem normāli samaksāt. Viena no iespējām ir tā, ko minēju 
raksta sākumā – pie darba samaksas ņemt vērā ne tikai akadēmisko nosaukumu, bet 
arī novadīto kursu svarīgumu. Fundamentālajās zinātnēs šāda situācija nerodas. Bet 
ar to jau arī inženierzinātnes atšķiras no fundamentālajām zinātnēm. 

Tajā pašā laikā es nekādā ziņā negribu noniecināt pētniecības un publikāciju 
lomu datorzinātnēs. Pirmām kārtām man to gribētos attiecināt uz doktorantiem. Es 
visnotaļ gribu aizstāvēt stingros publicēšanās kritērijus, varbūt prasīt vēl stingrākus 
nekā patlaban – prasīt publikācijas īstos starptautiskos izdevumos ārpus Latvijas ro-
bežām, jo tikai publikācijas šādos izdevumos nodrošina starptautisku atpazīstamību, 
bez kuras grūti iedomāties arī nopietnu investīciju piesaisti. Cilvēkam, kas aizstāv 
doktora disertāciju, jau ir jābūt ar zināmu starptautisku atpazīstamību – vismaz va-
došās Ziemeļvalstu  universitātes pieturas pie šāda principa.

Latvijas programmatūras industrijas nākotne nav iedomājama bez nopietnas 
zinātnes – zinātnes, kas rada jaunas IT ražotnes, ceļ Latvijas IT ražotņu konkurēt-
spēju, audzina visaugstākās kvalifikācijas speciālistus (zinātņu doktorus) svarīgākās 
IT nozarēs, nodrošina mūsu starptautisko atpazīstamību utt. Tikai, domājot par da-
torzinātņu stratēģiju Latvijas Universitātē, gribas saprast tos virzienus, kuros būtu 
jākoncentrē mūsu pētniecība. Latvijas zinātnieku aprindās dominē tēze – jāstrādā 
tajos virzienos, kuros jau ir nopietnas zinātniskas iestrādes. Datorzinātņu gadījumā 
man pret šo tēzi gribētos izturēties nedaudz kritiski. 

Datorzinātnes attīstās ļoti ātri, virzieni, kuros ir iestrādes, bieži jau ir vakar-
dienas virzieni. Ar iepriekš teikto es tikai gribu rosināt jaunos zinātniekus drošāk 
meklēt savu ceļu zinātnē, arī Latvijas Universitātē. Zinātne nav iepriekš formulētu 
olimpiādes uzdevumu risināšana, zinātne sākas ar pašu uzdevumu formulēšanu. Da-
torzinātnēs tas ir īpaši izteikti. 

Tomēr šajā rakstā es pakavēšos tikai pie tiem virzieniem, kuros jau ir iestrādes 
un kuri ir pelnījuši, lai tos turpinātu. Ja kvantu automātos ir iegūti pasaules mērogā 
atzīti rezultāti, tad pētījumi ir jāturpina, kaut arī maz ticams, ka Latvijā tiks būvēti 
kvantu automāti. Arī pētījumi algoritmiskajā apmācības teorijā ir jāturpina, jo uz šo 
pētījumu bāzes ir izauguši spoži zinātnieki, kas tagad ieņem svarīgas zinātniskas 
pozīcijas Eiropas bioinformātikas institūtā Kembridžā un dalās ar mums labi ap-
maksātos ES projektos. Jāturpina arī unikālie pētījumi grafu izvietošanas algoritmu 
jomā, kurus tagad uz līguma pamata devīgi finansē šajā jomā vadošā ASV kompānija. 
Taču galvenajam uzsvaram tomēr būtu jābūt uz pētījumiem, kas daudz tiešāk iespaido 
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Latvijas programmatūras industriju. Nav šaubu, ka mums ir jāturpina pētījumi un 
izstrādes programmu testēšanas jomā, kur mums ir senas tradīcijas. Tāpat ir jāveic 
tiešie ražošanas pasūtītie pētījumi. Taču tajā pašā laikā mums būtu jāizvirza daudz 
augstāks stratēģiskais mērķis – sasniegt patiešām pasaules līmeni kādā datorzinātņu 
apakšnozarē, kurai ir svarīga loma mūsu programmatūras industrijas attīstībā. Ar 
pasaules līmeni es saprotu tādu līmeni, ka mūsu publikācijas ir lasāmas nozares cen-
trālajos izdevumos, ar mums rēķinās vismaz Eiropā, mēs varam piesaistīt investīcijas, 
izcīnīt Eiropas projektus, iniciēt starptautiskas konferences šajā jomā utt. Man šķiet, 
ka šobrīd vistuvāk šim mērķim mēs esam sistēmu modelēšanas jomā. 

Sistēmu modelēšana ir pietiekami svarīga joma, tā ir vienīgais šobrīd zināmais 
veids, kā saprast, aptvert sarežģītas sistēmas. Bet sistēmas paliek aizvien sarežģītā-
kas, līdz ar to var prognozēt, ka modelēšanas loma aizvien pieaugs. Mums šajā jomā 
ir vērā ņemamas iestrādes. Kopā ar a/s DATI un Infologistik GmbH esam izstrādājuši 
pasaules līmeņa modelēšanas rīku GRADE, kopīgi ar Rietumu partneriem esam iz-
cīnījuši ES projektu, kas deva iespēju tālāk attīstīt modelēšanas rīku būves metodes. 
Ir veiktas arī iestrādes nākamās paaudzes rīkiem, taču līdzekļu trūkuma tās šobrīd ir 
iesaldētas. Vieni no pirmajiem pasaulē sistēmu būvē esam saskatījuši un izmantojuši 
principiāli jaunu pieeju, kas balstīta uz metamodeļiem un to transformācijām. 

Var teikt, ka šajā jomā, tēlaini runājot, esam pēdējā brīdī ielēkuši starptautiskā 
ekspresī, kas drāžas aizvien lielākā ātrumā, ja vērtē pēc pieugošā publikāciju un iz-
strāžu skaita. Taču par braucienu starptautiskā ekspresī, kā zināms, ir jāmaksā, tas 
nav par velti. Ir jāizvērš pētījumi, jāgatavo jaunas izstrādnes, lai nākamajā pieturā 
mūs neizsēdinātu. Ir pilnīgi skaidrs, ka bez nopietna finansējuma mēs starptautiskā 
ekspresī nenoturēsimies. Es ļoti ceru uz strukturālajiem fondiem zinātnē. Man gri-
bas ticēt, ka šie fondi tiks izmantoti lieliem mērķiem. Tostarp arī lieliem mērķiem 
datorzinātnēs.

Noslēgumā es gribu aizstāvēt domu, ka nav abstraktas Universitātes. Ir Universi-
tāte ar tās studiju un pētniecības virzieniem, un Universitāte būs tik stipra, cik stiprs 
būs katrs no šiem virzieniem. Nobeidzu šo rakstu cerībā, ka mūsu Alma Mater ozolā 
būs spēcīgs zaļojošs zars, ko sauc par datorzinātnēm. 

ON COMPUTER SCIENCE STRATEGY IN THE UNIVERSITY OF LATVIA 

Computer science is the basis of a new industry — software industry. According to the sta-
tistics of the Ministry of Economy of Latvia, the share of software industry in the GDP was 
0.9% in 2003. In this paper the author discusses the role of the University of Latvia in the 
further development of software industry in our country. 
Key words: computer science, software industry, GDP, University of Latvia.
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VIDES IZGLĪTĪBA UN IZGLĪTĪBA ILGTSPĒJĪGAI 
ATTĪSTĪBAI: SASNIEGTAIS UN IESPĒJAMAIS

Vides izglītībai ir būtiska loma universitāšu izglītības sistēmas attīstībā un universitāšu dzīvē. 
Latvijas Universitātē izveidotā vides izglītības sistēma var kalpot par pamatu ilgtspējīgas 
attīstības izglītībai, kuras mērķis ir integrēt ilgtspējīgas attīstības koncepciju studiju saturā, 
izvērst pētniecību un sekmēt sabiedrības izaugsmi.
Raksturvārdi: vides izglītība, vides zinātne, izglītība ilgtspējīgai attīstībai.

Mūsdienu universitātes seju veido tās zinātnes, kurās universitāte veic pētniecību, 
studiju virzieni un to savstarpējā mijiedarbība. Tajā pat laikā zinātņu un studiju attīs-
tību nosaka daudzi un visai atšķirīgi faktori, kuru vidū var minēt gan objektīvus, bieži 
vien valsts attīstības determinētus procesus (nepieciešamība sagatavot speciālistus 
noteiktas ražošanas vajadzībām, valsts pārvaldei), gan zinātnes un izglītības attīstības 
raksturu, kas saistās ar izpratnes attīstību par noteiktām zinātņu jomām, gan arī jaunu 
tautsaimniecības nozaru veidošanos. 

Visai tipiski, ka jaunu pētniecības un izglītības virzienu attīstība saistās ar nepie-
ciešamību padziļināt izpratni un paaugstināt specializāciju kādā noteiktā virzienā, kas 
konkrētajā mirklī ir kļuvis aktuāls. Nereti studiju specializācijas attīstīšanās saistās ar 
priekšstatu par “modi” universitāšu attīstībā – tās izpausmes ir gan mainīgā jaunatnes 
interese par studijām, jaunu studiju virzienu izveide. Laika gaitā mainās arī darba 
tirgus, nepieciešamība pēc jaunām zināšanām, tautsaimniecības vajadzības, bieži vien 
samazinot pieprasījumu pēc šauri specializētiem speciālistiem un zināšanām. Līdz ar 
to var uzskatīt, ka universitāšu attīstībā pastāv nemitīga konkurence starp pētniecību 
un izglītību aizvien jaunos šauri specializētos virzienos un plašu zināšanu apguvi, 
tāpat arī starp spēju sistematizēt, vispārināt un apkopot esošas zināšanas un iemaņu 
attīstīšanu. Šī konkurence ir būtiska universitāšu attīstībā vispār, tā ir nozīmīga arī 
Latvijas Universitātes attīstībā gan šodien, gan nākotnē. Cits šī procesa aspekts ir 
tāds, ka attīstās jaunas zinātņu un studiju jomas, kuru mērķis ir sekmēt vispārinošas 
zināšanas un izstrādāt iemaņas un spējas tās iegūt un izmantot.

Viena no šādām zinātnes nozarēm ir vides zinātne – interdisciplināra zinātne, 
kas attīstās sociālo, humanitāro un dabas zinātņu saskares jomā, lai pētītu dabas un 
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cilvēkvides sistēmas, cilvēka un dabas vides mijiedarbību un nodrošinātu resursu, 
bioloģiskās un ģenētiskās daudzveidības aizsardzību, vides un sabiedrības ilgtspē-
jīgas pastāvēšanas iespējamību un pasargātu cilvēku no tā darbības nelabvēlīgām 
ietekmēm. Pašlaik vides zinātne pastāv kā patstāvīga zinātņu nozare ar vairākām 
apakšnozarēm (vides ķīmija, ekotoksikoloģija, vides politika, vides pārvaldība, vi-
des inženierzinātnes u.c.). Tajā pat laikā vārds “vide” attiecīgās nozares nosaukumā 
nav tikai apzīmētājs, kas apraksta pētījumu objektu, bet bieži tas ir rādītājs tam, kā 
procesi tiek pētīti, un izglītības saturs veidojas tā, lai katras konkrētās nozares di-
mensijas aspekti tiktu aplūkoti vairāku sistēmu kontekstā. Līdz ar to ne tikai izpētes 
objekts (vide – faktiski viss, kas ir ap mums), bet arī pētījuma metodes nosaka vides 
zinātnes raksturu, tās vietu zinātņu un studiju sistēmā, Latvijas Universitātē un arī 
nozīmi universitātes izglītības attīstībā. 

Vides izglītību vispirms var definēt kā sistēmisku izglītību, kuras pamatā ir cen-
tieni izprast procesus atkarībā no to rakstura (fizikāli, ķīmiski, bioloģiski), Zemes un 
dzīvības sistēmas, to funkcionēšanas un savstarpējās iedarbības principus un mijie-
darbību ar cilvēka veidotām sistēmām (sociālo, ekonomisko, kultūrvidi). [1] Vides 
izglītības saturs un uzdevumi nosaka nepieciešamību to integrēt izglītības sistēmā 
visos tās līmeņos. [2] 

Vides spējas apmierināt cilvēka vajadzības var vērtēt kā vides kvalitāti, pie kam 
to var darīt kā pēc objektīviem, tā arī subjektīviem kritērijiem. Pēdējie būtiski atkarīgi 
no sabiedrībā pastāvošās vērtību sistēmas, vides uztveres īpatnībām [2], tomēr vides 
kvalitātes pazemināšanās, ko izraisa antropogēnā iejaukšanās, noliedzami ir objektīvs 
fakts [3]. Vides kvalitātes pazemināšanās rada problēmas cilvēka izdzīvošanai vidē, 
citiem vārdiem, vides kvalitātes problēmas. [4] 

Mūsdienās vides problēmu īpaši straujas attīstības apstākļos vides aizsardzība 
un vides kvalitātes uzlabošana kļūst par nepieciešamu priekšnoteikumu cilvēces iz-
dzīvošanai. [5] Pamatprasība optimāla vides kvalitātes līmeņa nodrošināšanai ir vides 
funkcionēšanas, organisma un vides mijiedarbību, kā arī vides problēmu cēloņu iz-
pratne. 

Intensīvs vides zinātnes un vides studiju attīstības process sākās 60. gados, t.i., 
laikā, kad plašās sabiedrības masās tika atzīta vides problēmu pastāvēšana. Atsevišķo 
disciplīnu pārstāvji nereti uzskatīja, ka vides problēmu atrisināšana atkarīga galve-
nokārt no pētījumiem tieši viņu pārstāvētajā nozarē. Tomēr pamazām, uzkrājoties 
attiecīgai informācijai, arvien nozīmīgāka kļuva atziņa, ka reālā pasaule faktiski ir 
sarežģītu mijiedarbību un savstarpēju atkarību sistēma, un līdz ar to arī vides kvali-
tātes problēmām ir komplekss raksturs. Speciālās disciplīnas spēj pētīt tikai vairāk 
vai mazāk izolētus šīs pasaules fragmentus, vēl jo vairāk – speciālās informācijas 
uzkrāšanās izraisa redzeslauka sašaurināšanos un uzmanības koncentrēšanos uz aiz-
vien šaurākiem realitātes sektoriem, tādējādi ierobežojot spēju analizēt informāci-
ju sistēmiski. [5] Informācijas apjoma pieaugums mūsdienās ir tik straujš, ka pat 
speciālistam šaurā zinību jomā kļūst neiespējami to visu pastrādāt. Nepieciešamība 
selektīvi pieiet iegūtajai speciālajai informācijai, kā arī integrēt dažādus vides pro-
blēmu aspektus arvien plašāk tiek atzīta par faktoru, kas nodrošina sekmīgu vides 
pārvaldi un pētniecību. Praktiskā veidā šī atzīšana guva izpausmi 80. gadu otrajā 
pusē un 90. gadu sākumā veiktajos mēģinājumos radīt starpdisciplināru zinātni vides 
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problēmu pētīšanai. [6] Šos pūliņus var uzskatīt arī par atspoguļojumu 60. gados 
uzsāktajiem mēģinājumiem radīt jaunu paradigmu – pasaules modeli, kura galvenā 
iezīme ir sistēmiska pieeja. [7] Jaunā zinātne tika nosaukta par vides zinātni. 

Vides zinātne ir produkts dažādu dabas, humanitāro un sociālo zinātņu disciplīnu 
integrācijai vienotā sistēmā. Mūsdienās vides zinātne sniedzas pāri atsevišķu disciplī-
nu piedāvātā materiāla kompilācijai, un tā ir patstāvīga nozare, kuras individualitāti, 
specifisku nosaka veids, kādā tā integrē, apvieno speciālo zinātņu informāciju vienotā 
sistēmā un izmanto jauniegūtās zināšanas vides problēmu risināšanā. [8]

Vides studiju saturs veidojas ņemot vērā vides zinātnes pamatkoncepcijas, tomēr 
vienlaikus tas lielā mērā ir atkarīgs no konkrētās mērķauditorijas. 

Vides izglītības satura pamatstruktūra veidojas, katru no vides zinātnes pamat-
jautājumiem – 1) vides sistēmas (dzīvības un Zemes sistēmas) un to mijiedarbības 
raksturs; 2) cilvēka un vides mijiedarbība; 3) ilgtspējīga attīstība – analizējot dabas-
zinātņu, sociālo zinātņu un humanitāro zinātņu aspektos. [9]

Ilgtspējīgas attīstības koncepcijas akceptēšana mūsdienu sabiedrībā pieprasa sa-
skaņot vides aizsardzību ar sabiedrības sociālās un ekonomiskās pārvaldes attīstību 
un otrādi, to realizējot aktīvā profesionālā darbībā. Plaša profila vides pārvaldes spe-
ciālistu sagatavošanai vajadzīgas interdisciplināras studiju metodes. 

Vides izglītības attīstības vēsture ir īsa, vēl joprojām daudzas tās idejasām mai-
nās. 1970. gadā ASV notika IUCN*/UNESCO sanāksme “Vides izglītība skolas mācī-
bu programmā”, kur pirmo reizi tika definēta vides izglītība: vides izglītība ir process, 
kurā noskaidro vērtības un izskaidro jēdzienus, lai attīstītu prasmes un attieksmi, 
kas nepieciešama, lai saprastu un novērtētu savstarpējās attiecības starp cilvēku, tā 
kultūrvidi un bioloģisko vidi. Šajā pat gadā ASV tika pieņemts pirmais valsts likums 
par vides izglītību. 

Nākamais ievērojamais notikums bija ANO konference “Cilvēks un vide” Stok-
holmā 1972. gadā. Šī bija pirmā pasaules valstu vadītāju sanāksme par vides stāvokli. 
Konference pieņēma Vides izglītības rekomendācijas – 96, kas kļuva par starptautiski 
atzītu dokumentu. Tās nodrošināja ANO Vides programmas izveidi, un savukārt tā 
kopā ar UNESCO 1975.gadā nodibināja Starptautisko Vides izglītības programmu. 
Starptautiskajā Vides izglītības konferencē, kas notika 1975. gadā Belgradā tika pie-
ņemta t.s. Belgradas harta, kurā ieskicēti vides izglītības pamatprincipi.

Nākamais nozīmīgais starptautiskais notikums bija Pasaules dabas aizsardzības 
stratēģijas pieņemšana, kurā uzsvērta nepieciešamība saglabāt dzīvo dabu sabied-
rības ilgtspējīgai attīstībai. Saskaņā ar šo stratēģiju dabas aizsardzība un attīstība 
ir savstarpēji saistītas, un tas nosaka arī attīstības izglītības un vides izglītības sais-
tību. Tā saucamajā Brutlandes ziņojumā “Mūsu kopējās mājas” (1987. g.) ietverts 
apgalvojums, ka līdzsvarot vidi un attīstību – tā ir visaptveroša vajadzība. Izglītība 
tiek uzskatīta par galveno līdzekli šī mērķa sasniegšanai, uzsverot, ka pārmaiņas sa-
biedrības attieksmē ir atkarīgas no izglītības, sabiedrības diskusijām un iedzīvotāju 
līdzdalības. [9, 10] 

*  IUCN (International Union for Conservation of Nature, pašreizējais nosaukums The World Conserva-
tion Union) – Pasaules Dabas aizsardzības savienība.
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1992. gadā ANO valstu vadītāju Vides un attīstības konferencē Brazīlijā tika 
uzsvērta vides izglītības nozīme sabiedrības virzībā uz ilgtspējīgu attīstību. Vides 
izglītības tālākattīstības tendences iezīmējās 2002. gada valstu vadītāju sanāksmē 
Johannesburgā un tieši vides izglītībai veltītajā vides ministru konferencē Kijevā 
2003. gadā.

Vides izglītība Latvijā attīstās, lielā mērā pamatojoties uz starptautiski atzītām 
prioritātēm, kā arī ņemot vērā esošās tradīcijas un pieredzi izglītības jomā. Izglītības 
sistēma Latvijā visos izglītības līmeņos, ieskaitot arī pieaugušo izglītību, mūsdienās ir 
būtiski pārveidota. Vides izglītības elementi tiek sekmīgi iekļauti pirmskolas iestāžu 
darbā. Samērā veiksmīgi tiek veicināta bērnu vides audzināšana. 

Vidusskolas laikā skolēniem tiek dotas plašas iespējas specifiskajos dabaszināt-
ņu priekšmetos mācīties par vidi, tajā pat laikā iztrūkst saikne ar sociālo zinātņu 
priekšmetiem. Līdzīga situācija ir profesionāli tehniskajās skolās, lai gan pastāv ie-
spējas apgūt profesiju ar vidi saistītā tehnoloģijas sfērā, piemēram, mežsaimniecībā, 
zivkopībā u.tml. 

Vides studijas ir plaši pārstāvētas gandrīz visās Latvijas augstākajās mācību ie-
stādēs. Iepriekšējos gados pastāvēja iespēja apgūt dažus izvēles priekšmetus tradicio-
nālo disciplīnu programmu ietvaros, turpretim pēdējo gadu laikā ir izveidotas studiju 
programmas vides zinātnes virzienos.

Pašlaik vairākas Latvijas Universitātes fakultātes, Rīgas Tehniskā universitāte, 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte un citas Latvijas augstskolas piedāvā starpdis-
ciplināras bakalaura un maģistra studiju programmas vides zinātnē. Starp universitāšu 
mācībspēkiem pastāv sadarbība un tiek veicināta pieredze apmaiņa. Augstskolu un arī 
pētniecisko organizāciju struktūrvienības ir izstrādājušas specializētus lekciju kursus 
saistībā ar vides studijām. Piedāvātais studiju priekšmetu spektrs atspoguļo visdažā-
dākās orientācijas un specializācijas pakāpes vides studiju kursus ar visdažādākajām 
pieejām, kaut arī pārsvarā ar dabzinātnisku ievirzi. 

Latvijas augstskolu piedāvātie vides studiju kursi sekmīgi kalpo dažādu speciā-
listu izglītošanai vides problemātikā, taču var derēt arī plaša profila interdisciplināru 
vides studiju programmu izveidei, kaut tomēr šo un citu minēto kursu spektrā acīm-
redzami trūkst ne viens vien vajadzīgs kurss. Vides zinātnes un pārvaldes tālākai at-
tīstībai Latvijā lieti noderētu Latvijas augstskolu mācību priekšmetu kataloga izveide, 
tostarp par vides studiju kursiem – jo īpaši.

Pieprasījumu vietējā izglītībā ietekmē arī aizvien pieaugošās iespējas Latvijas 
studentiem piedalīties ārvalstu un starptautiskās maģistra un cita veida mācību prog-
rammās. Jāuzsver, ka Latvija ir tieši saistīta ar pieaugošo pieprasījumu pēc vides 
izglītības materiāliem un apmācības visā Baltijas reģionā. 

Dažas universitātes piedāvā ne tikai iespējas iegūt specializāciju un grādu vides 
aizsardzības jomā, bet arī īsākas apmācības programmas un kursus jau strādājošiem 
vides speciālistiem kvalifikācijas paaugstināšanai. Tiek organizēti arī skolotāju kva-
lifikācijas celšanas kursi.

Būtiski vides aizsardzības aspekti ietverti Nacionālajā vides politikas plānā: 
“Vides pārvaldes un aizsardzības darbā iesaistīto darbinieku vides izglītība uzska-
tāma par priekšnosacījumu vides aizsardzības sistēmas pastāvēšanai, nosaka vides 
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un dabas jautājumu nozīmīgumu sabiedrībai, kā arī finanšu resursu piesaisti vides 
politikas uzdevumu risināšanai. Gan vides izglītība, gan lēmumu pieņemšana un 
praktiskā darbība pamatojas uz zinātniskiem pētījumiem un vides zinātnes atziņām. 
Līdz ar to vides izglītības un izpētes sistēmas izveide un tās efektīvas darbības 
nodrošināšana rada pamatu vides politikas un sabiedrības ilgtspējīgas attīstības uz-
devumu risināšanai. Lēmumu pieņemšanai ir nepieciešamas zināšanas un praktiskā 
darba iemaņas, kuras var tikt iegūtas tikai konkrētas akadēmiskās vai profesionālās 
izglītības rezultātā vides zinātnes apakšnozarēs (vides politika, vides ķīmija, eko-
toksikoloģija, vides inženierzinātnes, vides infrastruktūras veidošana un pārvalde). 
Līdz ar to īpašu nozīmi iegūst jautājums par vides izglītības kā sistēmas attīstību, 
kas orientēta uz konkrētām vides vajadzībām un spēj piedāvāt optimālus vides pro-
blēmu risinājumus. Zinātniskās pētniecības attīstība, zināšanu un videi draudzīgu 
tehnoloģiju izmantošana ir galvenais Latvijas tautsaimniecības attīstības ceļš, kas 
var nodrošināt stabilu labklājības līmeni. Līdz ar to ir būtiski izstrādāt precīzus 
vides izglītības, zinātnes satura un mērķu orientācijas principus. Vides studijas 
jāorientē ne tikai uz zināšanu un pētniecības iemaņu apgūšanu, bet arī uz prasmju 
iegūšanu identificēt un risināt sabiedrībai būtiskas vides aizsardzības problēmas.” 

Nacionālajā vides politikas plānā atzīmētas arī galvenās problēmas, kuras ir bū-
tiskas vides izglītības un zinātnes tālākai attīstībai Latvijā. 

• Latvijā nav izveidota visaptveroša vides izglītības sistēma.
• Trūkst profesionāli izglītotu speciālistu profesijās, kuras nepieciešamas vides 

pārvaldē un vides infrastruktūras uzturēšanā, lai izpildītu normatīvajos aktos 
noteiktās prasības.

• Nepietiekami resursi (intelektuālie, materiālie, finanšu) vides un ilgtspējīgas 
attīstības izglītības nodrošināšanai.

• Mācību literatūras trūkums par vides izglītības pamatjautājumiem dažādu vi-
des izglītības līmeņu nodrošināšanai.

• Nelielais studentu skaits, kas studiju laikā Latvijas augstskolās iegūst zināša-
nas par ilgtspējīgu attīstību un vides aizsardzību.

• Augstākās vides izglītības studiju programmu valsts sistēmas trūkums, jo ne-
tiek pilnībā apmierinātas vides pārvaldes un vides tehnoloģiju darba tirgū 
pastāvošās prasības.

• Valstī nav zinātniski pētnieciskas iestādes, kuras darbība ļautu nodrošināt vi-
des aizsardzības stratēģisko un praktisko jautājumu risināšanu, kā arī nodro-
šinātu lēmumu pieņemšanas zinātnisko pamatojumu.

• Vides pētījumu nepietiekamība, kam pamatā ir ierobežotais zinātnes finansē-
jums un nepietiekams atbalsts no valsts. 

• Vides zinātnes atziņu un ilgtspējīgas attīstības principu nepietiekama izman-
tošana tautsaimniecības attīstības politikas veidošanā.

To, kādai jābūt vides izglītības sistēmai, speciālistu un akadēmiski izglītoto 
cilvēku skaitam un kvalifikācijai, lielā mērā nosaka tie uzdevumi vides aizsardzības 
sektorā, kādi pastāv Latvijā pašlaik un būs aktuāli arī tuvākā un tālākā nākotnē. 
Vienlaikus, protams, aktuāla arī vispārējā augstākā vides izglītība, respektīvi, vides 
zinātnes pamatus apguvušu speciālistu sagatavošana. No otras puses, pieņemot, ka 

Māris Kļaviņš. Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai ..



130 JUBILEJAS IZDEVUMS

ilgtspējīgas attīstības koncepcija uzskatāma par vadlīniju sabiedrības attīstībā un 
plānošanā, nozīmīga ir vides izglītības integrācija gan sabiedrības izglītības sekto-
rā, gan arī tautsaimniecībā, izglītībā, zinātnē. Ļoti daudzi no sabiedrības attīstības 
uzdevumiem nevar tikt sekmīgi risināti, ja procesos netiks iesaistīti arī vides iz-
glītības jomā apmācīti speciālisti. 

Vienlaikus jāatzīmē, ka ilgtspējīgas attīstības koncepcija sniedzas ārpus vides zi-
nātnes un vides izglītības ietvariem, bet tās saturs visnotaļ saistāms ar nepieciešamību 
nodrošināt izglītības satura un studiju formu un pētniecības attīstību. 

Šī nostādne ir tikusi atzīta kā viens no stūrakmeņiem UNESCO deklarētajā iz-
glītības satura attīstības programmā, kas tika uzsākta 1994. gadā un kuras mērķis ir 
nodrošināt sabiedrības gaitu ilgtspējības virzienā. [11, 12] Kopš šī laika detalizēti iz-
strādātas ilgtspējīgas attīstības izglītības prioritātes, noteikts saturs un izglītības mērķi. 
2002. gada decembrī ANO Ģenerālā asambleja pieņēma lēmumu izsludināt “Ilgtspē-
jīgas attīstības izglītības dekādi” laika posmam no 2005. līdz 2014. gadam, kas sāktos 
2005. gada 1. janvārī. Ilgtspējīgas attīstības izglītības koncepcija sniedzas pāri nozaru 
izglītības ietvariem, jo tās uzmanības lokā ir problēmorientētas izglītības saturs. 

Tajā pat laikā ilgtspējīgas attīstības koncepcija izvirza nepieciešamību nodrošināt 
tādas izglītības sistēmas izveidi, kas pēc savas struktūras un satura sekmētu sabied-
rības ilgtspējīgu attīstību. 

Latvijas Universitāte tās 85 gadu darbības laikā ir bijusi līdere ne tikai izglītī-
bas un pētniecības attīstībā mūsu valstī. Ilgtspējīgas attīstības izglītība, tās satura 
izveide un iekļaušana Universitātes darba kārtībā var būt viens no nākotnes darba 
uzdevumiem. 
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ENVIRONMENTAL EDUCATION AND EDUCATION FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT: ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES

Environmental education plays a significant role in the university life and restructuring process
of the higher education. The achieved progress at the University of Latvia can support the 
development of education for sustainable development aimed at the promotion of values and 
ethics through education at different levels in order to make an impact on people’s lifestyles 
and behaviour and help to build a sustainable future.
Key words: environmental education, environmental science, education for sustainable de-
velopment. 
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BIOLOĢIJA – TĀ IR MĀCĪBA PAR DZĪVĪBU1

Bioloģija ir viena no 21. gadsimta zinātnēm, un mūsdienās tā attīstās ciešā kontaktā ar citām 
zinātnēm, īpaši dabaszinātnēm. Latvijā visu līmeņu akadēmisko izglītību bioloģijā var iegūt 
tikai Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, kur studijas tiek organizētas visās svarīgākajās 
bioloģijas apakšnozarēs, cieši sadarbojoties ar partnerinstitūcijām gan Latvijā, gan ārpus tās 
robežām. Ar bioloģijas studijām Latvijā aizraujas arvien vairāk jauniešu, kuri izprot bioloģijas 
akadēmiskās izglītības nozīmi dabā notiekošo procesu uztveršanai. 
Raksturvārdi: bioloģija, akadēmiskā izglītība, Bioloģijas fakultāte, starpdisciplinārās studi-
jas.

Diez vai kādam vairs ir šaubas, ka bioloģija ir 21. gadsimta zinātne. Bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšana, biotehnoloģija, vides aizsardzība, gēnu terapija, klonēša-
na, submikroskopisko struktūru izpēte – tie ir tikai daži no virzieniem, kuru attīstība 
ir biologu rokās. Skaidrs ir arī tas, ka joprojām bioloģijas – tāpat kā ikvienas citas 
zinātnes – attīstība iespējama tikai roku rokā ar citām zinātnēm. Var minēt piemērus, 
kad izcilus darbus bioloģijā veikuši citu dabaszinātņu nozaru – fizikas, ģeogrāfijas,
ķīmijas – pētnieki, piemēram, angļu fiziķis Roberts Huks, kurš pirmais ar paša kons-
truēto mikroskopu ieraudzīja auga šūnas, vispusīgais nīderlandiešu dabaszinātnieks 
Antonijs van Lēvenhūks, kurš arī ar paša konstruētu mikroskopu novēroja baktērijas, 
augu un dzīvnieku šūnas, itāļu mediķis Marčello Malpīgi, kurš pirmais publicējis grā-
matu augu anatomijā. Mikroskopijas attīstība nav iedomājama bez fiziķu un ķīmiķu 
līdzdalības, ģeobotānika nevar attīstīties bez ģeogrāfu līdzdalības, dendrohronoloģijas 
un dendroklimatoloģijas problēmu risināšana iespējama tikai sadarbībā ar vēsturnie-
kiem un klimatologiem.

Arī ceļotāji, misionāri, karavadoņi un valstsvīri ir devuši ieguldījumu bioloģijas 
attīstībā. Tā Maķedonijas Aleksandra karagājieni ievērojami paplašināja sakarus starp 
Eiropas un Āzijas valstīm un veicināja daudzu Austrumu augu kultūru, piemēram, 
persiku, aprikožu, kokvilnas un rīsa, parādīšanos Vidusjūrai pieguļošajās teritorijās. 
Savukārt Krievijā augu introdukcija kļuva regulāra un intensīva tikai ar cara Pētera I 
nākšanu pie varas.

1 Grieķu val. bios – dzīvība, logos – vārds, mācīties; bios + logos = mācība par dzīvību

132.–136. lpp.
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Kas gan mēs esam – maiznieki, dārznieki, profesori, sētnieki, dežuranti, operatori, 
aktieri? Jā, esam, bet tomēr – vispirms mēs esam cilvēki, ideālā gadījumā – cilvēki 
ar lielo burtu. Un to jāatceras, jo ne jau tas ir tik svarīgi, ka biologs strādā ar mikro-
preparātiem vai tauriņķeramo tīklu, ka ķīmiķis laboratorijā jauc vielas, ka matemātiķis 
veic aprēķinus, ka astronoms ar teleskopu meklē novas un supernovas. Acīmredzot 
būtiskākais, ko dod bioloģijas studijas un studijas vispār, ir spēja atrast savu vietu 
dzīvē, dzīvības apritē. Ir nācies dzirdēt bijušo studentu stāstus – pasniedzēj, es jūs ļoti 
cienu, tomēr, piedodiet, no jūsu mācītā priekšmeta un no jūsu stāstītā es neatceros nu 
itin neko. Un vispār, bioloģijas studijas es izvēlējos tāpēc, ka savulaik vēl kā skolēns 
biju kopā ar draugiem, brāļiem, māsām, skatījos, kā viņi darbojas laboratorijās, brauc 
ekspedīcijās, un tas likās tik vienreizēji. Pabeidzu (uzsāku) studijas, un – ko nu? Ne-
vienam neesmu vajadzīgs, naudu nopelnīt nevaru, darba tirgū biologi nav vajadzīgi. 
Uzsāku studijas jurisprudencē, grāmatvedībā, ekonomikā, komunikāciju zinātnē. Nu, 
jā – pavisam cita lieta… – Lūk, draugs, bet iespējams, ka par to, ka esi atradis savu 
vietu dzīvē, vari pateikties tieši bioloģijas studijām? Un tici man, ka pasniedzējs, kuram 
tu teici – viss jūsu mācītais ir aizmirsts, nebūt neapvainosies, ja redzēs, ka esi dzīves-
priecīgs, atradis darbu, nodibinājis ģimeni. Gan jau viņš pats arī šo to ir aizmirsis, tikai 
varbūt vienu vai otru reizi to nepasaka. Drīzāk viņš skums, ja dzirdēs – nu, kam man tās 
atvārsnītes, kam osmoze un gēnu ekspresija, kam man dzeltenās stērstes dziesma – es 
to visu zinu, bet dzīvē neko nevaru sasniegt. 

Mēs zinām, ka dažs biologs nav spējis atrast savu vietu dzīvē bioloģijas laukā, 
un ir kļuvis par žurnālistu, ekonomistu, valstsvīru, politiķi. Acīmredzot arī šo cil-
vēku karjerā būtiska loma ir bijusi zināšanām par dzīvības izcelšanās un attīstības 
pamatiem.

Bioloģijas studijas paver milzīgas iespējas, tomēr jāatceras, ka iegūtās zināšanas 
kļūst īpaši spēcīgas starpdisciplinārā aspektā – mūsdienās bioloģija nevar attīstīties 
atrauti no ķīmijas, matemātikas, fizikas, informācijas tehnoloģijām, no svešvalodām. 
Tādējādi var secināt, ka sevi nav jāiztēlojas tikai kā darba ņēmēju – rūdītu biologu. 
Visticamākais, ka tieši starpdisciplinārās studijas paplašinās iespēju veiksmīgi iekļau-
ties darba tirgū, kā arī kļūt par darba devēju – dibināt savus uzņēmumus, laboratori-
jas, pētniecības centrus, tādējādi radot nepieciešamās darba vietas, un tas mūsdienās 
ir ārkārtīgi svarīgi.

Bioloģijas fakultāte šodien ir viena no Latvijas Universitātes 13 fakultātēm. 
Biologu sagatavošana ar augstāko akadēmisko izglītību Latvijā aizsākās jau pirma-
jos Latvijas Universitātes (sākumā Latvijas Augstskolas) pastāvēšanas gados. Kopš 
1919. gada, kad biologu sagatavošana notika Matemātikas un dabaszinātņu fakultātē, 
ir pagājuši 85 gadi, un šajā laikā ir mainījies gan fakultātes nosaukums un struktūra, 
gan nomainījušās studiju metodes un forma, gan arī vairākas mācībspēku un stu-
dentu paaudzes, tomēr bioloģijas studijām vienmēr ir bijuši cieši kontakti ar citām 
dabaszinātnēm. 

Bet kas tad ir tas, kas vieno visus, kuri ir studējuši bioloģiju? Tā ir vēlme izprast 
visu dzīvo, tas ir “biologa gars”, kas tiek paņemts līdzi no bioloģijas studijām. Visus 
biologus vieno tiekšanās izzināt dzīvības veidošanās un attīstības pamatus. Īstens 
biologs nav specialitāte, bet drīzāk dzīves veids. Droši vien tā nav nejaušība, bet gan 
likumsakarība, ka daudzi Bioloģijas fakultātes absolventi šodien ir pazīstami ne tikai 
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kā veiksmīgi zinātnieki un bioloģijas pedagogi, bet arī kā dzejnieki un rakstnieki, 
mākslinieki un mūziķi, politiķi un biznesmeņi, jo gūtās zināšanas, studējot bioloģiju, 
palīdz izprast dzīves likumsakarības un veidot noteiktu uzskatu par dzīvi.

Pēc Latvijas Augstskolas atklāšanas 1919. gada 28. septembrī drīz sākās mācības 
deviņās fakultātēs. Biologus tolaik gatavoja Matemātikas un dabaszinātņu fakultātes 
Dabaszinātņu nodaļā, kas tajā laikā atradās Kronvalda bulvārī 4. Šo ēku no 1898. 
līdz 1901. gadam pēc arhitektūras profesora J. Koha projekta H burta veidā (ūdeņraža 
simbols) uzbūvēja toreizējiem Rīgas Politehniskā institūta (RPI) ķīmiķiem kā vienu 
no Eiropā modernākajiem laboratoriju korpusiem. Pirmajā akadēmiskajā gadā Dabas-
zinātņu nodaļā lasīja deviņus kursus: ievadu augstākajā matemātikā, fiziku, ķīmiju, 
kristalogrāfiju, zooloģiju, cilvēka anatomiju, stādu morfoloģiju, stādu noteikšanu.

Matemātikas un dabaszinātņu fakultātes Dabaszinātņu nodaļas zinātniskā un pe-
dagoģiskā darbība noritēja atsevišķos institūtos – Augu morfoloģijas un sistemātikas 
institūtā, Augu fizioloģijas un anatomijas institūtā, Salīdzināmās anatomijas un eks-
perimentālās zooloģijas institūtā, Sistemātiskās zooloģijas institūtā.

1944. gada rudenī, reorganizējot Matemātikas un dabaszinātņu fakultāti, izvei-
doja Bioloģijas un augsnes fakultāti, kura 1950. gadā kļuva par Bioloģijas fakultāti. 
20. gadsimta 20. gadu otrajā pusē visi institūti pārcēlās uz Alberta ielu 10, kur līdz 
1982./1983. akadēmiskajam gadam atradās Bioloģijas fakultāte. Tad fakultāte pār-
cēlās atpakaļ uz Kronvalda bulvāri 4, kur tā atradās savas darbības sākumā.

Pārskatot bioloģijas studiju un pētniecības vēsturi Latvijā, redzams, ka bioloģijas 
attīstība nekad nav apstājusies, tā turpinājusies dažādu laika posmu zinātnes, kultūras, 
ekonomikas, politikas kontekstā. Un ne jau tas ir svarīgākais, ka akadēmiskā darbība 
ir norisinājusies dažādās ēkās, dažādās telpās, svarīgākais ir tas, ka dažādu bioloģijas 
pētniecības virzienu priekšgalā vienmēr atradušās personības, kas spējušas aizraut 
līdzi jaunatni, ir spējušas izveidot savas zinātniskās skolas.

Šodien Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte ir vienīgā Latvijā, kur tiek 
nodrošinātas visu līmeņu akadēmiskās studijas svarīgākajās bioloģijas apakšnoza-
rēs – augu fizioloģijā, biofizikā, bioķīmijā, biometrijā un bioinformātikā, biotehnolo-
ģijā, botānikā, cilvēka un dzīvnieku fizioloģijā, ģenētikā, hidrobioloģijā, imunoloģijā, 
mikrobioloģijā, molekulārajā bioloģijā, šūnas bioloģijā, virusoloģijā, zooloģijā, bio-
loģijas didaktikā, ekoloģijā.

Studiju un pētniecības darbs minētajā apakšnozarēs tiek organizēts septiņās 
katedrās – Augu fizioloģijas katedrā, Botānikas un ekoloģijas katedrā, Cilvēka un 
dzīvnieku fizioloģijas katedrā, Hidrobioloģijas katedrā, Mikrobioloģijas un biotehno-
loģijas katedrā, Molekulārās bioloģijas katedrā un Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas 
katedrā. Bioloģijas fakultātē 2004. gadā darbojas arī vairākas zinātniskās laboratorijas 
un centri – Augu un mikroorganismu ģenētikas laboratorija, Augu šūnas laboratorija. 
Bioinženierijas tehnoloģiju centrs, Eksperimentālās un kosmētiskās dermatoloģijas 
centrs, Gēnu ekspresijas laboratorija, Latvijas Mikroorganismu kultūru kolekcija. To-
mēr biologu jaunā maiņa var veiksmīgi augt, pateicoties arī sadarbībai ar citiem LU 
institūtiem, centriem un laboratorijām – Augu audu kultūru laboratoriju, Bioloģijas 
institūtu, Biomedicīnas pētījumu un studiju centru, Botānisko dārzu, Eksperimentālās 
un klīniskās medicīnas institūtu, Herbāriju, Hidroekoloģijas institūtu, Mikrobioloģijas 
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un biotehnoloģijas institūtu, A. Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas in-
stitūtu, Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavu “Babīte”, Sistemātiskās 
zooloģijas muzeju.

Ņemot vērā bioloģijas dialektiku, kurā nepārtraukti vērojama pretrunu pārvarēša-
na, kvalitātes maiņa, minētā struktūra nekādā ziņā nav jāuzskata par visoptimālāko un 
stabilāko. Tā pēdējos gados ir izveidojušies un attīstās daudzi centri un laboratorijas, 
un daudzu veidošanās un pārstrukturēšanās gaidāma arī tuvākajā laikā. Par vienu no 
būtiskākajiem restrukturācijas elementiem jāuzskata jaunu un modernu bioloģijas 
pamatstudiju laboratoriju izveide, kas dotu iespēju intensificēt bioloģijas pamatstu-
dijas, vienlaicīgi palielinot studentu skaitu un racionāli izmantot esošos resursus. 
Tāpat biologiem ļoti nepieciešami spēcīgi analītiskie centri, kas vienlīdz noderīgi 
gan laboratorijās, gan arī brīvdabā strādājošiem pētniekiem. 

Biologi kā vieni no pirmajiem Latvijas Universitātē pārgāja uz trīsgadīgo baka-
laura studiju programmu, kam seko divgadīga maģistra studiju programma. Minētā 
bioloģijas akadēmisko studiju struktūra ir sevi attaisnojusi un šai shēmai seko arī 
citas programmas ne tikai Latvijas Universitātē, bet arī citās Latvijas augstskolās. 
Šajā gadījumā jāņem vērā, ka Eiropas Savienībā nostiprinās tendence studijām pro-
fesionalizēties – vērtīgākas un pieprasītākas būs tās studiju programmas, pēc kuru 
beigšanas kvalificētiem absolventiem būs iespēja veiksmīgi iesaistīties darba tirgū. 
Tas nozīmē, ka līdztekus akadēmiskā bakalaura grādam būtiska būs arī profesionālā 
kvalifikācija. 

Vecā ēka Kronvalda bulvārī 4 vienmēr ir baudījusi īpašu atmosfēru, īpašu auru, 
ko uzturējuši studenti. “Mūsu nav daudz, bet mēs esam lieli” – tāds ir bioloģijas 
studentu moto. Studenti Bioloģijas fakultātē vienmēr ir bijuši un būs pirmajā vietā – 
akadēmiskajam personālam, diskutējot ar studentiem, ir gadījies nokavēt lidmašīnas 
reisus un iedzīvoties citās nepatikšanās. Bioloģijas fakultātē aktīvi darbojas studentu 
pašpārvalde, ne tikai risinot studentu sociālās problēmas, bet arī gādājot par sabiedris-
kām aktivitātēm – organizējot studentu pasākumus, piemēram, biologiem tradicionālo 
Biologu nakti, Fukšu balli, Mediumu, Valentīna dienu, karnevālus. Un tieši biologu 
studentiem var pateikties par to, ka arī skolēnos aug interese par bioloģiju, jo nu 
jau trīs gadus pavasarī Bioloģijas fakultātes studenti dodas izbraukumos pa Latvijas 
skolām, lai popularizētu bioloģiju kā zinātni un kā īpašu dzīves veidu. 

Mēs varam lepoties ar to, ka Latvijas skolēnu komanda jau desmit gadus pie-
dalās Starptautiskajā bioloģijas olimpiādē, kopā izcīnot 15 bronzas un divas sudraba 
medaļas, mēs varam lepoties ar to, ka katru gadu Latvijas skolēni piedalās skolēnu 
zinātnisko darbu konkursā, bet labākie jaunie biologi pārstāv Latviju starptautiskos 
jauno zinātnieku forumos. 

Un tieši jaunie biologi, viņu aktivitātes ir garants tam, ka bioloģijas popularitāte 
turpinās pieaugt, ka mēs kādreiz varēsim lepoties ar saviem Nobela prēmijas laureā-
tiem un varēsim būt pārliecināti, ka Latvijas daba ar savu unikālo daudzveidību ir 
drošās rokās, ka spēcīgākais mūsu valsts potenciāls ir zināšanas. Un pateikties mēs 
varēsim bioloģijai – mācībai par dzīvību.

Uldis Kondratovičs. Bioloģija – tā ir mācība par dzīvību



136 JUBILEJAS IZDEVUMS

BIOLOGY – THE STUDY OF LIFE 

Biology is one among the sciences of the 21st century developing in the contemporary world 
in close context with other sciences, particularly the natural sciences.
In Latvia, the academic education in Biology can at all levels be gained only at the Fac-
ulty of Biology, University of Latvia, where the studies for all the most important biology 
sub-branches are organized in close co-operation with both the local and the foreign partner 
institutes. An increasing number of young people show their interest towards the studies of 
Biology, well understanding the importance of the academic education for a better comprehen-
sion of the nature and wildlife.
Key words: Biology, academic education, Faculty of Biology, interdisciplinary studies.
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PAVĒRSIENS MEDICĪNAS IZGLĪTĪBĀ UN ZINĀTNĒ 

Medicīnas fakultāte Latvijas Universitātes sastāvā sekmīgi darbojās no 1919. līdz 1950. gadam 
un tika atjaunota 1998. gadā. Rakstā aplūkota tās virzība pēc atjaunošanas, akcentējot auglīgo 
saistību ar LU vidi, sekmīgu studiju programmu realizāciju, ietekmi iedzīvotāju veselības 
aprūpes procesos Latvijā, Eiropas universitāšu medicīnas fakultāšu pieredzes pārmantošanu, 
moderno medicīnas izglītības pedagoģisko stratēģiju ieviešanu Latvijā un drošu perspektīvu 
Eiropas Savienības sastāvā.
Raksturvārdi: Medicīnas fakultāte, medicīnas izglītība, medicīnas zinātne, Latvijas iedzīvotāju 
veselības aprūpe.

Medicīna allaž bijusi un joprojām ir klasiskās universitātes pamatstruktūras ne-
atņemama sastāvdaļa. Dibinot nacionālo augstskolu Latvijā, tā tika veidota pēc kla-
siskās universitātes parauga, un Medicīnas fakultāte Latvijas Universitātes sastāvā 
sekmīgi darbojās no 1919. līdz 1950. gadam. Pēc tam, pakļaujoties PSRS iedibinātai 
kārtībai, tā no universitātes tika atdalīta, izveidojot Rīgas Medicīnas institūtu, kas 
vēlāk pārtapa Latvijas Medicīnas akadēmijā un tagad ir Rīgas Stradiņa universitāte. 

Vairāk nekā pusgadsimtu pastāvot padomju medicīnas augstskolas modelim, iz-
veidojās pilnīga nošķirtība no attīstīto rietumvalstu un LU tradīcijām. Ārstus gatavoja 
no Universitātes atdalītā institūtā, kurā bija jāapgūst plaša, ar informāciju un faktiem 
pārslogota programma, ko turklāt bija grūti mainīt sakarā ar jaunu zinātnisku atklā-
jumu, kā arī jaunu diagnostikas un ārstniecības metožu ieviešanu klīniskā praksē. 
Dominēja uz docētāju orientēts mācību process, kas nākamo ārstu vāji sagatavoja 
klīnisko problēmu risināšanai un tālākizglītībai.

Savukārt pasaulē tai pašā laikā medicīnas izglītībā norisa nopietnas pārmaiņas. 
Šai laukā mūsdienu inovāciju mērogs Eiropas valstīs un ASV ir tik nozīmīgs, ka 
tiek raksturots kā kultūras maiņa (change of culture) izglītībā. Par vadošo me-
dicīnas izglītības stratēģiju kļuvusi best evidence-based medical education, kas 
ar zinātnisko pētījumu rezultātiem pamato pedagoģijas efektivitāti, kādas mācību 
metodes izmantojamas galvenā studiju mērķa sasniegšanā – iegūt prasmi patstāvī-
gi attīstīt zināšanas, kā arī tās lietot konkrētu problēmu un uzdevumu risināšanā. 
Moderno medicīnas izglītības pedagoģisko stratēģiju ieviešana Latvijā kļuva par 
aktuālu problēmu.

137.–142. lpp.
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Latvijas iedzīvotāju veselības aprūpes stāvokli raksturo Eiropā zemākais pare-
dzamais mūža ilgums, augsta zīdaiņu mirstība, negatīva demogrāfiskā bilance. Sa-
skaņā ar ANO prognozi Latvijas iedzīvotāju skaits 2050. gadā būs samazinājies uz 
pusi. Mirstības un saslimstības cēloņu vidū nozīmīgu vietu ieņem sirds un asinsvadu 
slimības, ļaundabīgie audzēji, traumas, elpceļu slimības, tuberkuloze, seksuāli tran-
smisīvās slimības. 

20. gadsimta 90. gados kļuva skaidrs, ka iedzīvotāju veselības stāvoklis un Lat-
vijā realizētā veselības aprūpes koncepcija pamato nepieciešamību pēc mūsdienīgas, 
kvalitatīvi atšķirīgas medicīnas izglītības programmas izveides un tās īstenošanas 
apstākļu optimizācijas.

Pagājušā gadsimta otrā pusē strauju attīstību guva Latvijas akadēmiskās medicī-
nas saites ar rietumvalstīm un tika uzkrāta pieredze gan praktiskā veselības aprūpē 
un medicīnas zinātnē, gan arī augstākā medicīnas izglītībā. Kontaktējot ar ārzemju 
kolēģiem, radās iespēja novērtēt viņu akadēmiskā darba pieredzi un tradīcijas, kas 
veidojušās, medicīnas izglītībai balstoties uz universitāšu darbības principiem.

Tādējādi radās priekšnoteikumi, lai Latvijas Universitātē tiktu atjaunota Medicīnas 
fakultāte. Protams, ka par tās darbības pamatu vajadzēja kļūt mūsdienīgai studiju prog-
rammai. Svarīgs priekšnoteikums bija arī fakultātes atjaunotāju līdzšinējā akadēmiskā, 
administratīvā un organizatoriskā pieredze. Iniciatīvas grupa fakultātes atjaunošanai un 
studiju programmas izveidei (Uldis Vikmanis, Viesturs Šiliņš, Māris Baltiņš, Ingrīda 
Rumba, Vija Zaiga Kluša, Aija Žilēvica, Immanuels Taivāns, Arnis Vīksna, Māra Pil-
mane, Renāte Ligere, Māris Mihelsons, Alfrēds Miltiņš) veica intensīvu darbu. 

Neapšaubāmi, ka programmas izveide tikko atjaunotā fakultātē salīdzinājumā ar 
programmas pārveidi no jau funkcionējošas agrākos gados izveidotas programmas 
ir efektīvāka un tai vajadzīgs daudz mazāk laika – evolūcija prasītu vairākus gadu 
desmitus.

Medicīnas fakultātes atjaunošana LU sastāvā pirms sešiem gadiem bija loģisks 
un likumsakarīgs atrisinājums ārstu sabiedrībā ieilgušai diskusijai par medicīnas 
augstskolas vietu un lomu ne tikai augstākā izglītībā un medicīnas zinātnē, bet arī 
atjaunotās Latvijas valsts konkrētā situācijā un tālākā perspektīvā – Latvijai iekļau-
joties Eiropas Savienības kopējā apritē.

Sabiedrībai bija jāpārvar padomju iekārtas atstātais mantojums un jānoraida no 
ārienes uzspiestā, Latvijas valstij nepieņemamā ideoloģiskā un ekonomiskā sistēma. 
Pārmaiņas bija nepieciešamas it visās nozarēs, tostarp medicīnā un iedzīvotāju ve-
selības aprūpē. 

Kas attiecas uz veselības aprūpi, tad, neraugoties uz milzīgiem līdzekļiem, Pa-
saules Bankas un dažādu citu valstisku un nevalstisku organizāciju centieniem pa-
nākt šeit stabilitāti un progresu, 14 gadu laikā pēc neatkarības atjaunošanas vēlamais 
rezultāts nav sasniegts. 

Nenoliedzami atjaunots ir ģimenes ārstu institūts, kura darbība gadu no gada, 
protams, kļūst arvien atzītāka, tomēr vēl joprojām ir pietiekami daudz neskaidrību un 
nepilnību, kas tieši traucē darba kvalitātes uzlabošanu. Te jāpiebilst, ka ģimenes ārstu 
praksēs pašlaik strādā ārsti, kas sagatavoti vēl pēc agrākiem principiem, un, ja viņu 
profesionālā sagatavotība atrodas pietiekami augstā līmenī, tad vispārējā sagatavotība 
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plašākā skatījumā jāvērtē kā nepietiekama. Tas arī gluži labi saprotams, jo viņi nāk 
no padomju laika šauri profilētas augstskolas.

Latvijā, neraugoties uz ievērojamu medicīnas darbinieku un zinātnieku katego-
riskiem iebildumiem pret Medicīnas fakultātes atdalīšanu no Universitātes, Staļina 
personīgi parakstīts rīkojums vienā mirklī sagrāva gadu desmitos iestrādāto un ap-
robēto apmācību sistēmu, un šī akta sekas acīmredzot būs jūtamas vēl ilgākā laika 
periodā. Var mainīt veselības aizsardzības organizatorus, ministrus, ko var veikt ļoti 
ātri un bieži, jo lielas pūles tas neprasa, bet mainīt pusgadsimta garumā izveidoto 
sabiedrības domāšanu un lietu izpratni ir jau ievērojami grūtāk. Lai Latvijas medicīna 
pilnvērtīgi atgrieztos Eiropas apritē, ir jāpaiet vēl kādam laikam, iespējams, jāmainās 
ārstu paaudzei.

Spilgts piemērs, kas parāda, ka sabiedriskā doma spēj veiksmīgi risināt medi-
cīnas problēmas, vērojams pie mūsu ziemeļu kaimiņiem igauņiem, kur iedzīvotāju 
veselības aprūpes sistēma jau ir pārveidota un attīsta sekmīgu darbību, gūstot atbalstu 
Igaunijas sabiedrība.

Varbūt skaidrojums slēpjas tieši tai faktā, ka Igaunijā medicīna un farmācija ne-
kad netika vardarbīgi izrauta no Tartu universitātes un jauno speciālistu sagatavošana 
visu laiku norisa tās sienās. Tieši mācību un zinātnes nesaraujamā saistība un kopīga 
darbība ar pārējām fakultātēm universitātē ir devusi un dod nepieciešamo zināšanu 
un domas apjomu un paplašinātu redzesloku gan studentiem, gan mācībspēkiem, gan 
arī pratizējošiem ārstiem.

Īpaša loma brīva un garīgi neapspiesta ārsta personības izveidē ir mācību iestā-
dei, kurā valda akadēmiskā brīvība. Parasti pieņemts runāt par mācībspēka, docētāja 
akadēmisko brīvību, tomēr ļoti būtiska ir arī studenta akadēmiskā brīvība.

LU Medicīnas fakultāte savā darbībā, audzinot jauno ārstu paaudzi, stingri ie-
vēro demokrātiskās brīvības principus gan pieņemot lēmumus, gan risinot mācību, 
zinātnes un citus jautājumus.

Latvijas Universitātes 85. pastāvēšanas gadā Medicīnas fakultāti pēc ilgāka pār-
traukuma absolvēja pirmie tās sienās visu sešu studiju gadu laikā sagatavotie ārsti. 
Savukārt pirms gada fakultāti absolvēja pirmie farmācijas bakalauri, bet nākamā gadā 
diplomus saņems pirmie farmācijas maģistri, kas sagatavoti pēc Eiropas program-
mas. Tikai vēl pēc vairākiem gadiem mēs pilnvērtīgi varēsim novērtēt sava padarītā 
darba rezultātus. Tomēr esam pārliecināti, ka Universitātes sienās sagatavotie ārsti, 
farmaceiti un sabiedrības veselības māsas spēs pārvarēt krīzes iezīmes iedzīvotāju 
veselības aprūpē.

Jāmin vēl dažas pretrunas, kas jau labu laiku iezīmējas Latvijas medicīnā un 
ir saistītas ar aizvien pieaugošāku ārsta atsvešinātību no pacienta un diemžēl arī ar 
profesijas prestiža nemitīgu sarukšanu. 

Ārsts ir kļuvis it kā par šauri tehnizētu speciālistu ar tikpat šauru redzesloku, kas 
kavē gūt dziļāku saikni ar pacientu, jo ārstam trūkst zināšanu, lai novērtētu pacientu 
kā personību, kur jāņem vērā viņa uzskati, darbošanās, profesija, interešu loks. Ja 
šādu zināšanu trūkst, pacienta labvēlība un uzticēšanās ārstam mazinās, un līdz ar 
to mazinās arī ārstniecības sekmes. Reizēm dzirdams pat nepieļaujami pesimistisks 
vērtējums – ārsta un pacienta attiecības kļūst pat naidīgas, kas savukārt izraisa sociālu 
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spriedzi, ko mazināt pacients pagaidām nav noskaņots vai arī gluži vienkārši to ne-
spēj. Diemžēl to nespēj arī pilnvērtīgi nesagatavots ārsts. 

Te būtu jārunā arī par morāles krīzi, kas pēdējos gados Latvijā ir acīmredzama. 
Maz palicis vecā kaluma ārstu (LU un RMI pirmo gadu absolventi), kas medicīnai 
kalpo pašuzupurēšanās vārdā un kam tika ieaudzināta augsta morālā kultūra. Viņi 
savus pacientus ārstē pēc vislabākās sirdsapziņas, nenozīmē nevajadzīgas izmeklē-
šanas metodes, neparaksta nepiemērotas, bet dārgas zāles, kā arī nekad nediagnosticē 
pacientam neesošas, bet nepierādāmas diagnozes, lai no tā iegūtu sev materiālu labu-
mu. Šie ārsti nekad nepārkāps Hipokrata zvērestu. Taču jāatzīmē arī tas, ka ārstam 
nav jāstrādā bez atlīdzības, bet šīs problēmas risinājums vairs neietilpst medicīnas 
augstskolas kompetencē.

Kā nopietna problēma jāmin arī sabiedrības veselības vieta Latvijā. Pēdējā laikā 
LU Medicīnas fakultātē gadu no gada pieaug studētgribētāju skaits tieši šai virzienā. 
Tas notiek, neraugoties uz to, ka pēc augstskolas beigšanas medicīnas māsas ar aug-
stāko (bakalaura vai maģistra) grādu nav pienācīgi atalgotas par viņu padarīto darbu, 
kas tik nepieciešams visai sabiedrībai.

Savu risinājumu gaida arī daudzi farmāciju firmās strādājošie darbinieki – gan 
ārsti, gan citu specialitāšu pārstāvji. Liktos taču tik skaidrs, ka te nu gan būtu jāstrādā 
farmācijas maģistriem. 

Runājot par medicīnas zinātni, jāizdara secinājumi par grantu sistēmu, kas sevi 
ir izsmēlusi. Šim jautājumam jāpievērš uzmanība gan LU Zinātnes departamentam, 
gan Latvijas Zinātņu akadēmijai un Latvijas Zinātnes padomei. 

Fakultātes līmenī studiju programmās ir ietverti jautājumi, kas mudina jaunos 
ārstus un farmaceitus izprast zinātnes nozīmi, atrast tās vietu valsts tautsaimniecībā 
vai arī fundamentālās zinātnēs.

LU Medicīnas fakultātē visās studiju programmās zinātniskā darbība studiju 
procesā ir obligāta un ietverta studiju programmas A daļā. Studijas nobeidzot, tiek 
aizstāvēts diplomdarbs.

Medicīnas zinātne reāli ieviesta mācību procesā, ko nodrošina docētāju augstā 
zinātniskā kompetence un klasiskās universitātes studiju vide (LU Biomedicīnas pē-
tījumu un studiju centrs, Latvijas Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts, 
Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Bioloģijas, Ķīmijas, Fizikas un matemātikas, 
Vēstures un filozofijas u.c. fakultātes). Studiju programmas realizācijā ieviestas mo-
dernās pedagoģiskās stratēģijas un pieejas – problēmbāzētā apmācība, mācību mate-
riāla integrācija, orientācija uz reģionālām veselības aprūpes īpatnībām.

Nenovērtējama vieta LU Medicīnas fakultātes ārstniecības programmas izveidē 
bija sadarbībai ar Zviedrijas Karolinska institūta līdzdiploma studiju programmas 
priekšsēdi profesoru Jorgenu Nordenstrēmu. Šo sadarbību veicināja asociētais profe-
sors Tomijs Linnejs – pediatrs, kas sen sadarbojas ar Baltijas valstīm gan bērnu ārst-
niecības, gan zinātnes jomā. Ilgus gadus T. Linnejs ir Karolinska institūta pētniecības 
komitejas koordinators sadarbībai ar Baltijas valstīm un no 1997. līdz 2000. gadam 
vadīja sadarbības projekta doktorantus no Latvijas. 2003. gadā ar LU Senāta lēmumu 
T. Linnejam piešķirts LU goda doktora grāds par ieguldījumu akadēmiskās medicīnas 
un Latvijas – Zviedrijas sadarbības attīstībā.
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LU Medicīnas fakultātes studentiem ir jāapgūst arī pieredze zinātniskā darba 
prezentācijā, zinātnisku diskusiju un domu apmaiņas jomā. Ir svarīgi, lai šis process 
sāktos tieši studiju gados. Fakultātes vadība ieguldīja lielu darbu un pārliecināja stu-
dentus par nepieciešamību izveidot ar medicīnu saistīto nozaru studentu zinātnisko 
biedrību. Tagad ik rudeni LU jubilejas sarīkojuma ietvaros tiek organizēta zinātniskā 
konference. Tas ir nepieciešams, lai studenti no dažādām fakultātēm un no dažādām 
studiju programmām varētu brīvi diskutēt par priekšlasījumiem. Tas ir devis savus 
rezultātus, jo tagad fakultātes studenti ir guvuši pieredzi, referējot Vācijā, Zviedrijā, 
Itālijā, kā arī saņēmuši godalgas par saviem pētījumiem. Šie jaunie pētnieki nākotnē 
radīs maiņu tagadējai zinātnieku paaudzei.

Jāpievērš īpaša uzmanība jauno medicīnas zinātnieku sagatavošanai doktorantū-
rā. Vērtējot medicīnas zinātnieku vidējo vecumu, kāds tas būs pēc desmit gadiem, 
nākas konstatēt, ka vairāk nekā puse no pašlaik strādājošiem zinātņu doktoriem būs 
pensijas gados. Tādēļ jau šajā – LU 85. jubilejas – gadā ar zināmu gandarījumu jā-
konstatē, ka doktorantūras pretendentu skaits ir ievērojami audzis un pat veido agrāk 
nebijušu konkursu: seši jaunie ārsti uz vienu vietu. Diemžēl valsts dotēto vietu skaits 
ir nepietiekams. Bet tomēr ir skaidrs, ka virzība uz medicīnas zinātnes atjaunināšanu 
un medicīnas kvalitatīvu izaugsmi ir cerīga.

Starptautiskās sadarbības jomā Medicīnas fakultātei ir uzkrājusies ilggadēja po-
zitīva pieredze ar Francijas, Zviedrijas, Vācijas kolēģiem. Vēl plašākas sadarbības 
iespējas parādījušās pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, kas vismaz daļēji 
varētu līdzēt zinātnes finansējuma risināšanā. Līdz tam zemais finansējuma līmenis 
un modernu laboratoriju trūkums neļāva piesaistīt Eiropas Savienības līdzekļus un 
tirgus pieprasītos projektus. Ir programmas, kurās vispirms nepieciešams ieguldīt 
pašu līdzekļus, lai pēc tam 80% finansējuma gūtu no Eiropas Savienības komisijas. 
Protams, pastāv arī vēl citas programmas un projekti, kuros fakultātei nepieciešams 
pieteikt savu līdzdalību.

Tādējādi 1998. gadā Latvijas Universitātes sastāvā atjaunotās Medicīnas fakul-
tātes studiju programmas (augstākā profesionālā izglītības programma ārstniecībā, 
veselības zinātņu bakalaura un maģistra programma māszinībās, farmācijas bakalaura 
un maģistra programma, kosmetoloģijas programma un doktorantūras programma) 
tiek realizētas, pamatojoties uz

• multidisciplināru izglītību, ko nodrošina LU fakultātes un institūti,
• zinātnisko pētījumu integrāciju akadēmiskā izglītībā, ko garantē universitātes 

tradīcijas un vide,
• mūsdienu medicīnas izglītības pedagoģiskām stratēģijām,
• Latvijas iedzīvotāju veselības aprūpes aktuālām vajadzībām,
• zinātniski un klīniski augsti kompetentu mācībspēku akadēmiskās individua-

litātes attīstības stimulēšanu un aizsardzību universitātes vidē.
LU Medicīnas fakultātes absolventi ir sagatavoti strādāt iedzīvotāju veselības 

aprūpē, kā arī citās jomās. Turklāt augsti profesionāls ārsts vai farmaceits ir gatavs 
veidot savu individuālo praksi vai uzņēmumu, kuros kā darba devējs spēs piesais-
tīt arī citus LU absolventus. Nav iedomājama, piemēram, kvalificēta ģimenes ārsta 
prakse bez labi sagatavotiem ārstiem, sabiedrības veselības māsām, ekonomistiem 
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un citiem speciālistiem, kas kopīgā darbā ar laiku spēs pacelt Latvijas iedzīvotāju 
veselības aprūpi krietni augstākā līmenī nekā tagad.

Tieši uz to ir vērstas Eiropas Savienības direktīvas par medicīnas profesijām, 
Eiropas valstu izglītības ministru kopējā deklarācija “Eiropas augstākās izglītības 
telpa”, kas pieņemta Boloņā 1999. gada 19. jūlijā, Lielbritānijas Galvenās medicīnas 
padomes izglītības komisijas 1993. gada rekomendācijas u.c.nostādnes, kas nodrošina 
līdzdiploma izglītību atbilstoši Eiropas Savienības standartiem un ārsta grāda iegū-
šanu atbilstoši Eiropas darba tirgum, radot brīvas pārvietošanas iespējas un iekļau-
joties salīdzināmā grādu sistēmā Eiropā. Tas dod iespēju attīstīt medicīnas studentu 
un mācībspēku integrāciju Eiropas izglītības telpā, studentu, docētāju, pētnieku un 
administratīvā personāla mobilitāti, kas kopumā paātrinās pilnvērtīgu Latvijas ie-
kļaušanos Eiropas Savienībā.

TURNING POINT IN MEDICINAL EDUCATION AND SCIENCE

The Faculty of Medicine was successfully acting from 1919 to 1950 as part of the University 
of Latvia and was renewed in 1998. The following topics are viewed in the article: develop-
ment after the renewal, emphasising the prolific links with the environment of the University of
Latvia, the progress of health care processes in Latvia, adoption of the European Universities 
Medical Faculties as well as introduction of modern pedagogic strategy of medical education 
in the Republic of Latvia, with safe prospects of membership in the European Union. 
Key words: Faculty of Medicine, medical education, science of medicine, health care of 
Latvian people.
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(APCERE PAR 85 GADIEM KOPŠ LU DIBINĀŠANAS)

Rakstā aplūkota zināšanu sistēma universitātē, filosofijas vieta šajā sistēmā un filosofijas misi-
ja. Filosofija analizēta arī kā Latvijas kultūras būtiska sastāvdaļa, izsekota tās attīstība Latvijas
Universitātē dažādos augstskolas vēsturiskajos periodos. 
Raksturvārdi: filosofija universitātē, filosofijā Latvijā.

Latvijas kultūra jau kopš seniem laikiem ir veidojusies Eiropas kultūras ietvaros, 
neraugoties uz to, kāda politiskā vara un sociālā iekārta katrreiz ir guvusi virsroku. 
Pie eiropeiskā domāšanas veida pieder filosofiskais skatījums uz cilvēka dzīvi, laika 
ritējumu, nāvi, sabiedrības attīstību, vēsturi un Universu. Eiropeiskā domāšana savā 
dziļākajā būtībā ir racionāla1, t.i., uzticīga prātam kopumā un prāta iespēju kritiskam 
izvērtējumam, neraugoties uz daudzkārtējiem misticisma strāvojumiem, iracionālistiski 
noskaņotiem filosofiskiem virzieniem, mitoloğisko naivitāti vai postmodernisma kulti-
vēšanu mūsdienās. Eiropeisko racionalitāti raksturo arī tās nostādnes, uz kuru pamata 
viduslaikos tika izveidotas pirmās Eiropas universitātes: līdzās teoloğijai, medicīnai un 
dabaszinātnēm vienu no galvenajām vietām ieņēma filosofija kā prāta nodarbe. 

Filosofi ir bijuši ne tikai zināšanu un gudrības mīlestības nesēji Eiropas uni-
versitātēs, bet arī nemiera cēlāji, jo filosofiskā racionalitāte paredz šaubas, neticī-
bu acīmredzamajam, sistēmu izjaukšanu un jaunradi. To trāpīgi raksturo viens no 
20. gadsimta Eiropas izcilākajiem filosofiskajiem prātiem – fenomenologs Edmunds 
Huserls: “Ikvienam, kas visā nopietnībā vēlas kļūt par filosofu, nākas vienreiz dzīvē 
ieslēgties pašam sevī un veikt “apvērsumu” – gāzt visas esošās zinātnes un mēğināt 
pēc tam uzcelt no jauna.”2 Huserls realizēja projektu, kurā pierādīja, ka teorētisko 
zināšanu, pirmām kārtām dabaszinātņu, pamats jāmeklē cilvēku pirmszinātniskajā 
pieredzē, ko viņš apzīmēja ar vārdu Lebenswelt – dzīvespasaule. Līdz ar to filosofis-
kās šaubas un kritika deva auglīgus rezultātus, var pat teikt, ka deva to pamatu, uz 
kura lielā mērā dibinās visa mūsdienu filosofija un zinātņu pašizpratne.

Filosofija ir bijusi nemiera cēlāja arī citā nozīmē. Sakarā ar to, ka Eiropas uni-
versitātēs daudzkārt ir strādājuši izcili filosofi, allaž ir ticis domāts par to, kādai jābūt 
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universālai zināšanu sistēmai, kas ir universitātes būtība un kā jāorganizē tās darbs. 
Interesanti atcerēties, ka par šo tēmu 18. un 19. gadsimta mijā rakstīja Imanuels Kants, 
pie šī jautājuma strādāja J.G. Fihte, kad viņa kā rektora rokās nonāca jaundibinātā Ber-
līnes universitāte; jautājums par universālām zināšanām un universitātes misiju nedeva 
mieru G.V.F. Hēgelim, kurš arī pabija rektora amatā, pie šī jautājuma daudz strādāja 
V. Humbolts, kura vārdā nosaukta universitāte Berlīnē, un citi domātāji. 

Arī mūsdienās jautājums par zināšanu diferenciāciju un universalitāti tiek ap-
spriests no jauna, un šajās diskusijās spilgti izskan viena no mūsdienu ievērojamākā 
franču filosofa – Žaka Deridā balss. Pavisam radikāla ir Žana Bodrijāra, vēl viena 
populāra mūsdienu franču filosofa, nostādne par universitāšu principiālu sapūšanu: 
“Vara (vai tie, kuru rokās ir tās groži) universitātei vairs netic. Vara zina, ka patiesībā 
universitāte ir tikai izmitināšanas un uzraudzības zona veselai vecuma kategorijai, 
vajag tikai likt atlasīt – savu eliti tā atradīs citur vai citādi. Diplomiem nav nekādas 
nozīmes: kāpēc atteikties tos izsniegt, turklāt vara ir gatava tos izsniegt visiem – kā-
pēc tad šī provocējošā politika, ja ne enerğiju kristalizācijai fiktīvam mērķim (atlase, 
darbs, diplomi utt.), atsauces punktam, kurš jau ir miris un satrūdējis.”3

Vienkāršojot var teikt, ka strīdi par zināšanu sistēmu universitātēs saskan ar 
pašu filosofu strīdiem par to, kas ir filosofijas misija un vai ir iespējama universālu 
zināšanu sistēma. Vācu klasiķi 19. gadsimtā bija pārliecināti, ka tikai filosofija spēj 
sakārtot zināšanas sistēmā un pārraudzīt to tapšanu un atbilstību patiesībai (filoso-
fijā priekšplānā izvirzījās epistemoloğija kā mācība par izziņu), turpretī mūsdienās 
noskaņas par filosofijas misiju ir mainījušās. Filosofija ne tik daudz sakārto un pār-
rauga, cik rok. Ar poetizētu jēdzienu “rakt” es apzīmēju visus tos metodoloğiskos 
paņēmienus, ceļus un skatījuma veidus, kas ir domāti, lai atšifrētu notiekošos dzī-
ves, kultūras un sociālos procesus, pārvarētu šķietamību, interpretētu daudznozīmību, 
realizētu morāles ğenealoğiju, varas arheoloğiju, nozīmju hermeneitisko atklāšanu, 
simbolu dešifrēšanu un jēgu dekonstruēšanu. Savā ziņā iedziļināšanās veids ir arī 
lingvistiskajā filosofijā realizētā jēdzienu analīze un fenomenoloğiskā deskripcija.4 
Līdz ar to filosofija kopējā mūsdienu zināšanu sistēmā ir tā disciplīna, kas atklāj 
zinātņu priekšmetiskuma horizontus, parāda, kā atsevišķu zināšanu kopas balstās uz 
pirmszinātnisko pieredzi, kas izpaužas valodā un vēsturē.

Mūsdienu filosofija sevi neuztver kā “visu zinātņu māti”, pārraugu, vagaru vai 
universālu sistematizētāju. Taču tādēļ tās loma nebūt nav mazinājusies, drīzāk gan 
pieaugusi. Filosofija aptver daudz plašākus cilvēciskās pieredzes laukus, tos vairs ne-
definējot kā racionālā prāta sfēru, bet gan kā valodas, eksistences, kultūras, sociālās 
dzīves norises. Filosofija meklē jēgu (un saskata bezjēgu). Filosofija māca respektēt 
tradīciju, bet reizē ar to aicina nepakļauties tās spiedienam. Filosofija var būt tikai 
tad, kad doma ir brīva, taču tajā nedrīkst valdīt anarhija vai bezatbildība.

Specifiska mūsdienu filosofijas misija ir praktiskās filosofijas joma, kurā līdz 
ar tehnoloğiju, medicīnas, bioloğijas, ekonomikas attīstību ir radusies vajadzība no 
jauna izprast praktisko ētiku.5 Tie ir ētiskie jautājumi par klonēšanu, abortiem, eitanā-
ziju, par ētiku internetā, modernajos plašsaziņas līdzekļos, par biznesa ētiku u.c. Filo-
sofija kā disciplīna, kas meklē ētisko nostādņu pamatus un analizē rīcības leğitimitāti 
no morāles viedokļa, ir nepieciešama visos zināšanu veidos, kurus studenti apgūst 
modernā universitātē.
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Nenoliedzama ir mūsdienu filosofijas saistība ar literatūru un mākslu. No vienas 
puses, filosofi priecājas par to neiedomājamo brīvību, radošo ekspansiju un izaici-
nājumu, kas valda modernisma laikmeta mākslā un literatūrā, bet, no otras puses, 
mēğina saskatīt šīs mākslas attīstības iespējas (kā arī reizēm apšaubīt tās) moderni-
tātes paradigmas veidošanā.6 

Filosofija ir bijusi un ir Latvijas kultūras būtiska sastāvdaļa, un līdz ar LU at-
tīstību tā ir veidojusi savus teorētiskos, zinātniskos, estētiskos un literāros metus.

Pie idejas par LU dibināšanu un augstskolas šūpuļa stāvēja Latvijas filosofi, to
skaitā Pauls Dāle. Būdams domātājs, kas pieder pie klasiskās tradīcijas, Dāle iz-
prata universitāti kā plašu zināšanu sistēmu, kas iespaido tautas kultūru un veicina 
apgaismību. Latvijas pirmās brīvvalsts laikā LU filosofijas profesori ne tikai mācīja 
studentus, bet veidoja Latvijas kultūru plašā nozīmē.7 Par to liecina Kanta biedrības 
dibināšana 1924. gadā, vēlākā Filozofijas biedrības darbība kultūras jomā. Joprojām 
ar dziļu pietāti varam lūkoties uz to, ko savulaik ir paveikuši LU mācībspēki filoso-
fi – Teodors Celms, Pauls Jurevičs, Pauls Dāle, rakstniece Zenta Mauriņa8 un viņas 
dzīvesbiedrs Konstantīns Raudive.

Padomju laikā no 1945. gada līdz 60. gadu vidum ir grūti runāt par filosofiju,
jo valdīja absolūts marksisma-ļeņinisma diktāts un ideoloğizēts, partijisks pasaules 
uzskats. Taču par sava veida notikumu ir jāuzskata Filozofijas nodaļas atvēršana Lat-
vijas Universitātē 1966. gadā pēc tā laika LU rektora Valentīna Šteinberga iniciatīvas. 
Protams, ka mācību programma bija ideoloğizēta, taču pamazām nodaļa izvērtās 
par disidentisku domu centru Universitātē. Tas nebija politisks disidentisms, bet gan 
brīvības un neatkarīgas domāšanas alkas. Šīs alkas vēl vairāk pastiprināja kontak-
ti ar Maskavas vadošajiem filosofijas profesoriem – Merabu Mamardašvili, Sergeju 
Averincevu, Piamu Gaidenko, Nelliju Motrošilovu. Tamāru Kuzminu, Alekseju Bo-
gomolovu u.c. Filosofiskā ietekme, lekcijas Rīgā, dzīvais piemērs un arī palīdzība, 
kā neiegrimt tā laika ideoloğijas valgos, bija nozīmīgākais, ko LU filosofiem atnesa
vēsmas no disidentiskās un izglītotās Maskavas.

No 60., 70. un 80. gadu studentu viedokļa raugoties, Universitātes Filozofijas
nodaļa bija centrs, kas sniedza vislabākās humanitārās zināšanas un iespēju robežās 
deva arī filosofiskas brīvības izjūtu. Par to varam būt pateicīgi nodaļas mācībspē-
kiem profesoram Pēterim Laizānam9, docentēm Oksanai Vilnītei un Helēnai Celmai, 
profesoram Augustam Miltam. Un kur tad vēl neaizmirstamās docenta Viļņa Zariņa 
lekcijas, kurās viņš sēdēja uz galda un reizi pa reizei vaicāja visai dīvainas lietas, 
teiksim: “Vai Jūs zināt, kā sauc Odiseja suni?”. Kā parasti, neviens neko nezināja, 
un Vilnis Zariņš sev raksturīgajā manierē sāka lasīt lekciju par kultūras vēstures un 
svešvalodu zināšanu nozīmi ikviena studenta mūžā.

LU Filozofijas nodaļas dzīve pārvērtās (bet tā varēja turpināties arī līdzšinējā 
veidā) līdz ar Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanu 1990. gadā. Nodaļā jau 
bija aizsāktas pamatīgas klasiskās un mūsdienu filosofijas studijas, kurās saturiski 
gandrīz neko nevajadzēja mainīt, jo pasaules jaunās vēsmas te bija iekļuvušas jau 
kopš 70.–80. gadiem līdz ar Maskavas profesūras atbalstu un iespējām studēt Rie-
tumu filosofisko literatūru. Nomest marksisma ideoloğisko apvalku nebija grūtāk kā 
kādai dzīvai būtnei izšķilties no olas, jo tā bija bijusi tikai čaula. Fenomenoloğijas 
pētniekiem pavērās iespējas tūlīt aktīvi piedalīties pasaules kongresos, publicēties 
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prestižajā Kluvera izdevniecībā angļu valodā un lasīt lekcijas ārzemju universitātēs. 
Filosofijas grāmatas Eiropas tautu valodās sāka plūst uz Latviju, Universitāte saņēma 
dāvinājumus no Norvēğijas, Vācijas, profesors Andris Rubenis fakultātei atdeva daļu 
no saviem milzīgajiem grāmatu krājumiem utt. Nacionālā bibliotēka pasūtīja kaudzi 
filosofijas žurnālu, savas bibliotēkas Rīgā iekārtoja Gētes institūts, Latvijas – Fran-
cijas zinātniskās informācijās centrs LZA telpās, Britu Padome, ASV Informācijas 
centrs. Aizvien plašākas kļuva LU darbinieku iespējas izmantot pasaules tīmekli, tika 
piešķirtas paroles interneta enciklopēdiju un datu bāzu lietošanai. Tagad filosofijas
studentiem un pasniedzējiem vairs atlika tikai studēt un studēt.

Kādu filosofijas veidolu nodaļa kopj patlaban?
Latvijas filosofiskā doma ilgstoši ir atradusies vācu kultūras ietekmes zonā. 

Par to liecina doktora disertācijas un grāmatas, kas tika aizstāvētas un publicētas 
20. gadsimta 20. un 30. gados Vācijā un vāciski runājošās zemēs. Tas ir radījis īpašas 
simpātijas pret kultūras filosofiju, dzīves, eksistences filosofiju, ētiku. LU filosofijas
profesori ir daudz tulkojuši klasiskos tekstus (Rihards Kūlis – Kanta, Heidegera, Hu-
serla, Feierbaha, Vēbera tekstus, Igors Šuvajevs – Gādamera, Freida, Junga, Šmida 
u.c. darbus). 

Pateicoties profesora Jāņa Vēja un doktoranta Jāņa Taurena aktivitātēm, latviski 
ir iznācis L. Vitgenšteina “Filosofisko pētījumu” teksts. LU lektore Velga Vēvere ar 
savu tulkojumu Latvijā ir ienesusi ASV mūsdienu filosofa Ričarda Rortija atziņas. 
Ar Sorosa fonda – Latvija atbalstu pēdējos gados ir iznācis ap 30 svarīgu mūsdienu 
filosofisko tekstu, kas veido pamatu mūsdienu filosofijas studijām ne tikai fakultātē 
bet visā Universitātē un arī citās mācību iestādēs.

Daļa jaunatnes, kas studē nodaļā, aizraujas ar antīko filosofiju tiktāl, ka nolemj 
tai veltīt visu savu mūžu. Tā ir sava veida kaislība, mīlestība pret Eiropas patieso 
senatni un eiropeiskās domas pirmsākumiem. Ar lielākām vai mazākām grūtībām 
top antīko tekstu tulkojumi, kam studijās ir neatsverama nozīme. LU lektoru Edgara 
Narkeviča un Ivara Neidera, kā arī LU Filozofijas un socioloğijas institūta asistenta 
Māra Vecvagara entuziasms ir piešķīris Latvijas filosofiskajai domai antīkās elegan-
ces, neatlaidības un neparastuma veidolu.

Tāpat kā 20.–30. gados arī mūsdienās LU filosofijas profesori raksta un publicē 
mācību literatūru. Jāmin Maijas un Riharda Kūļu “Filosofija”(Rīga: Zvaigzne ABC, 
1996, tās turpmākie izdevumi un tulkojums krievu valodā), ko studenti sauc par 
“filosofijas bībeli Latvijā”, asoc. profesores Elgas Freibergas lekcijas par mūsdienu 
estētiku, asoc. profesora Igora Šuvajeva vairāksējumu lekcijas par filosofiju un dzī-
vesmākslu, profesores Māras Rubenes izsmeļošais darbs par mūsdienu filosofiju “No 
TAGADNES uz tagadni”, docentes Helēnas Celmas un docentes Ilzes Fedotovas lek-
cijas estētikā, profesora Augusta Milta lekcijas ētikā, profesores Skaidrītes Lasmanes 
grāmatas par ētiku, kā arī pāragri mirušā Raita Vilciņa publikācijas un tāpat pāragri 
mūžībā aizgājušā filosofa un sociologa, Kultūras akadēmijas rektora Pētera Laķa 
grāmatas. Raugoties uz publikāciju iespaidīgo kopu (visas grāmatas te nemaz nevar 
uzskaitīt), jāatzīmē, ka tās visas veido Latvijas filosofijas mūsdienu seju: klasisku, 
diskutablu, kritisku, mazliet neparastu, pakļautu Rietumeiropas izaicinājumiem un 
patstāvīgi domājošu.
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 Taču globalizācijas apstākļos ar kontinentālo filosofiju vien vēl nav pārstāvēta 
pasaules filosofiskā doma. Ko vēl vajadzētu attīstīt LU Filozofijas nodaļā un Latvijā 
kopumā?

 Manuprāt, ir svarīgas divas lietas: filosofijas aktīvāka pievēršanās mūsdienu so-
ciālajai realitātei un filosofijas pievēršanās lingvistiskajai un analītiskajai tradīcijai.

Te Filosofijas nodaļa ar iedvesmu raugās uz saviem studentiem, mēğinot viņus 
pārliecināt par plašajām iespējām studēt analītisko un sociālo (arī politisko) filosofiju
pasaules vadošajās universitātēs, balstoties uz LU iedibināto studentu un pasniedzēju 
apmaiņas sistēmu, uz līdzdalību Eurouniversity tīklā.

Mūsdienu filosofija nenoliedzami arvien dziļāk un precīzāk tver sociālo realitāti. 
Atšķirībā no citām disciplīnām, kas mēğina to regulēt un pārvaldīt, filosofija mēğina 
sociālo realitāti atšifrēt un reizēm pat apstrīdēt. Daļa zinātņu mūsdienās spēj attīs-
tīties tikai ļoti ciešā saistībā ar filosofiju, kas dod tām gan konceptuālās nostādnes 
un domāšanas metodoloģiju, gan jēdzienisko struktūru. Tādas ir sociālās zinātnes, 
arī izglītības zinātnes, psiholoğija, pedagoğija, ekonomika, vadības zinātnes u.c. No 
vienas puses, lietišķo pētījumu, empīriskās analīzes jomā tās pretendē uz patstāvību, 
bet, no otras puses, teorētisko nostādņu jomā sociālās zinātnes nav domājamas bez 
filosofiskajām nostādnēm. Piemēram, politikas zinātnē noteiktas sabiedrības konkrēta 
elektorāta analīze var tikt veikta, balstoties uz politikas zinātnes metodēm, taču mācī-
ba par demokrātijas, konservatīvisma utt. būtību ir caur un caur filosofiska. Tas pats
attiecas uz socioloģiju. Ja socioloģiskos datus var apstrādāt ar lietišķās socioloģijas 
metodēm, tad to interpretācija nav iespējama bez noteiktas filosofiskas platformas.
Arī žurnālistika, masu komunikācijas teorijas balstās uz filosofiskām mācībām par sa-
skarsmi, komunikāciju, cilvēka iedabu utt. Vispārteorētiskā aspektā filosofijas atziņas 
ir ļoti nozīmīgas sociālajām zinātnēm, kuras seko jaunākajām filosofijas tendencēm. 
Līdz ar fakultāšu dalīšanos LU, kad izveidojās Sociālo zinātņu fakultāte, filosofija
Universitātē tiek uztverta kā humanitāro zinātņu sastāvdaļa, jo Filozofijas nodaļa 
atrodas LU Vēstures un filozofijas fakultātē.

Taču filosofijas ierindošana tikai un vienīgi humanitāro zinātņu nišā no mūsdie-
nu viedokļa ir diskutabla. Filosofija pēc savas dabas ir humanitāra tiktāl, ciktāl tā 
aplūko cilvēka eksistences jautājumus. Taču mūsdienu skatījumā cilvēka eksistence 
nav atraujama no socialitātes, prāts – no ķermeņa, psihe – no valodas un kultūras. 
Līdz ar to mūsdienu filosofijā ir daudz starpdisciplināru skatījuma veidu, kas dara to 
bagātāku un daudzveidīgāku. 

Mūsdienu izglītības sistēmā filosofijas studijas ir vajadzīgas, taču tām, manuprāt, 
nevajag būt vienādām visur un visiem. Mūsdienu filosofija pati protestē pret pliekanu 
universalitāti un tās vietā aicina izprast dažādības un atšķirību principu. Tas nozīmē, 
ka filosofija spēj sevi diferencēt vēl nebijušos veidos, un arī pasauli spēj aplūkot tās 
daudzveidībā. Līdz ar filosofisko skatījumu dažādās zinātņu jomas var ieraudzīt sevi 
neparastā gaismā, tā, it kā skatītos no cita kalna virsotnes, ar citu tālskati un citiem 
darba rīkiem. Lieki teikt, ka tie zinātnieki un studenti, kas prot un vēlas paņemt šos 
cita veida darba rīkus savās rokās, tiek gandarīti. Taču pamatā ir jābūt mīlestībai uz 
gudrību – pašu būtiskāko no visa, kas mājo universitātē. 
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A. Rubenis, būdams filosofijas profesors, ir sarakstījis pasaules kultūras vēsturei veltītu nozīmīgu grā-
matu sēriju, kā arī grāmatas par fenomenoloğiju un teorētisko ētiku.

6 Jāatzīmē Latvijas Estētikas asociācijas (prezidente LU profesore Māra Rubene) aktivitātes rakstu krāju-
mu izdošanā, starptautisku konferenču organizēšanā un asociācijas plaši izvērstā starptautiskā sadarbība. 
Būtiska loma šo procesu veicināšanā ir arī LU lektores Ievas Kolmanes darbībai žurnālā “Karogs” 
galvenās redaktores amatā.

7 Tuvāk sk. LU asoc. profesores Aijas Priedītes rakstu “Latvian Philosophers in the 1920s and 1930s. 
Humanities and Social Sciences. Latvia. 1994, 3: 30–48. 

8 Jāatzīmē literatūrfilosofes Zentas Mauriņas simtgadu atceres starptautiskā konference Latvijas Uni-
versitātē 1997. gadā (organizācijas komitejas vad. LU prof. Ausma Cimdiņa kopā ar asoc. prof. Ellu 
Bucenieci un prof. Maiju Kūli), kā arī pēc konferences publicētais rakstu krājums.

9 LU Filozofijas nodaļa 2004. gadā publicēja rakstu krājumu “Filosofs starp tradīciju un pieredzi” (galv.
red. M. Kūle), kas veltīts Pēterim Laizānam – ilggadējam LU mācībspēkam un savveida filosofijas
patriarham Latvijā.
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FILOLOĢIJA TĀS TRADĪCIJĀS UN NOVITĀTĒS 
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Rakstā aplūkota Filoloģijas fakultātes vēsture, struktūra, studiju un pētniecības virzieni va-
kar, šodien un rīt, uzsverot tradīcijas un pārmantojamības netveramo klātbūtni un vienlaikus 
būtisko nozīmi universitātē, kā arī tradīcijas un novitātes attiecības un tās izpausmes. 
Raksturvārdi: filoloģijas studijas, tradīcija un novitāte, pasniedzēja personība, starpdiscipli-
naritāte. 

Tradīcijas saistās ar agrākos laikos izveidotu paražu, rituālu, etiķetes pārmantoja-
mību. Tajā pašā laikā Universitāte, īpaši otrās neatkarības nu jau vairāk nekā desmit 
gados, ir strauji mainījusies gan saturiski, gan formā. Tradīcijas klātesamība vairs nav 
tik obligāta un tik noteikta kā iepriekš. Un tomēr ir virkne ārēji netveramu lietu, kas 
saglabājas, pāriet no paaudzes uz paaudzi gandrīz nemainīgā veidā.

Filoloģija LU pirmsākumos un vēlāk. Personības un studiju 
virzieni

Filoloģijas vieta humanitāro zinātņu vidū ir īpaša, tāpat kā matemātikas vieta 
eksaktajās zinātnēs. Sākot ar 20. gadsimta otro pusi, attīstījusies vesela rinda filoloģi-
jā sakņotu starpdisciplīnu, kas ar jaunām pētnieciskām metodēm un jaunu skata leņķi 
strauji uzņēmusi savu gaitu – semiotika, hermeneitika, kultūrantropoloģija, vizuālā un 
medicīniskā antropoloģija, etnoloģija, mitoloģija, etnomuzikoloģija, sociolingvistika, 
feministika u.c.

Filoloģija Latvijas Universitātē ir kopš tās pirmsākumiem, sākotnēji ietilpdama 
kā līdzvērtīga sastāvdaļa Filoloģijas un filozofijas fakultātē. Jāpiezīmē, ka svarīga 
loma šīs fakultātes veidola radīšanā bija tērbatniekiem – Tērbatas jeb Tartu universi-
tātes beidzējiem. Tā toreizējais izglītības ministrs Kārlis Kasparsons par jaunveidoja-
mās fakultātes pagaidu dekānu iecēla bijušo Tērbatas universitātes teoloģijas docentu 
Kārli Kundziņu, kas, nodibinoties fakultātei, kūrēja pedagoģijas jomu. Fakultātes 
organizācijas komisijā ietilpa bijušais Tērbatas universitātes profesors folklorists un 
dzejnieks Jēkabs Lautenbahs. 

149.–155. lpp.
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Blakus izciliem filozofiem, vērsturniekiem fakultātē 20.–30.gados tika sapulcināts 
gandrīz viss Latvijas filoloģijas kodols, aptverot ne tikai fakultātē centrālo – latviešu 
filoloģiju (valodnieki J. Endzelīns, E. Blese, J. Plāķis, literāti L. Bērziņš, J.A. Jan-
sons, V. Eglīts, T. Zeiferts, K. Kārkliņš, valodnieks un folklorists P. Šmits, folklorists 
K. Straubergs), bet arī romāņu filoloģiju (A. Spekke), krievu, vācu, sanskrita valodu 
speciālistus. Pēc citu, vecāko augstskolu parauga svarīga loma jaunveidojamā Fi-
loloģijas un filozofijas fakultātē tika ierādīta klasiskajai filoloģijai (K. Straubergs, 
P. Ķiķauka, P. Zicāns, G. Lukstiņš). 

Vienlaikus jau pirmajos fakultātes darbības gados par vieslektoriem tika pieaici-
nāti vairāki savas nozares speciālisti, kas deva ieguldījumu Latvijas filoloģijas turp-
mākai attīstībai. Kā viens no spilgtākajiem paraugiem šajā ziņā bija romāņu filologs
no Parīzes, izcilā franču valodnieka Antuāna Meijē skolas turpinātājs Mišels Žonvāls 
(Jonval). Viņš ne tikai mācīja, bet arī pats mācījās, apgūdams latviešu valodu. Ap-
guvis valodu pietiekamā līmenī, M. Žonvāls iztulkoja, komentēja, uzrakstīja apceri 
par latviešu mitoloģiju un Parīzē franču valodā izdeva latviešu mitoloģiskās dziesmas 
(”Les chansons mythologiques Lettonnes”, 1929). Tas joprojām ir plašākais latviešu 
tautasdziesmu tulkojums franču valodā. Kas svarīgi – M. Žonvāls mēģināja latviešu 
mītiskajām dziesmām atrast tādu kārtojuma veidu, kur tās veidotu vienotu mītu (pie-
mēram, Dieva dēlu un Saules meitu kāzu mīts).

Kā attīstāmu studiju jomu fakultātē uzlūkoja skandināvistiku, konkrēti zviedru 
valodas un kultūras studijas, ko 20.–30. gados vadīja vieslektori no Stokholmas uni-
versitātes.

Fakultātei Latvijas pirmās neatkarības gados bija paveicies ar vieslektoriem. Ne 
tikai M. Žonvāls, bet arī virkne citu ir atstājuši vērā liekamu mantojumu latviešu 
filoloģijā. Viens no spilgtākajiem vieslektoriem (1929–1939) bija Viljams Metjūss 
(Matthews), angļu literatūras pasniedzējs no Londonas. Viņš veidoja latviešu – an-
gļu vārdnīcu (1930), kopā ar rakstnieku Anšlavu Eglīti sastādīja pirmskara Latvijā 
populāro “Angļu dzejas antoloģiju” (1940). Pateicoties V. Metjūsa apcerēm par jau-
nāko un klasisko angļu literatūru, anglistika ienāca un bagātināja moderno latviešu 
literatūru un literatūrkritiku. Bez tam V. Metjūss nodarbojās arī ar latviešu literatūras 
popularizēšanu ārzemēs, izdodot Kembridžā savā tulkojumā latviešu dzejnieku darbu 
izlasi “The Tricolor Sun” (1936).

Slāvu filoloģijas laukā spilgtākā personība fakultātē (1934–1945) bija Poznaņas 
universitātes profesors Staņislavs Kolbuševskis (Kolbuszewski). Viņš sarakstījis ap-
ceri un komentārus plašajai antoloģijai “Poļu dzeja” (Rīga, 1937), komentārus Polijā 
iznākušajai latviešu dzejas antoloģijai “Antologija poezji lotewskiej” (1938). Rīgā 
publicēta plaša S. Kolbuševska monogrāfija par poļu literatūru (”Poļu literatūra vi-
duslaikos un renesansē”, 1938), viņš arī tulkojis poļu valodā Raiņa dzeju. 

Kā redzams no iepriekš minēto vieslektoru paveiktā, viņi nebija vieslektori vārda 
šaurākajā nozīmē (atbrauca, nolasīja, aizbrauca), bet veidoja savas tautas filoloģiskās 
kultūras saliņu Latvijā un mēģināja iepazīstināt ar latviešu literatūru, folkloru savās 
zemēs.

Padomju laikos filologi personības ne pedagoģiskajā, ne zinātnes jomā netika 
atbalstīti, tieši otrādi, ik pa laikam notika lielākas un mazākas tīrīšanas un “pa-
šattīrīšanās” procesi. Protams, nevar salīdzināt fakultātes seju 40.–50. gados un 
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60.–80. gados, kad tomēr lekcijās studentiem, zinātniskajās publikācijās izlauzās 
brīvāka, patstāvīgāka doma. Laikraksta “Cīņa” (1953.10.III) rakstā “Teorētiska kon-
ference filoloģijas fakultātē” minētās teorētiskās atziņas, par kurām runāja fakultā-
tes docētāji, nebūt nebija filoloģiskas, bet politiskas; referentu teorētiskā bāze bija 
“..biedra Staļina darbs “Sociālisma ekonomiskās problēmas PSR Savienībā”, biedra 
Staļina vēsturiskā runa partijas XIX kongresa noslēguma sēdē, partijas CK pārskata 
referāts, ko kongresam sniedza biedrs Maļenkovs, kā arī partijas XIX kongresa lē-
mumi un materiāli”. 70.–80. gados līdzās nelielām nodevām politiskā režīma tobrīd 
esošajām nostādnēm (arī studentu diplomdarbos un pasniedzēju disertācijās) tomēr 
dominēja filoloģiskā izpēte un filoloģiskā pētījumu bāze. 

Kaut arī fakultātes virzību ilgu laiku vismaz oficiālajā līmeni noteica tādas odio-
zas figūras kā literatūrzinātnieks Kārlis Krauliņš (Latviešu literatūras katedras vadī-
tājs no 1962. līdz 1981. g.), kas meklēja un preparēja sociālistisko reālismu V. Lāča, 
Raiņa, A. Upīša darbos, tomēr paralēli strādāja un filoloģijā vērā liekamu ieguldījumu 
deva profesors literatūrzinātnē Vitolds Valeinis (1922–2001), profesore latviešu va-
lodniecībā Marta Rudzīte (1924–1996), latviešu literatūrvēsturnieks, docents Vilnis 
Eihvalds (1928–1998), krievu literatūrvēsturnieks profesors Ļevs Sidjakovs, klasis-
kās filoloģijas docētāja un tulkotāja Ināra Ķemere. Īpaši gribētu pieminēt talantīgo, 
studentu ārkārtīgi iemīļoto latviešu dramaturģijas un literatūras vēstures docētāju 
Gunāru Bīberu, kuru tieši viņa personības spilgtuma, patstāvības dēļ 80. gadu vidū 
piespieda aiziet no Filoloģijas fakultātes. Šobrīd vairāk nekā desmit gadus viņš atkal 
ir studentu – tikai nu jau Kultūras akadēmijas studentu – iecienīts profesors. 

Fakultāti un fakultātes katedras padomjlaikos vadījuši pedagogi ar stiprāku vai 
vājāku mugurkaulu, no stiprākajiem un taktiski tālredzīgākajiem gribētos pieminēt 
divus. Tas ir Filoloģijas fakultātes ilggadējais dekāns (1979–1992) valodnieks Rei-
nis Bērtulis un Latviešu literatūras katedras vadītāja (1985–1990) literatūrpētniece 
Anastasija Stikāne. 

Fakultātes struktūra 
20.–30. gados Filoloģijas un filozofijas fakultātē pastāvēja piecas nodaļas: Baltu 

filoloģijas, Klasiskās filoloģijas (abas pastāv Filoloģijas fakultātē joprojām), Ģermā-
ņu filoloģijas, Romāņu filoloģijas (šodien pārstāvētas Moderno valodu fakultātē). Bez 
tam pastāvēja Vēstures nodaļa, Filozofijas nodaļa (abas tagad Vēstures un filozofijas
fakultātē), kā arī Pedagoģijas nodaļa (tagad pastāv kā latviešu, krievu valodas skolo-
tāju profesionālās izglītības programmas fakultātē, bet kopumā skolotāji tiek gatavoti 
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes studiju programmās). Šajā laikā fakultātē bija 
savs mākslas muzejs (grieķu mākslas paraugi, monētu kolekcija, latviešu mākslinieku 
B. Dzeņa, K. Zemdegas u.c. oriģināldarbi) un fakultātes bibliotēka. Fakultātes bib-
liotēka Visvalža 4a ir joprojām, klāt nākusi Humanitāro zinātņu lasītava (darbojas 
kopš 2001. g.). Fakultātē pastāvēja virkne t.s. kabinetu, piemēram, Eksperimentālās 
fonētikas kabinets (dib. 1925. g., vad. A. Ābele), kas orientējās galvenokārt uz lat-
viešu valodas izlokšņu pētīšanu. Pašlaik Filoloģijas fakultātē darbojas Fonētikas un 
datorlingvistikas laboratorija (vad. lekt. J. Grigorjevs), kā arī Dialektoloģijas kabi-
nets (vad. asoc.prof. L. Leikuma), kas turpina Eksperimentālās fonētikas kabineta 
pētniecības tradīcijas.

Janīna Kursīte. Filoloģija tās tradīcijās un novitātēs Latvijas Universitātē
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Pēc neatkarības atgūšanas no jauna Filoloģijas fakultātē izveidoti vairāki pētnie-
ciskie, studiju un kultūras centri. Tie ir: Letonikas, Lituānikas, Polonistikas un bohē-
mikas, Hellēnistikas, Teātra pētniecības, Feministica Lettica, Tālākizglītības centrs, 
Krievu valodas eksaminācijas centrs. Letonikas centrā (vad. asoc.prof. V. Muktu-
pāvels) tiek koncentrēta fakultātes mācībspēku un studentu darbība, kas saistīta ar 
letonikas (latviešu folkloras, etnomūzikas, mitoloģijas, literatūras, valodas, arī pla-
šāk – kultūras) aktivitātēm – konferencēm, semināriem, fakultātes rīkotajās ekspedī-
cijās savākto tradicionālās kultūras eksponātu kārtošanu izstādēs, kā arī pastāvīgās 
kolekcijās. Lituānikas centrs (vad. asoc.prof. L. Balode) koordinē lietuviešu valodas 
un kultūras studijas Latvijas Universitātē, kā arī studentu un pedagogu apmaiņu starp 
LU un Lietuvas universitātēm. Hellēnistikas centrs (vad. prof. I. Rūmniece) uzņēmies 
klasiskās filoloģijas zinātniskās izpētes, popularizēšanas darbu un studiju apmaiņu 
ar Grieķijas augstskolām. Filoloģijas fakultātē darboja teātra studiju modulis, teātra 
kultūras popularizācijas un koordinācijas darbs norisinās Teātra pētniecības centrā 
(vad. prof. S. Radzobe).

Fakultātes sākotnējā posmā nozīmīga bija Latviešu filologu biedrības darbība, 
kas uzsākta 1920. gadā pēc profesora Jāņa Endzelīna ierosinājuma. Tā bija starp-
disciplināra struktūra, kas savās rindās apvienoja latviešu valodniekus, folkloristus, 
literatūrzinātniekus un vēsturniekus. Par Filologu biedrības vadītājiem bijuši tādi 
autoritatīvi pētnieki kā J. Endzelīns, P. Šmits, F. Balodis, K. Straubergs. Sākot ar 
1921. gadu, Latviešu filologu biedrība laida klajā ikgadēju izdevumu – rakstu krāju-
mu “Filologu biedrības raksti”, kas bija nozīmīgs filoloģiskās, plašāk – humanitārās, 
domas veidotājs Latvijā. Padomju Latvijā gan pašas biedrības darbība, gan arī tās 
rakstu izdevuma darbība tika pārtraukta, 1990. gadu sākumā ne pārāk veiksmīgi mē-
ģināta atjaunot. Kā daļēji Filologu biedrības funkciju aizvietotāji kopš 90. gadiem 
ir jau minētie Filoloģijas fakultātes centri, kas, iezīmēdami katrs savu filoloģiskā 
lauka darbības virzienu, demonstrē savas darbības rezultātus ikgadējās valodnieku 
un literātu zinātniskajās konferencēs, rakstu krājumos, kā arī nupat atjaunotajā LU 
Rakstu filoloģiskajā sērijā.

Jubilejas reizē nevar nepieminēt arī filoloģijas un filozofijas studentu un bijušo 
studentu biedrību Ramave, kas dibināta 1929. gadā. Biedrības mērķis bija vienot 
visus filologus – gan studējošos, gan jau beigušos, sekmējot savu biedru studijas, 
veicināt filoloģijas un filozofijas attīstību, nodarboties ar filoloģijas un filozofijas
popularizēšanu sabiedrībā. Ramaviešu skaits nebija pārāk liels (sastāvs tika rūpīgi 
atlasīts), 30. gados tas svārstījās no 70 līdz 75 biedriem. Ramaviešu darbība bija 
regulāra, saieti (tā tika dēvētas ramaviešu sapulces) notika divreiz nedēļā, tika lasīti 
referāti, pārrunātas aktuālas zinātnes un izglītības problēmas. Tika rīkoti rakstnieku 
vakari, kopēji izbraucieni pa vēsturiskām vietām (baznīcām, pilīm). Ramaviešu va-
dītāji (tika saukti par saimniekiem) bijuši pazīstami filologi, piemēram, Jānis Bičolis, 
Kārlis Draviņš, Krišjānis Ancītis.Tika dibināts Ramaves apgāds, kura galvenais iz-
devums bija rakstu krājums “Ceļi”. Ramaves darbība padomju laikā tika pārtraukta, 
ramaviešu saieti un rakstu krājums “Ceļi” turpināja savu darbību trimdā. Kaut arī 
formāli Ramave pastāv joprojām, filoloģijas studenti mūsdienās vairāk pulcējas stu-
dentu un studenšu korporācijās. 
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Fakultātes loma Latvijas kultūrā un izglītībā 
Šis ir viegls un smags jautājums vienlaikus. Viegli risināms un stāstāms, ja 

runa ir par tās darbību 20.–30. gados. Daudz smagāk – vēlākajos, īpaši padomju 
gados. Kopš pašiem sākumgadiem fakultātes mācībspēki katrs atsevišķi, bet arī 
fakultāte kā LU struktūrvienība aktīvi reaģēja uz visu kultūras, mākslas, literatūras, 
valodas, vēstures, pedagoģijas u.c. humanitārajās jomās Latvijā notiekošo. Fakultā-
tes pārstāvji, gan sūtot memorandus, vēstules, ziņojumus Izglītības ministrijai, gan 
personiski tiekoties ar Latvijas Saeimas, ministriju pārstāvjiem 20.–30. gados jūta-
mi ietekmējuši Latvijas humanitārās izglītības virzību. Virkne fakultātes pārstāvju 
bijuši gan izglītības ministri, gan mācību iestāžu vadītāji, gan Folkloras krātuves 
u.c. kultūras institūciju galvgalā, arī dažādu kultūras komisiju sastāvā (piemēram, 
Kultūras fonda komisijā). Padomju gados izveidojās (tika izveidots) pelēko, ne-
cilo filologu tēls, ko papildināja Visvalža ielā 4a uzceltā tipveida ēka, kuras fasāde 
krāsota pelēkā krāsā. Ja arī ne gluži visās jomās, tad vismaz virknē jomu pēdējos 
desmit piecpadsmit gados filologiem izdevies atkarot savu lomu sabiedrībā, fakul-
tātes pārstāvjiem, arī absolventiem aktīvi piedaloties dažādās ar Latvijas kultūras 
un izglītības dzīvi saistītās aktivitātēs, piemēram, Latvijas Republikas prezidentes 
veidotajā Valsts valodas komisijā, Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisijās, 
Kultūrkapitāla fonda komisiju darbā un Valsts valodas aģentūras ekspertu komi-
sijas darbā. Kaut arī sadarbība ar LU patstāvīgajiem pētnieciskajiem institūtiem 
(Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Latviešu valodas institūts, Filozofijas
un socioloģijas institūta Mutvārdu vēstures grupa) ir aktīva, tā tomēr joprojām nav 
pietiekami koordinēta. Padomju gados pastāvēja nerakstīta vienošanās, ka zinātnis-
kā, izpētes darbība ir koncentrēta institūtos, bet pedagoģiskā – fakultātēs. Ir bijis 
grūti lauzt šo piecdesmit gados jau iesīkstējušo uzskatu, veidojot ciešu un regulāru 
saikni studijās (īpaši augstākā līmeņa studijās, pieaicinot ar lekcijām institūtu spe-
ciālistus) un zinātnē, kā arī zinātnisko apmaiņu starp institūtiem un fakultāti. Kopš 
LR neatkarības atjaunošanas Filoloģijas fakultātei izveidojusies laba sadarbība ar 
Latvijas Zinātņu akadēmiju un Latvijas Zinātnes padomi. Profesores D. Markus un 
J. Kursīte ir LZA īstenās locekles, prof. A. Cimdiņa – LZA korespondētājlocekle. 
Fakultātes pārstāvji darbojas LZP un LZA senātā.

Filoloģijas fakultātē studiju un zinātnisko darbu, tā virzību uztur astoņi profesori: 
Dace Markus (baltu valodniecība), Ausma Cimdiņa (literatūrzinātne), Silvija Radzo-
be (mākslas zinātne), Pēteris Vanags (latviešu valodniecība), Ludmila Sproģe (krievu 
literatūra), Igors Koškins (slāvu valodniecība), Ilze Rūmniece (klasiskā filoloģija), 
Janīna Kursīte (folkloristika), pārstāvot visus galvenos studiju virzienus fakultātē.

Filoloģija – quo vadis? 
1919. gadā filoloģija tika ietilpināta Filoloģijas un filozofijas fakultātē, 1940./ 

1941. mācību gadā – Vēstures un filoloģijas fakultātē, 1944./1945. mācību gadā to 
sadalīja divās – Vēstures fakultātē un Filoloģijas fakultātē. Nākamās pārmaiņas fa-
kultāti skāra 1954. gadā, kad atkal notika apvienošana un tika radīta Vēstures un 
filoloģijas fakultāte. Ar 1958./ 1959. mācību gadu fakultātē varēja apgūt jaunas – žur-
nālista un bibliotekāra – specialitātes (tagad tās apgūst Sociālo zinātņu fakultātē). 

Janīna Kursīte. Filoloģija tās tradīcijās un novitātēs Latvijas Universitātē
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1965. gadā no fakultātes tika nodalītas svešvalodas (ģermāņu, romāņu), izveidojot 
Svešvalodu fakultāti, kas vēlākos gados, paplašinoties studiju spektram, pārtapa par 
Moderno valodu fakultāti. 1970. gadā filoloģiju skāra jaunu pārmaiņu vēji, kuru 
pūsmas rezultātā ar Izglītības ministra pavēli tika izveidota patstāvīga Filoloģijas 
fakultāte ar šādām katedrām: Latviešu valodas, Latviešu literatūras, Krievu valodas, 
Krievu literatūras, Žurnālistikas, Klasiskās filoloģijas. Pēdējos desmit gados, kā jau 
tika minēts, žurnālistika un bibliotēkzinātnes pārceļoja uz Sociālo zinātņu fakultāti, 
izveidota Baltu filoloģijas nodaļa, klāt nācis teātra mākslas studiju modulis. Aktuāla 
kļuvusi studiju modulārās sistēmas izveidošana un ieviešana. Līdzās mākslas (teātra 
zinātnes) modulim darbojas literatūras, valodas, folkloras modulis (pēdējais kopš 
2004./2005. mācību gada arī maģistrantūras līmenī). Svarīga studiju un zinātniskā 
darba sastāvdaļa ir doktorantūras darbības attīstība.

Gan doktorantūras, gan maģistratūras studijās arvien svarīgāks kļūst starpdiscip-
linaritātes aspekts, kas apvieno visas humanitārās (brīžam ietiecoties arī sociālajās) 
zinātnes. Sekmīgi pētījumi kultūrantropoloģijā, pavisam jaunajā vizuālajā antropolo-
ģijā, arī semiotikā, reliģiju zinātnē, kā arī valodniecībā šodien nav iedomājami bez 
kopējas humanitāro zinību platformas, kurā sava noteikta vieta ir kā tradicionālajām, 
klasiskajām jomām (dialektoloģija, vēsturiskā un salīdzinošā valodniecība, literatūr-
zinātne, vēsture, arheoloģija, etnogrāfija, folklora), tā arī jaunajām – sociolingvistika, 
pragmātika, feministika, mutvārdu vēsture, hermeneitika, kultūrantropoloģija un vi-
zuālā antropoloģija, etnoloģija, etnomuzikoloģija u.c. Rodas nepieciešamība pēc in-
tegrētām humanitāro studiju programmām. Kā būtisks aizsākums tam ir starptautiska 
Baltijas studiju moduļa izveide Latvijas Universitātē.

Šķiet loģiski, ka tuvākajā nākotnē LU varētu notikt jauni apvienošanas procesi, 
veidojot Humanitāro fakultāti, līdzās varbūt Dabaszinātņu un Sociālo zinātņu fakul-
tātēm. Skatoties pagātnē, šajos gandrīz regulārajos fakultāšu apvienošanas un atvie-
nošanas aktos, saprotams, ka uzplūdiem un darbam lielākās struktūrās neizbēgami 
seko mēģinājumi organizēt darbu pārredzamākās, nelielākās struktūrās. Šobrīd, šajā 
zinību atītīstības periodā lēnām nobriest nepieciešamība pārredzēt filoloģiju plašākā 
humanitārajā kontekstā. Tādā gadījumā svarīgi iezīmēt un nostiprināt esošajai Filolo-
ģijas fakultātei nozīmīgākos pētniecības un studiju darba virzienus un jomas – leto-
nika, lituānika (plašāk baltistika), hellēnistika, rusistika (plašāk – slāvistika), mākslas 
zinātnes (teātra pētniecība un studijas), folkloristika, mitoloģija, meklējot saskaņas 
punktus ar jau daudzkārt nosauktajiem jaunajiem pētniecības virzieniem Latvijas 
Universitātē, citur Latvijā un pasaulē.

Tradīcija un rituāli 
Deivids Kertcers (David Kertzer) definējis rituālu kā darbību, ko caurauž simbo-

lisms. Ikdienā darām vai nedarām daudz ko, lāga neapzinoties un neaizdomājoties par 
dziļākām tās vai citas darbības saknēm. Tā ikviens Universitātē zina, ka galvenajā LU 
ēkā nedrīkst iet pa galvenajām – vidus trepēm, bet gan tikai pa sānu trepēm. Kāpēc? 
Tā esot pieņemts jau no seniem laikiem un tā esot jādara, ja grib, lai veiktos. Vienī-
gi oficiālās pieņemšanās universitātes vadītāji redzēti ejam svinīgi kopā ar viesiem 
pa galvenajām kāpnēm. Nav universitāšu bez saviem tabu, bez saviem nerakstītiem 
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likumiem, bez ritualizētas uzvedības, kas ikdienā paveikto vienā noteiktā brīdī tiecas 
sakralizēt, padarīt par vēsturiski nozīmīgu. Tādi ir ikgadējie absolventu izlaidumi, 
tāda ir jauno studentu iesvētīšana ik septembra sākumā. Izlaidumos neiztrūkstošas ir 
puķes, ko pasniedzēji, vecāki un draugi dāvina absolventiem un absolventi – pasnie-
dzējiem. Šāda darbība nav nekas ekstraordinārs filologiem, vēsturniekiem, teologiem, 
kas savu darbību balsta tradīcijā, rituālos, bet kāpēc to dara arī racionālajā centrētie 
matemātiķi, fiziķi, datorzinātnieki? Redzams, bez racionālā (kas neapšaubāmi ir no-
derīgs arī filologiem) studiju, zinātnes darbā neatņemama vieta ir, ja ne gluži ira-
cionālajam, tad tradicionālajam – tam, kas jāturpina vienkārši tāpēc, ka jāturpina, ka 
kāds no priekštečiem to kādreiz aizsācis un uzskatījis par labu esam. Laba univer-
sitāte balstās samērotā līdzsvarā starp tiecību uz jauno un tiecību saglabāt tradīciju. 
Filologiem šī samēra saglabāšana ir viens no galvenajiem turpmākas pastāvēšanas 
nosacījumiem un galvenajiem credo.
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LITERATŪRZINĀTNE JAUNAJĀ GADU TŪKSTOTĪ 
IEEJOT

Rakstā pamatvilcienos aplūkota latviešu literatūrzinātnes attīstība laikposmā pēc Otrā pasaules 
kara, bet jo īpaši pēc Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanas, paustas bažas par nacionālo 
humanitāro zinātņu, tostarp literatūrzinātnes, attīstības perspektīvām globalizācijas laikmetā. 
Raksturvārdi: literatūrzinātne, letonika. 

Jaunais gadu tūkstotis vēl necik nav ieskrējies, taču mēs oficiāli esam iesoļojuši 
Eiropā. Daudzu nozaru pārstāvji nu rēķina un lēš, kādus labumus varēs gūt un mantot 
no Eiropas Savienības un kas būs jādod pretī, un šajā maiņas brīdī pārdomu pilni ne-
daudz malā nogaidoši nostājamies mēs, humanitāro zinātņu pārstāvji. Mūsu darbības, 
pētīšanas un kopšanas lauciņš ir gara mantas – mūsu pašu, latviešu –, un Latvijas 
Universitātē vienmēr cieņā un goda vietā bijusi literatūrzinātne un folkloristika. Bi-
jusi, bet vai būs arī turpmāk? Laikrakstu ziņās lasām, ka augstskolā populārākās ir 
ekonomikas, informātikas un juridisko zinātņu studiju programmas, un to var it labi 
saprast, jo šo nozaru speciālisti būs gaidīti un pieprasīti gan Latvijā, gan ārpus tās 
robežām – Eiropā. 

Bet mūsu dārziņš? Kas kops un aprūpēs to? Es ceru, ka atmatā tas nepārvērtīsies 
un arī rītdien un parītdien būs jaunieši, kam sirds sils aprūpēt latviešu literatūrzinātni. 
Tomēr ir tik dabiski un loģiski no daudziem jauniešiem, kad viņi tiek izvaicāti, kādu 
specialitāti izvēlēsies, dzirdēt atbildi: “Izvēlēšos tādu nozari, lai pēc studiju beigšanas 
varu labi nopelnīt.” Atbilde ir pavisam pareiza, un tomēr tādos brīžos mani uzurda 
jautājums: “Kas būs ar mūsu dārziņu?” Mūsu pūrā ir daudzu paaudžu krātās un 
radītās vērtības – tautasdziesmas un pasakas, vesela bibliotēka latviešu grāmatu, ar 
kurām kopā dažādos laikos esam izauguši, garīgi bagātinājušies un smēlušies spē-
ku, tās ir izteikušas mūsu būtību, pašapziņu un iemūžinājušas, kas mēs esam, kāda 
ir mūsu identitāte. Cilvēkam, ikvienai individualitātei ne katrreiz tik viegli saprast 
pašam sevi vai citu cilvēku, bet rakstnieks to ir spējis un pasniedz savdabīgu mūsu 
dvēseles portretu. Ne tikai atsevišķa indivīda, bet arī tautas likteņgaitu portretējumu. 
Mūsu rakstnieki un gara darbinieki modināja tautu garīgai atmodai 19. gadsimtā un 
vēlreiz to darīja 20. gadsimta nogalē. Literatūra ir daļa no mums un mūsu tautas 
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dzīves, tāpēc manī dzīvo pārliecība, ka tā pētāma, studējama, apkopojama, kaut arī 
zelta kalnus neviens par to nesola un tiešā veidā Eiropas Savienībai tāda literatūra 
varbūt interesē maz. 

Un tomēr – vai Eiropas Savienību interesētu viena vienīga pelēka masa bez sa-
vas individualitātes, bez savas sejas, bez savas īpatnības un individualitātes? Diez 
vai! Ekonomiskā ziņā – varbūt, taču bez materiāliem apsvērumiem pastāv arī citas 
kategorijas – garīgās, un mums ir interesanti un pat pamācoši lasīt gan J.V. Gēti, 
V. Šekspīru, un H. Ibsenu, gan arī J. Hašeku un F. Dostojevski. Kāpēc gan cittautie-
šiem neinteresētu R. Blaumanis, Rainis, Z. Skujiņš un I. Ziedonis? Zviedru “Orion” 
teātris izrādīja Raiņa traģēdiju “Jāzeps un viņa brāļi” un atklāja jaunu pasauli sev 
un reizē arī mums pašiem. 

Protams, jāņem vērā, ka mūsu tauta ir maza un līdz ar to izcilo rakstnieku pulks 
ir ierobežots, tāpēc nav ko cerēt, ka latviešu literatūru mācīs un pētīs daudzās pasa-
ules augstskolās, pie kam tieši pēc Latvijas neatkarības atjaunošanās ārzemēs latviešu 
valodas un literatūras studiju apjoms ir sarucis un rūk vēl vairāk: kādreiz latviešu 
literatūru varēja studēt Kalamazū ASV, Minhenē, Bernē, Stokholmā un Bonnā. Divos 
pēdējos manis minētajos centros Baltijas studiju programmas vēl pastāv, taču kuru 
katru brīdi arī tās var izzust. Likvidācijas draudi nomāc Baltijas studiju centru Min-
steres universitātē. Ar apbrīnojamu entuziasmu un rosību darbojas baltu literatūras un 
valodas studijas Kārļa universitātē Prāgā. Čehu profesors R. Paroleks izaudzinājis sev 
cienīgu pēcteci Pavelu Štollu, katru gadu viņa vadībā rit studijas, 2004. gadā nodar-
bības notika pirmajā un trešajā kursā, aizstāvēti interesanti maģistra darbi. Latviešu 
valodas un literatūras studijas norit Greifsvaldes universitātē Vācijā, iespējams, arī 
citviet. Un tomēr jāapzinās viens – atbildība par latviešu literatūras pētniecību jānes 
mums pašiem, citi mūsu vietā to nedarīs, un tas arī nav viņu pienākums, ārzemju 
augstskolu galvenais mērķis ir iepazīstināt studentus ar latviešu literatūras nozīmīgā-
kajām parādībām, studenti uzraksta pa kādam bakalaura vai maģistra darbam. Par to 
varam priecāties, taču atbildības nastu tas nemazina, un vienalga, vai par to maksās 
grašus vai santīmus, pētniecība ir jāturpina. 

Latvijā cita pēc citas mainās valdības, bijušo ministru vietā nāk atkal citi, pa 
reizei atskan solījumi, ka nacionālajām humanitārajām zinātnēm, citiem vārdiem – 
letonikai, būtu piešķirama prioritāte un atbalsts, bet nāk nākamā valdība, solījumi 
izplēn, un Latvijas tēls ārzemnieku acu skatam jāmālē ar jaunām dabas ainām, uz-
varām futbolā vai hokejā un panākumiem Eirovīzijas koncertos. Tomēr Latvijas tēla 
pamats un sakne rodama mūsu kultūrā, mūsu literatūrā un tālab, lai iet kā iedams, 
pētniecības darbs nedrīkst apsīkt. 

Skaitliski gan pētnieku pulks ir krietni sarucis: LU Literatūras, folkloras un 
mākslas institūtā darbojas pavisam neliels pulciņš literatūrzinātnieku. Spējīgi, gribas 
teikt, izcili šīs nozares zinātnieki strādā LU Filoloģijas fakultātē, tik atkal viena 
nelaime – lekciju slodze viņiem uzlikta neganti liela un maz laika var atlicināt pēt-
niecības darbam. 

Literatūras druva tikām viļņojas, to pārlūkojot, kā jau mēdz būt, saskatām dažā-
dus, atšķirīgus laukus un tīrumus, daži no tiem vairāk kopti, citos pāris vagas izdzītas, 
vēl citi slīgst atmatā. Var jautāt: kālab tā? Atbilde ir pavisam vienkārša: nedrīkst 
aizmirst okupācijas piecdesmit gadu ilgo spaidu.

Viktors Hausmanis. Literatūrzinātne jaunajā gadu tūkstotī ieejot
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Nav tā, ka literatūrzinātnē tajā laikā nekas netika paveikts: uz gadu gadiem mūsu 
garīgo vērtību krātuvē paliek Raiņa kopotu rakstu akadēmiskais izdevums trīsdesmit 
sējumos, kuros apkopoti ne vien viņa darbi, bet arī vēstules, dienasgrāmatu uzme-
tumi, lugu un dzejoļu varianti. Ievērību pelna prozas teorijas sējumi – “Prozas spe-
cifika” (1988, autors B. Tabūns), “Prozas poētika” (1980, H. Hiršs), “Prozas žanri” 
(1991, I. Kiršentāle, B. Smilktiņa, Dz. Vārdaune). Publicēti pētījumi par R. Blauma-
ni, L. Laicenu, G. Priedi, R. Ezeru, iznāca pat “Latviešu literatūras vēsture” sešos ap-
jomīgos sējumos, ko sagatavoja toreizējā Valodas un literatūras institūta zinātnieki. 

Literatūras vēsture it kā bija uzrakstīta, fakti tajā atrodami, un tajā pašā laikā īstas 
literatūras vēstures nebija, jo pāri klājās un to kropļoja ideoloģijas spaids. Toreiz par 
vadošajiem bija izvirzīti trīs vai pat četri pamatprincipi, kas, vērtējot literatūras un 
mākslas parādības, bija stingri jāņem vērā, un šie vaļi bija: partijiskums, šķiriskums, 
idejiskums un tautiskums. Mākslas darbu vērtējot, nebija svarīgs tā māksliniecis-
kums, cilvēciskums, ētiskā un estētiskā vērtība, bet gan, cik stingri un noteikti tas 
atbalsta partijas ideoloģiju, un partija toreiz bija tikai viena – komunistiskā. Daiļdar-
bam vajadzēja paust partijas izvirzītos principus un akcentēt partijas vadošo lomu 
dzīvē un, protams, literatūrā. Ievērojot šķiriskuma prioritāti, literatūras darbu nācās 
vērtēt pēc tā, kā tas kalpo strādniecības vai zemniecības interesēm un vai tajā, pasarg’ 
Dievs, nepazib kāds pozitīvs buržuja vai kapitālista tēls. 

Viens no padomju ideoloģijas pamatprincipiem šķita vienkāršs – tautiskums. Kas 
gan varētu būt pret šo jēdzienu? Pret pašu jēdzienu – nekas, bet pret tā traktējumu 
gan, jo padomju ideologi ar tautiskumu vienkāršoti skaidroja mākslas darba sapro-
tamību plašām tautas masām, līdz ar to sarežģītākas formas vai stila meklējumi tika 
noraidīti kā netautiski un tālab neatbalstāmi.

Gluži labi saprotams, ka, ievērojot šādus padomju ideoloģijas uzspiestus mākslas 
darba vērtēšanas pamatprincipus, literatūras vēstures grāmatas iznāca vienpusīgas, 
nepietiekami dziļas un nepietiekami analītiskas. Jāņem vērā vēl kāds apstāklis – par 
vienīgo atzīstamo virzienu literatūrā tika akceptēts sociālistiskais reālisms, pieņemot 
vienīgi reālistisku dzīves atveidu. 

Visu iepriekš sacīto respektējot, no redzes loka pazuda vairāki izcili latviešu 
literatūras pārstāvji, vispirms tie bija rakstnieki, kas, tuvojoties padomju karaspē-
kam, atstāja Latviju, devās bēgļu gaitās un palika trimdā. Līdz ar to Latvijā ilgus 
gadus pietiekami nepazina vai nezināja vispār Anšlava Eglīša, Jāņa Jaunsudrabiņa, 
Mārtiņa Zīverta, Gunara Janovska, Jāņa Klīdzēja, Andreja Eglīša un daudzu daudzu 
citu latviešu rakstnieku daiļradi. Tāpat bibliotēku specfondu plauktos iegūla daudzi 
darbi, kuru autori bijuši izsūtīti spaidu darbu nometnēs Sibīrijā. Bez tam literatūrā 
70.–80. gados ienāca jauna, spirgta paaudze, kuras daiļrades atspoguļojumu iepriekš 
minētajās grāmatās, protams, nevar meklēt.

Padomju okupācijas gados Latvija dzīvoja aiz dzelzs priekškara, kas mūs šķīra 
no Rietumu pasaules. Priekškars krita, atjaunojoties neatkarīgajai Latvijai, un pēc 
ilgiem gadu desmitiem nu varēja atbrīvoties no uzspiestajām dogmām un idejiskuma 
žņaugiem, jo nekas nav mokošāks, ja literatūras un mākslas darbu nevar vērtēt tā, kā 
autors cilvēks iecerējis, bet gan pēc kādiem iepriekš dotiem dogmatiskiem priekš-
rakstiem. Literatūrzinātniekiem nu pavērās plašs darāmā darba klāsts, pie kam to 
nevarēja atlikt uz ilgiem gadiem, laiks negaidīja, stundas un dienas strauji skrēja uz 
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priekšu, un lasītāji, vispirmāk skolotāji un studenti, gaidīja jaunu literatūras vēsturi. 
Tā arī tapa, Literatūras folkloras un mākslas institūta zinātnieku grupa radīja “Latvie-
šu literatūras vēsturi” trīs sējumos, tajā ietverot literatūras apskatu no rakstītā vārda 
pirmsākumiem līdz gadsimta beigām – 1999. gadam. Šie sējumi iznāca 1998, 1999. 
un 2001. gadā, un bija iecerēti kā latviešu literatūras attīstības gaitas īss apskats, uz-
manību koncentrējot pašam literārajam procesam, tālab šajās grāmatās nav rakstnieku 
daiļrades plašāku portretējumu. 

Minēto izdevumu var dažādi vērtēt, ir jāpieņem un jāatzīst kritika par nepilnībām 
un trūkumiem, un tomēr tomēr – pats galvenais, pats neatliekamākais ir izdarīts: ir 
radīts latviešu literatūras procesa atspoguļojums, kas brīvs no kādreiz uzspiestajām 
dogmām. Pirmo reizi šajos sējumos ir vērtēta vairāku agrāk noklusētu rakstnieku 
daiļrade, pirmo reizi latviešu literatūras atsevišķie pavedieni – dzimtenē un trimdā 
radītā literatūra – veido vienotu vijumu: rakstnieki dzīvoja gan Latvijā, gan ASV, Ka-
nādā un Austrālijā, bet literatūra mums ir viena, un šajos sējumos iesoļojusi arī jaunā 
rakstnieku paaudze – G. Repše, N. Ikstena, M. Zelmenis, P. Bankovskis, A. Aizpurie-
te, A. Rancāne. Gluži zīmīgi, ka tajā pašā 2001. gadā, kad iznāca “Latviešu literatūras 
vēstures” pēdējais sējums, parādījās arī viena autora – Gunta Bereļa – pamatīgais, 
nopietnais pētījums “Latviešu literatūras vēsture”. 

Pirmais, pats steidzamākais darbs nu bija paveikts, taču nekādā ziņā nevarēja ro-
kas mierīgi salikt klēpī, jo latviešu literatūras pētniecībā joprojām palicis gana daudz 
nepadarīta, un vispirmām kārtām tā ir atsevišķu rakstnieku daiļrades ceļa apzināšana. 
Ik lasītājs būs kādreiz izjutis vajadzību pēc grāmatas, ko atšķirot, var īsi uzzināt par 
interesējošo rakstnieku, citiem vārdiem, bija nobriedusi nepieciešamība pēc uzziņas 
rakstura literatūras. 1965. gadā iznāca samērā neliels biogrāfiska rakstura izdevums
“Latviešu literatūras darbinieki”, kas diemžēl ir visai nepilnīgs un vienpusīgs, tā-
lab plaša autoru kopa V. Hausmaņa vadībā izstrādāja jaunu, izvērstu enciklopēdiska 
rakstura grāmatu “Latviešu rakstniecība biogrāfijās”, kas nāca klajā 1992. gadā, bet 
pēc vienpadsmit gadiem parādījās Literatūras, folkloras un mākslas zinātnieku sa-
gatavotais jaunais grāmatas izdevums, kas ir daudz plašāks par iepriekšējo un kura 
tapšanu vadīja A. Rožkalne. Iepriekšējo sējumu gatavojot, vēl daudz prātojām par to, 
vai viens otrs rakstnieks šai grāmatā minams un viņa daiļrade raksturojama, otrajā 
izdevumā centāmies dot ziņas par autoriem, kuru darbi publicēti vai izrādīti, – nereti 
lasītāji meklē informāciju tieši par viņiem, jo citur tā vienkārši nav atrodama. Arī šie 
institūta izdevumi ir izpelnījušies kritiku laikrakstu slejās, un tomēr nav noliedzams 
fakts, ka tie ir vajadzīgi, nepieciešami; nereti ik dienu jāsaskaras ar dažādu rakstnieku 
vārdiem, kaut vai krustvārdu mīklas minot. 

Informatīvi bagātīgs izdevums ir arī Janīnas Kursītes plašā grāmata “Dzejas 
vārdnīca”, tajā aplūkots liels daudzums specifisku dzejas terminu, taču ne tas vien – 
īstenībā grāmata sniedz plašu ieskatu literatūrā, tās specifikā un ar to saistītajās no-
risēs, te var uzzināt, kas ir, piemēram, epatāža, epifānija, epigramma, taču var gūt 
arī zināmu priekšstatu par fantāzijas lomu literārā darba veidošanā, labāk izprast 
paaudžu jēdzienu literatūrā, saprast, kas ir sabiedriskais pasūtījums. J. Kursītes grā-
matas lappusēs paveras visa literārā procesa daudzveidība.

Enciklopēdiska rakstura izdevums “Latviešu rakstniecība biogrāfijās” ir tikai 
viens no veidiem, lai lasītājus iepazīstinātu ar latviešu rakstnieku personībām.  
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Izdevuma specifikas dēļ šādās grāmatās atrodama īsa, koncentrēta informācija, taču 
literatūrzinātnieki bija pārliecināti, ka par rakstniekiem un viņu daiļradi jāvēsta arī 
plašāk, tālab Literatūras, folkloras un mākslas institūtā tapa divi izvērsti projekti. 
Viens no tiem – grāmatu sērija “Latviešu rakstnieku portreti”, kurā stāstīts par 
dažādu laikmetu un dažādas ievirzes rakstniekiem. Tādējādi lasītājiem jau ir dota 
iespēja divos krājumos ar nosaukumu “Trimdas rakstnieki” iepazīt virkni autoru, 
kas vairākus gadu desmitus Latvijā bija mazāk pazīstami, viņu vidū jāmin An-
drejs Eglītis, Anšlavs Eglīts, Gunars Janovskis, Mārtiņš Zīverts, Pēteris Ērmanis, 
Veronika Strēlerte, Ilze Šķipsna un daudzi, daudzi citi. Šiem krājumiem līdzās no-
stājās grāmatas, no kurām pretī lūkojās dažādu laikmetu rakstnieki, tā 1996. gadā 
publicētajā krājumā ar apakšvirsrakstu “Tradicionālisti un modernisti” lasītāji va-
rēja sastapties ar iepriekšējos gadu desmitos noklusētiem rakstniekiem Jāni Steiku, 
Haraldu Eldgastu, Valdi Lesiņu, Aliju Baumani, Lūciju Zamaiču, Minnu Dišleri un 
citiem. Savukārt krājums “Laikmetu krustpunktos” (2001) bija mēģinājums izprast 
un novērtēt literātus, kas kādreiz ar pilnām tiesībām tika dēvēti par padomju rakst-
niekiem, un tajā cits citam līdzās stājās V. Lācis, A. Sakse. A. Upīts, A. Grigulis, 
J. Sudrabkalns, un nolūks bija viens – izanalizēt, saprast, novērtēt un apjaust, kas 
uz visiem laikiem svītrojams no mūsu garīgo vērtību krātuvēm un kuri ir tie graudi, 
kas, pelavām atbirstot, tomēr saglabājas.

Kad nu tā vairākus gadus mūsu rakstniecības pūrs tika sijāts, vētīts un vērtēts, 
pētnieki nāca pie slēdziena, ka par daudziem mūsu ievērojamiem rakstniekiem mūs-
dienu lasītāji priekšstatu iemantot var, tādu sanāk pāri par deviņdesmit, un pilnībā at-
taisnojusies iecere “Latviešu literatūras vēsturē” nedot plašākus rakstnieku daiļrades 
apskatus, bet atstāt tos atsevišķiem, īpašiem krājumiem. 

Tikām bija pienācis jauns gadu tūkstotis, un literatūras druvas vērtētāji nāca pie 
atziņas, ka rakstnieku daiļrades izpētē nu jāsper vēl viens solis uz priekšu un jāķeras 
pie plašu, izvērstu monogrāfiju sērijas, liekot tai kopīgu virsrakstu “Personība un 
daiļrade”. Par šī projekta vadītāju kļuva habilitētais filoloģijas doktors B. Kalnačs, 
un cita pēc citas 2003. gadā virknējās monogrāfijas: Z. Frīdes “Latvis”, kas veltīta 
Gothardam Frīdriham Stenderam, tai līdzās stājās V. Hausmaņa monogrāfija “Mārtiņš 
Zīverts”, B. Gudriķes “Jēkabs Janševskis”, E. Lāma “Mūžīgais romantiķis” par Jāņa 
Akuratera daiļradi, bet 2004. gadā pievienojās L. Silovas grāmata “..rakstnieks Mar-
ģeris Zariņš”. Ir iecere šo monogrāfiju virkni turpināt, līdz mūsu grāmatu plauktos 
sarindosies un reizē ar to mūsu vidū ienāks, ap mums sarosīsies liels pulks latviešu 
vārda meistaru. Tā ir mūsu bagāža un reizē spēks, Eiropā ieejot. Mēs nenākam tuk-
šām rokām, tās pilnas garīgām vērtībām. 

Nav, protams, tā, ka rakstnieku daiļrades pētījumi būtu jākārto un jārindo tikai 
krājumos un ciklos, rakstnieku literārais mantojums pētīts arī atsevišķi un patstāvīgi, 
te der atzīmēt B. Kalnača monogrāfijas “Jūlijs Pētersons – vērotājs laikmeta maiņās” 
(1996), “Tradīcijas un novatorisms Mārtiņa Zīverta drāmas struktūrā” (1998), kur 
līdzās rakstnieka darbu analīzei risināti arī nozīmīgi drāmas teorijas jautājumi.

Iepriekš šai rakstā jau aprādīts, ka garus padomju varas gadus par vienīgo oficiālo 
un atzīstamo literatūras un mākslas virzienu tika atzīts sociālistiskais reālisms, kaut 
arī, kā to liecina J. Kursītes “Dzejas vārdnīcā” minētie piemēri, šī termina būtība īsti 
skaidra nebija ne rakstītājiem, nedz viņu aprakstītājiem un apcerētājiem. Viens no 
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negantākajiem sociālistiskā reālisma aizstāvjiem Latvijā bija Andrejs Upīts. Ja jau 
literatūrā valda tikai viens virziens, kāda var būt runa par citu virzienu pastāvēšanu 
un pētniecību? Tālab tikai pēc Latvijas neatkarības atgūšanas pie mums iesākās arī 
citu literāro virzienu pētniecība, un izrādījās, ka mūsu literāti nepavisam nav bijuši 
tādi nomaļas sādžas iemītnieki, kas mucā auguši un pa spundi baroti. Līdz Latvijai 
atšalca Eiropas vēji, Latvijā ieplūda dažādu literāro strāvojumu straumes, kas pa-
domju diktatūras gados nevarēja brīvi attīstīties. Taču pamati bija likti, un par to, cik 
bagāta dažādu virzienu meklējumu ziņā bijusi mūsu rakstniecība, liecina B. Tabūns 
grāmatā “Modernisma virzieni latviešu literatūrā” (2003), un tajā ieraugām simbo-
lisma, impresionisma, futūrisma, ekspresionisma, dadaisma, sirreālisma, imažīnisma 
strāvas, urgas un tērcītes latviešu literatūrā. Kaut sīkas, kaut tikko pamanāmas, taču 
tās bija, un Latvija nekādā ziņā nebija atpalikusi sādža, bet daļa no Eiropas. Un 
ir zīmīgi, ka oficiāli Eiropā atpakaļ ieejot, varam līdzi nest grāmatu “Modernisma 
virzieni latviešu literatūrā”. 

Latviešu rakstniecību var aplūkot kopumā tās daudzo gadu ritējumā, taču var 
arī pavērot tās atsevišķos posmus un izpausmes veidus. Viens no periodiem, kas 
līdz šim vēl nepietiekami izpētīts, ir apmēram pusgadsimtu garais trimdas posms. 
Sevišķi rosīga un raita literārā dzīve uzplandīja Vācijā tūliņ pēc Otrā pasaules kara, 
kad tur ieradās liels skaits bēgļu no Latvijas, un viņu vidū bija daudzi rakstnieki, 
aktieri, mūziķi. Par šī posma literārajām rosmēm tapusi I. Daukstes-Silasproģes grā-
mata “Latviešu literārā dzīve un latviešu literatūra bēgļu gados Vācijā (1944–1950)” 
(2002). Latviešu lugām trimdā veltīta V. Hausmaņa grāmata “Kas tie tādi… trimdas 
lugu rakstītāji” (1999). Prozas aplūkojumam veltīta D. Lūses monogrāfija “Latviešu 
trimdas proza” (2000). Katrā ziņā jāmin A. Rožkalnes grāmata “Palma vējā” (1998), 
kam likts zīmīgs apakšvirsraksts “Literatūrzinātniskas piezīmes par latviešu trimdu”. 
Lasītāji gaidīt gaida plašu apcerējumu par dzejas un dzejnieku ceļiem un gaitām 
trimdā, tāpat būtu nepieciešams plašāks trimdas literārās dzīves izsekojums.

No latviešu literatūras žanriem plašāk līdz šim apcerēta novele un drāma: pēdējā 
desmitgadē tapusi B. Smilktiņas grāmata “Novele” (1999), kā arī V. Hausmaņa un 
B. Kalnača kopdarbs “Latviešu drāma 20. gs. pirmajā pusē” (2004). Autoru iecerē 
ir šo darbu turpināt un radīt latviešu drāmas vēsturi trīs sējumos, no kuriem pats 
viducis – otrais sējums – ir jau radīts un klajā laists. Var tik piebilst, ka latvieši bi-
juši varen naski uz lugu rakstīšanu un, protams, uz teātra spēlēšanu – 20. gadsimta 
pirmajā pusē vien tapušas 1272 lugas! Un vajadzīga pamatīga piepūle, lai tās kaut 
pārcilātu un pāršķirstītu, nemaz nerunājot par iepazīšanos. 

Mēs ieejam Eiropā, taču Eiropas literatūra jau gadiem ilgi bija zināma Latvijā, 
sākotnēji tie bija vācu un krievu rakstnieku darbi, bet tad ar tulkojumu palīdzību iepa-
zīto darbu loks vērsās plašumā, un nu jau par svarīgu literatūrzinātnes jomu kļuvusi sa-
līdzinošā literatūras pētniecība. Padomju kundzības šī pētniecība bija vienpusīga – par 
galveno cittautu literatūras avotu bija izraudzīta tikai Krievija. Tiesa, arī šai nozarē ra-
dās nozīmīgi pētījumi, kuru vidū jāizceļ V. Vāveres grāmatas, iznāca darbi par latviešu 
un slāvu literatūras un mākslas sakariem, taču pēdējā desmitgadē aplūkotās cittautu 
literatūras loks vērsies plašumā, iznākušas monogrāfijas par ungāru literatūru Latvijā 
(B. Gudriķe “Ungāru literatūra latviešu valodā”, 1999), somu literatūru (A. Jundze 
“Somijas literatūra Latvijā”, 2002), skandināvijas tautu rakstnieku daiļradi un Latviju 
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(B. Kalnačs “Ibsena zīmē”, 2000; kopkrājums “Ziemeļu zvaigznājs”, 2002). Novārtā 
nav atstāta arī krievu literatūra, un 2002. gadā iznāca plašs L. Sproģes un V. Vāveres 
pētījums “Latviešu modernisma aizsākumi un krievu literatūras sudraba laikmets” 
(2002). LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta zinātniekiem padomā ir nāka-
mais pētījums par latviešu un vācu literatūras sakariem, kuru pētniecība ilgus gadus 
bija pamesta novārtā.

Iepriecina vēl kāds apstāklis: latviešu un cittautu literatūras sakaru izpētei pie-
vērsušies vairāki ārvalstu zinātnieki. Tā par latviešu un slovāku literatūras sakariem 
rakstījusi Jana Tesaržova no Bratislavas, bet par čehu un latviešu literatūru savu 
doktora darbu raksta čehu zinātnieks Pavels Štolls.

Šai pārskatā nekādā ziņā neminēju un nenosaucu visus pēdējos gados tapušos 
un publicētos pētījumus literatūrzinātnē. Centos tikai ieskicēt darba pamatvirzienus. 
Nozīmīgo pētījumu skaitā visādā ziņā jāmin Janīnas Kursītes plašais, apjomīgais 
darbs “Mītiskais folklorā, literatūrā un mākslā” (1999).

Pametot skatu atpakaļ uz apmēram desmit gados paveikto, jāsecina, ka gluži 
tukšinieki neesam un literatūrzinātnes druva atmatā pamesta nav. Esam centušies 
veikt vissvarīgāko, pirmo, ko prasījis un diktējis pats laiks un mūsu valsts atjaunotne. 
Nevar neredzēt, ka pētnieku pulciņš krietni vien sarucis un skaitliski kļuvis pavisam 
neliels, taču darba prieks nav zudis par spīti tam, ka maciņā žvadz vien sīknauda. 
Gribas cerēt, ka entuziasms neapdzisīs, ka nāks jauni cilvēki, kuru kaislība un dzīves 
saturs būs literatūras pētniecība, un darāmā ir pietiekami daudz: jākopo spēki, lai 
nākamajos gados varētu uzrakstīt plašu, izvērstu latviešu literatūras vēsturi daudzos 
sējumos, katrā ziņā dziļāk jāar literatūras teorijas laukā, daudzi izcili mūsu vārda 
meistari gaida kārtu, lai viņu darbs tiktu iemūžināts monogrāfijās. Jā, un tad vēl 
latviešu dzejas vēstures, prozas vēstures, drāmas vēstures nākamie sējumi...

Kad laukos izravēta vai izvagota kartupeļu vaga, prieks uz to atskatīties; sirdi 
pārņem gandarījums, jo redzi, ka viens darbiņš padarīts, nezāles izravētas. Mums 
līdzīga gandarījuma sajūta rodas tad, kad rokās var paņemt un atvērt tikko nodru-
kātu grāmatu. Kārtējais darbiņš padarīts. Prieks. Un tā ir visa mūsu darba, mūsu 
dzīvošanas jēga. 
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MODERNO VALODU FAKULTĀTE:  
21. GADSIMTA PERSPEKTĪVAS

Rakstā parādīta Latvijas Universitātes Moderno valodu fakultātes attīstības dinamika 21. gad-
simta sākumā, iezīmēti akadēmisko un profesionālo programmu turpmākās attīstības virzieni. 
Īpaši uzsvērta reģionālā, Eiropas un globālā starptautiskā sadarbība, fakultātes gatavība darbo-
ties globālajā izglītības un pētījumu tirgū. 
Raksturvārdi: valodu un kultūru studijas, tulkošana, starpdisciplinārie pētījumi, starptautiskā 
sadarbība.

Latvijas Universitātes Moderno valodu fakultāte (līdz 1999. gadam – Svešvalo-
du fakultāte) dibināta 1965. gadā. Latvijas valstij atgūstot neatkarību, 20. gadsim-
ta 90. gadu sākumā fakultātē tika atvērtas jaunas mācību programmas, ievērojami 
pieauga akadēmiskā personāla potenciāls, trīskāršojās un pat četrkāršojās studentu 
skaits, sasniedzot aptuveni divus tūkstošus visu līmeņu programmās. 1999. gada no-
galē, attīstoties esošajām un veidojoties jaunām studiju programmām, kā arī augot 
personāla zinātniskajam potenciālam, tika veikta Moderno valodu fakultātes (MVF) 
iekšējās uzbūves restrukturizācija. Fakultātē patlaban ir sešas nodaļas – Anglistikas, 
Ģermānistikas, Literatūras un kultūras, Orientālistikas, Romānistikas un Sastatāmās 
valodniecības un tulkošanas –, kuras nodrošina augstas kvalitātes studijas Latvijas 
Republikas un starptautiski noteiktajā kārtībā akreditētās bakalaura, maģistra un pro-
fesionālajās programmās. 

Nodaļas cieši sadarbojas gan studiju, gan zinātniski pētnieciskajā darbā, kā arī 
projektu īstenošanā un citās jomās. Katrā programmā kursus lasa arī citu LU fakultā-
šu mācībspēki, viesprofesori un vieslektori no ārzemēm. Fakultātes jauno mācībspēku 
doktorantūras studijas noris efektīvā sadarbībā ar Filoloģijas fakultāti, Pedagoģijas 
un psiholoģijas fakultāti, kā arī citām LU struktūrvienībām un Latvijas augstākās 
izglītības institūcijām, piesaistot stipendijas un konsultantus no Eiropas un pasaules 
akadēmiskajām organizācijām. 

163.–169. lpp.
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Ilggadējā pozitīvā sadarbības pieredze gan LU, gan arī globālā mērogā (mācīb-
spēku apmaiņa ar Eiropas un ASV universitātēm, starptautiskā studentu mobilitāte) 
ir nepieciešams priekšnosacījums fakultātes studiju un zinātniskās pētniecības prog-
rammu un projektu veiksmīgai attīstībai gan tuvākā, gan tālākā nākotnē, paredzot 
humanitāro programmu diversifikāciju un integrāciju, kā arī starpdisciplināro studiju 
izvēršanos īpaši LU attīstības stratēģijā paredzētās humanitāro zinātņu infrastruktūras 
attīstības kontekstā.

Fakultātes piedāvātajām bakalaura studiju programmām (BSP) un maģistra studi-
ju programmām (MSP), kā arī tulkošanas un vidusskolas valodu skolotāju profesio-
nālo studiju programmām ir teicams atpazīstamības un atzīšanas līmenis. Visai bieži 
fakultātes absolventi studijas turpina ārzemēs, kā arī veido karjeru Eiropā, ASV un 
citur. Pieprasījums pēc studiju iespējām fakultātē vienmēr ir pārsniedzis piedāvājumu. 
Salīdzinoši jaunās sinoloģijas un japānistikas programmas ir vēl populārākas par tra-
dicionāli vispieprasītāko angļu filoloģijas BSP. Atskaitot atsevišķus kursus filozofijā 
un civilajā aizsardzībā, viss mācību process noris attiecīgajās svešvalodās, tādējādi 
nodrošinot absolventu teicamu sagatavotību un augstu konkurētspēju Latvijas un 
globālajā darba tirgū.

Galvenā problēma studiju procesa pilnīgai nodrošināšanai atbilstoši visiem attīs-
tītās pasaules standartiem ir pagaidām vēl nepietiekamais finansējums: plānojot valsts 
budžeta dotācijas un citus finanšu avotus, būtu rūpīgāk jāizvērtē fakultātē apgūstamo 
programmu specifika. Visās fakultātes programmās studijas notiek svešvalodā, tādēļ 
akadēmiskās grupas ir divreiz mazākas nekā citu fakultāšu realizētajās BSP. Otrkārt, 
daudzās programmās studentu ir samērā nedaudz, uzņemšana tajās nenotiek katru 
gadu, jo Latvijai ir vajadzīgs tikai ierobežots sinoloģijas, japānistikas vai somug-
ristikas speciālistu skaits. Minēto iemeslu dēļ nav iespējams ietaupīt līdzekļus lasot 
plūsmas lekcijas lielam skaitam studentu. 

Mazās programmas tomēr nebūtu jāuzskata par LU un Latvijas valstij neizdevīgām. 
Šajās programmās ir izdevies piesaistīt ļoti ievērojamus līdzekļus (rēķinot gan absolūtos 
skaitļos, gan, vēl jo vairāk, uz vienu studentu) gan kā tehnisko palīdzību (datorklases, 
iekārtas, grāmatas), gan arī ļoti ievērojamo skaitu stipendiju studentu un mācībspēku 
mobilitātei (īpaši jāmin Ķīna, arī Japāna, Dānija un citas Ziemeļvalstis, Vācija).

Eiropas Savienības līdzekļu piesaistē, pateicoties izcilai studiju kvalitātei, vis-
veiksmīgākā bijusi fakultātes Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļa – vienī-
gais Eiropas Komisijas (EK) sadarbības partneris tulku apmācībā un izcilības centrs 
Latvijā. Kopš 1998. gada nodaļai ir regulāri kopprojekti mutiskās tulkošanas jomā ar 
Eiropas Komisiju un Eiropas Parlamentu, un tie turpināsies arī nākotnē. Kopumā jau 
piesaistīti līdzekļi apmēram 220 000 eiro apmērā. Ievērojamu atbalstu piesaistījusi 
Romānistikas nodaļa – īpaši itāļu valodas un kultūras studiju moduļu attīstībā, labi 
panākumi ir arī Ģermānistikas nodaļai.

MVF tālākā attīstība norisinās atbilstoši Boloņas procesa nostādnēm par Eiropas 
vienotās izglītības telpas procesu vadību.

Pārejot uz jauno (3+2) studiju modeli, ļoti rūpīgi jāizvērtē programmu specifika,
īpaši sinoloģijā un Japānas studijās, savukārt tulku un tulkotāju profesionālajām prog-
rammām, nostiprinot gūtos panākumus, arī turpmāk jānodrošina atbilstība Eiropas 
Komisijas standartiem.
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Tālāk izvēršot un pilnveidojot piedāvāto studiju klāstu, paredzēts attīstīt multiva-
lodu pieeju gan tulku un tulkotāju, gan arī vidusskolas valodu skolotāju programmās, 
risinās darbs arī pie ESP (English for Special Purposes – angļu valoda dažādām 
specialitātēm) skolotāju programmas.

Vistuvākajā nākotnē fakultāte varētu piedāvāt interdisciplināras abu līmeņu stu-
dijas (studiju moduļus) orientālistikā, kanādistikā, romānistikā, skandināvistikā, ķel-
tistikā, dzimtes un filmu studijās utt., piesaistot ieinteresēto profesūru no teoloģijas, 
Zemes zinātņu, vēstures un filozofijas, ekonomikas un vadības, komunikācijas u.c. 
zinātņu jomām.

Palielinoties sabiedrības pieprasījumam pēc tālākizglītības un mūžizglītības, at-
bilstoši fakultātes tradīcijām un LU politikai paredzēts maksimāli attīstīt visdažādā-
kās studiju iespējas nepilna laika studentiem, tālmācībā (īpaši e-formātā), interešu 
izglītībā, pārkvalifikācijā un akumulatīvajās daļlaika studijās (iespēja krāt kredītpun-
ktus eventuālai akadēmiskā grāda iegūšanai, tostarp arī vidusskolēniem).

Studiju modeļa reformas, jaunu programmu un programmu moduļu ieviešanas 
gaitā īpaša vērība jāveltī kvalitātes kontrolei, konsekventi jāuzlabo studentu un pa-
sniedzēju darba apstākļi. Tuvā nākotnē jāpanāk nepieciešamais studiju nodrošinā-
jums atbilstoši pasaules attīstīto valstu līmenim – kā tas paredzēts LU stratēģijas 
projektā. 

Veiksmīga lokālā sadarbība vairākās jomās ir izveidojusies gan ar humanitārā 
bloka, gan citām fakultātēm, tomēr tā jāattīsta un jādiversificē, pēc vajadzības pie-
dāvājot lekciju kursus citu fakultāšu studentiem arī latviešu valodā, tāpat kā citu 
fakultāšu docētāji piedāvā kursus angļu, vācu u.c. valodās. Izvēršot sadarbību jaunu 
studiju moduļu un kursu izstrādē, nekādā gadījumā nedrīkst aprobežojoties tikai ar 
sadarbību humanitārā bloka ietvaros, jāsadarbojas ar visām LU fakultātēm, kā arī ar 
citām LR, Baltijas, Eiropas un pasaules akadēmiskajām institūcijām. 

Visās fakultātē pārstāvētajās studiju un pētniecības jomās notiek cieša sadarbība 
ar līdzīga profila fakultātēm un nodaļām citviet Latvijā.

Pirmkārt, tā ir zinātniskā un metodiskā sadarbība, savstarpēji piedaloties konfe-
rencēs, semināros, kā arī valsts mēroga un starptautiskos projektos.

Fakultātes vadošie mācībspēki regulāri lasa lekcijas Rīgas un citu pilsētu augst-
skolās, palīdz izstrādāt un sagatavot akreditācijai studiju programmas utt. Savukārt 
vairāki bijušie fakultātes docētāji, kuru pamata darba vieta ir citās augstskolās, lasa 
atsevišķus kursus arī MVF studentiem.

Provinces un privāto augstskolu absolventu vidū ļoti populāras ir maģistratūras 
studijas mūsu fakultātē. Daudz jauno mācībspēku no citām Latvijas, kā arī ārzemju 
augstskolām raksta promocijas darbus MVF profesoru vadībā. Liels skaits studentu 
no dažādām moderno valodu un līdzīgām studiju programmām citās augstskolās iz-
vēlas turpināt un pabeigt studijas MVF.

Starptautiskā sadarbība 
MVF darbība un pastāvēšana nav iedomājama bez plaša mēroga starptautiskās sa-

darbības. Fakultātei ir desmitiem sadarbības partneru visā pasaulē – Eiropā, Amerikā 
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un Āzijā. Fakultātē jau daudzus gadus strādā ne mazāk kā desmit vieslektoru, un ik 
gadus šeit savas lekcijas lasa arī profesori no ASV, Vācijas, Lielbritānijas, Francijas 
un citām valstīm. 

Arī MVF profesori un docētāji tiek uzaicināti lasīt lekcijas un dalīties pieredzē ar 
kolēģiem ASV, Indijā, Ķīnā, Vācijā, Itālijā, Lielbritānijā un citur. Tikai SOCRATES 
programmas ietvaros vien ir noslēgti sadarbības līgumi ar 28 augstskolām 13 Eiropas 
valstīs. Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļā turpinās sadarbība un apmaiņa 
ar Joensuu (Somijā), Turīnas, Kopenhāgenas, Maincas, Ženēvas, Orhūsas, Viļņas, 
Ņujorkas CUNY, Oksfordas universitāti. Tiek meklēti arī jauni partneri.

Turpinās darbs pie starptautiskiem pētījumu projektiem, piemēram SMALLINK 
projekts “Lingua” programmas ietvaros 2002.–2005. gadam par multimediju izman-
tošanu valodu apmācībā.

Pilnīga integrācija vienotā Eiropas izglītības un pētījumu telpā prasa vēl straujāk 
izvērst studiju internacionalizācijas procesu, palielināt ārzemju studentu skaitu un 
attīstīt viesprofesūras ieguldījumu studiju nodrošināšanā. Fakultāte faktiski ir gatava 
izstrādāt studiju moduļus speciāli ārzemniekiem, jo tai jau ir pieredze darbā ar dažādu 
valstu studentiem gan akreditētajās studiju programmās, gan arī īpaši strukturētos 
kursos ASV un Vācijas studentiem, vasaras kursos internacionālām studentu grupām 
utt. Eiropas Savienības iedzīvotāju novecošanās un demogrāfiskās krīzes apstākļos 
jāizmanto visas iespējas atvērt MVF studiju programmas lielam skaitam maksātspē-
jīgu studentu arī no valstīm ārpus ES.

Īpaši svarīgs uzdevums ir uzlabot pašmāju studentu iespējas studēt ārzemēs. Paš-
laik vislabākās izredzes ir galvenokārt sinoloģijas, skandināvu valodu (īpaši dāņu), 
romānistikas un ģermānistikas studentiem. Šo jautājumu tuvākajā nākotnē varēs ri-
sināt daudz sekmīgāk, jo Latvija kopš 2004. gada maija ir ES dalībvalsts. Jārod arī 
papildu līdzekļi lai nodrošinātu pilnīgi visiem fakultātes mācībspēkiem stažēšanās 
iespējas attiecīgo ārvalstu augstskolās.

Globalizācijas kontekstā arvien lielāka nozīme ir arī reģionālajai sadarbībai. Tieši 
MVF reāli ir tā vieta, kurā iespējams īstenot dažādas vienotas studiju programmas kopī-
gi ar citām augstskolām “Jaunās Hanzas” reģionā, studiju nobeigumā izsniedzot vienota 
parauga diplomu. Jau izveidojusies sadarbība ar Baltijas, Skandināvijas, Sanktpēter-
burgas un Vācijas universitātēm būtu labs pamats šādam projektam. Administratīvo 
un finanšu satvaru šādai sadarbībai no 2004. gada jau piedāvā arī Eiropas Savienības 
jaunatvērtās Erasmus Mundus un kopīgi piešķiramo starpaugstskolu akadēmisko grādu 
programmas. Pirmie soļi jau sperti, 2004. gadā paredzot ciešu sadarbību maģistrantūras 
studijās(literatūrzinātnes apakšnozarē) ar Tartu un Viļņas universitātēm.

Īstenojot studiju programmas reģionālā – tālākā perspektīvā arī globālā – univer-
sitāšu tīklā, varētu nodrošināt totālu studentu mobilitāti, īpaši otrā un trešā līmeņa 
studijās. Sevišķi svarīgs uzdevums ir attīstīt un paplašināt sadarbību ar Ziemeļame-
rikas un Āzijas universitātēm (šāda sadarbība jau pastāv vai veidojas ar Stenfor-
da, Viskonsinas, Ņujorkas CUNY (ASV), Otavas, Toronto, Jorkas (Kanāda), Ķīnas 
un Japānas universitātēm), jo tad kļūtu pieejami pavisam cita mēroga un kvalitātes 
resursi, kas tālu pārsniegtu lokālā finansējuma iespējas. Tad visaugstāko pasaules 
standartu praktiska nodrošināšana vairs nebūtu stratēģisks nākotnes uzdevums, bet 
ikdienā veicama darbība. Programmu realizācija šādā sadarbības modelī garantē arī 
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mācībspēku mobilitāti un nepārtrauktu profesionālu izaugsmi, pastiprinot veselīgu 
konkurenci un paverot neierobežotas pilnveides iespējas.

Jaunais laikmets, ES postulētā zināšanu sabiedrības attīstība prasa ievērojami uz-
labot informatīvo darbu gan Latvijas Universitātē, Latvijā un visā Baltijas jūras reģio-
nā, gan citviet pasaulē, popularizējot fakultātes docētāju piedāvātos valodnieciskos, 
literatūras un kultūras, dzimtes studiju, filmu studiju utt. lekciju kursus Eiropas un
Āzijas valstu valodās. Jānoskaidro pieprasījums un jāpiedāvā kursi (perspektīvā – stu-
diju moduļi un arī pilnas BSP un MSP) par attiecīgo pasaules reģionu civilizāciju 
(globalizācijas kontekstā tas ir īpaši aktuāli).

Mācību iestādes ilgtspējīgas attīstības garants ir akadēmiskā potenciāla mērķ-
tiecīga attīstība. 1998. gadā fakultātē bija tikai četri valsts profesori, turpretī līdz 
2004. gada beigām to skaits būs jau divkāršojies, bet asociēto profesoru skaits sa-
sniegs 16. Nodrošināt fakultātes personāla zinātnisko izaugsmi un atjaunotni ir pats 
svarīgākais 21. gadsimta uzdevums. Šo mērķi iespējams sasniegt attīstot un izvēršot 
doktorantūras studijas. Doktorantūrā pašlaik studē 28 fakultātes akadēmiskā pamat-
personāla darbinieki un stundu pasniedzēji. Nopietni jāpārdomā, kā palīdzēt iegūt 
zinātnisko grādu daudzajiem fakultātes ilggadējiem lektoriem, nodrošinot viņu piln-
vērtīgu līdzdalību zinātniski pētnieciskajā darbā, lai panāktu pietiekamu rezultātu 
apjomu doktora grāda iegūšanai. 

Zināms skaits doktorantu savus promocijas darbus izstrādā ārzemju (Vācijas, So-
mijas, Lielbritānijas, Igaunijas utt.) universitātēs. Šī tendence ir visnotaļ veicināma. Tai 
pašā laikā ir reāls pamats domāt par tādu doktora studiju programmu atvēršanu fakul-
tātei piekritīgajās jomās, kurās varētu mācīties interesenti no citām valstīm. Iespējams, 
ka pirmā šāda veida programma varētu tikt uzsākta lietišķajā valodniecībā.

Pētniecības virzienu skaits fakultātē ir visai iespaidīgs un nekādā ziņā neaprobe-
žojas ar tīri filoloģiskām disciplīnām. Tiek veikti pētījumi literatūrzinātnē, mitoloģijā, 
teorētiskajā un lietišķajā valodniecībā, filmu studijās, dzimtes studijās, postkoloniā-
lisma studijās, orientālistikā u.c. nozarēs sadarbībā ar augsta līmeņa speciālistiem 
visā pasaulē. Globalizācijas procesi tomēr nenozīmē atrautību no Latvijai aktuālām 
attīstības problēmām – īpaši labi rezultāti ir sasniegti tādās jomās kā sastatāmā va-
lodniecība, translatoloģija, svešvalodu mācīšanas metodika, salīdzinošās kultūras 
studijas u.c. Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļā tiek realizēti LZP finan-
sētie pētniecības projekti, pašlaik Nr. 642 “Mūsdienu latviešu valodas funkcionēšana 
kontaktsituācijā un tās atspoguļojums (tulkošana, terminoloģija un leksikogrāfija)”. 
Pieteikts jauns projekts “Mūsdienu latviešu valodas izmaiņas kontrastīvajā aspektā”, 
kura realizācija ļaus aplūkot un izprast, kas notiek latviešu valodā aktīvu valodas 
kontaktu situācijā (vad. A. Veisbergs). Šīs pētījumu jomas ir īpaši nozīmīgas eiropei-
zācijas un globalizācijas procesu vadībai un tieši saistītas ar LU stratēģijas projektā 
noteiktajām prioritātēm – letoniku un komunikāciju pētījumiem. 

Starptautisku atzinību ir izpelnījušies visi fakultātes profesori un viņu vadītās 
pētnieciskās tēmas un pedagoģiskais darbs.

Eiropas Komisija ir atzinusi profesora A. Veisberga vadīto nodaļu ir par vienīgo 
translatoloģijas ekselences centru Latvijā. Sadarbībā ar nodaļas asociētajiem profeso-
riem, docētājiem un studentiem top elektroniskās vārdu datu bāzes, tiek sastādītas un 
rakstītas vairākas vārdnīcas, regulāri iznāk sastatāmās valodniecības rakstu krājums. 
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Emeritētā profesora V. Ivbuļa vadītais žurnāls “Humanities and Social Sciences 
in Latvia” ir ne tikai vienīgais šāda veida izdevums Latvijā, bet arī vienīgais regulāri 
iznākošais attiecīgā profila žurnāls Baltijas valstīs.

Profesores I. Kramiņas vadībā jau 20. gadsimta 90. gadu vidū tika radīts pir-
mais interaktīvās datorapmācības rīks angļu un trijās Baltijas valstu valodās – valodu 
kurss BALTIC (CD-ROM); izvērsti pētījumi par valodu mācīšanu dažādiem mērķiem 
daudzvalodu vidē uzsākts darbs pie starptautiska projekta CORPUS LINGUISTICS. 
Pirmajā posmā plānota materiāli tehniskās bāzes izveidošana un tālākās darbības 
teorētisko principu izstrāde un pētījuma metožu izvēle. Lai to veiktu, sadarbībā ar 
Vestfālenes Vilhelma universitāti Minsterē ir uzsākta esošo valodas korpusu modeļu 
izveides instrumentārija izpēte un analīze (the British National Corpus, the Brown 
Corpus, the Lancaster / Oslo-Bergen, the Helsinki Corpus, Cambridge & Nottingham 
Corpus of Discourse in English, Internet Corpus of English for National Varieties 
of English, TOEFL – 2000 Spoken & Written Academic Language Corpus). Otrajā 
posmā plānots, sadarbojoties ar partneruniversitātēm Minsterē un Kauņā, sākt valodas 
korpusu atlasi un izveidi specifiskiem akadēmiskiem mērķiem – lietišķai komunikā-
cijai, funkcionālajai komunikācijai, akadēmiskai rakstu valodai, valodas materiāla fo-
noloģiskai un intonatīvai analīzei. Savukārt trešajā posmā plānota jaunu akadēmisko 
kursu izstrāde uz veikto pētījumu bāzes.

Sadarbojoties grupai LU pasniedzēju, profesora A. Bankava un docenta E. Oši-
ņa vadībā izveidots Kanādas studiju centrs. Norganizētas jau divas starptautiskas 
konferences, izstrādāts plašs lekciju kursu spektrs par Kanādu gan angļu, gan franču 
valodā, tiek rakstītas un izdotas publikācijas šajā jomā.

Baltijas valstu vienīgā habilitētā romānista profesora A. Bankava vadībā tapušie 
valodnieciskie pētījumi, it īpaši specializētās vārdnīcas, tiek regulāri publicēti Latvijā 
un citur. Šajos pētījumos piedalās gan docētāji, gan arī liels skaits studentu. Romā-
nistikas nodaļā strauji attīstās ne tikai franču, bet arī itāļu un spāņu, pēdējā laikā arī 
portugāļu valodas un kultūru pētījumi.

Profesores J. Staburovas vadībā norit pētījumi orientālistikā kuru rezultāti tiek 
regulāri publicēti. Pētījumi tiek sekmīgi koordinēti ar Teoloģijas, Vēstures un filozo-
fijas, citu fakultāšu un institūciju profesoriem un speciālistiem.

Literatūrzinātnes, salīdzinošās literatūras un kultūras pētījumus koordinē profe-
sore S. Ankrava, kas izveidojusi teicamu sadarbību ar vairākām partneruniversitātēm 
Eiropā un ASV un pratusi iesaistīt šajos pētījumos ļoti ievērojamu skaitu visu līmeņu 
studējošo. Profesora J. Kastiņa darbība vērsta uz vācu valodā runājošo tautu kultūru 
un literatūru izpēti. Literatūras un kultūras nodaļa plāno jau 2005. gadā piedāvāt 
studiju moduļus ķeltu studijās, filmu studijās un Kanādas studijās. Asociētā profesore 
I. Novikova jau vairākus gadus vada pašas izveidoto LU Dzimtes studiju centru, kura 
pētījumi ir plaši publicēti un sadarbības partneri atrodami visā pasaulē. Viņas vadībā 
tiks izstrādāta jauna maģistra studiju programma dzimtes studijās.

Ģermānistikas nodaļā asociēto profesoru I. Brigznas, S. Pavides un M. Smiltenas 
vadībā ir izveidojies Vācu studiju centrs, Piesaistot vieslektorus un kolēģus no citām 
augstskolām, tiek pētīta gan vācu valoda un tās attīstības vēsture Latvijā un Baltijā, 
gan visdažādākie vācu kultūras aspekti. Notiek intensīva sadarbība ar Vācijas augst-
skolām. Nodaļa veidojas par savas apakšnozares vadošo centru Baltijas valstīs, tās 
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rīkotās starptautiskās ģermānistikas studiju konferences ar katru gadu piesaista arvien 
plašāku dalībnieku loku no Baltijas, Krievijas, Vācijas u.c. valstīm.

MVF stratēģija paredz atvēlēt vēl vairāk līdzekļu publikācijām, starptautisku 
konferenču rīkošanai, dalībai starptautiskos projektos utt. Par prioritāri atbalstāmu 
virzienu uzskatāma mācību grāmatu, metodisko līdzekļu un e-kursu izstrāde fa-
kultātes programmu nodrošinājumam, jo ne vienmēr un visur pietiekami efektīvi 
ir citās valstīs izdotie studiju materiāli. Neapmierinoties ar pirmajiem panākumiem 
(fakultātes docētāju e-kursu augstais novērtējums LU konkursā 2003. gadā), jātur-
pina neatlaidīgi un sistemātiski izstrādāt visaugstākās kvalitātes studiju programmu 
nodrošinājumu. Darba vadību veicot profesoriem un asociētajiem profesoriem (iz-
strādājot attiecīgus projektus LU un starptautiski pieņemtā kārtībā), to praktiskajā 
izpildē jāiesaista visplašākais docētāju, doktorantu, maģistrantu un arī labāko pirmā 
līmeņa studentu loks.

Lai veicinātu studentu zinātniski pētnieciskās intereses un kāpinātu to rezul-
tativitāti, turpmāk vairāk jārīko regulāras fakultāšu, kā arī starptautiskas studentu 
konferences, paplašinot sadarbību ne tikai ar citām fakultātēm, bet arī ar citu valstu 
augstskolām, lai to vai citu problēmu loku varētu iztirzāt no visdažādākajiem aspek-
tiem, palielinot šo pasākumu prestižu, stimulējot studējošo interesi par pētniecisko 
darbu un attīstot starpdisciplināru pētījumu iemaņas.

Atbilstoši demokrātijas un atklātības principiem MVF attīstības mērķprogrammu 
īstenošanā,  projektu izstrādes un lēmumu pieņemšanas procesos tiek reāli iesaistīti 
gan personāla, gan studentu pārstāvji, ir paredzētas regulāras aptaujas un anketēšanas 
viedokļu un vajadzību noskaidrošanai. Apzinoties 21. gadsimta attīstības dinamiku, 
arvien biežāk konkrētu projektu izstrādei un ieviešanai paredzēts veidot attiecīgo 
nozaru ekspertu grupas atbilstoši vispārējiem projektu vadības principiem. 

Tiek izstrādāts plāns nodaļu u.c. struktūrvienību vadītāju un studiju programmu 
direktoru lomas un atbildības palielināšanai, nosakot atalgojumu atbilstoši veiktā 
darba apjomam un kvalitātei. Visās fakultātes struktūrvienībās tiek ieviesta kvalitātes 
kontroles sistēma, paredzot īstenot laba menedžmenta principus, atsevišķu problēmu 
risināšanai vajadzības gadījumā pieaicinot attiecīgo nozaru ekspertus. Tiek izstrādāta 
un ieviesta pasākumu sistēma visu darbinieku nepārtrauktai kvalifikācijas pilnveidei. 
Radīta darba grupa fakultātes izpilddirektores vadībā ES struktūrfondu un citu līdzek-
ļu ieguves iespēju apzināšanai, kā arī papildlīdzekļu piesaistīšanai, gūstot ienākumus 
no intelektuālā īpašuma, ekspertpakalpojumiem u.tml.

THE FACULTY OF MODERN LANGUAGES: 21ST CENTURY PROSPECTS 

At the very beginning of the 21st century, The Faculty of Modern Languages has demonstrated 
unprecedented growth of the academic potential and gained international recognition. New 
study programmes have been introduced, covering most European languages and cultures as 
well as Chinese and Japanese studies. Numerous regional and global partnerships and aca-
demic exchanges have been made. As most classes are in the respective foreign languages, 
the study programmes are open to students from all over the world. 
Key words: language and culture studies, translation, interdisciplinary research, international 
co-operation. 

Edgars Ošiņš, Ingrīda Kramiņa, Andrejs Veisbergs. Moderno valodu fakultāte ..



LATVIJAS UNIVERSITĀTES RAKSTI. 2004. JUBILEJAS IZDEVUMS

Dr. hab. philol. prof. Andrejs Bankavs
Latvijas Universitāte

Moderno valodu fakultātes Romānistikas nodaļa
Visvalža ielā 4a, Rīgā, LV-1050

Tālr.: 7034802; e-pasts: anbank@lanet.lv

ROMĀNISTIKAS LAPPUSES LATVIJAS 
UNIVERSITĀTES VĒSTURĒ

Rakstā atspoguļota romānistikas attīstība Latvijas Universitātē, akcentējot nozīmīgākos sa-
sniegumus, kas gūti pēdējo desmit gadu laikā tādās filoloģijas apakšnozarēs kā gallicistika,
italienistika, hispanistika. Analizēti galvenie pētījumu virzieni (leksikogrāfija, latviešu valo-
das aizguvumi no romāņu valodām, frankofonija, franču adjektīvu evolūcija, franču valodas 
izplatība Latvijā u.c.).
Raksturvārdi: Romānistika, Latvijas Universitātes vēsture, valodu kontakti. 

Filoloģijas nozari, kas pēta romāņu (franču, itāļu, spāņu, portugāļu u.c.) valodas, 
sauc par romānistiku. Romānistika iedalās gallicistikā (izpētes objekts ir franču va-
loda), italienistikā (pēta itāļu valodas parādības), hispanistikā (spāņu valodas izpēte) 
utt. Latvijā romānistikas virzienu rašanās un attīstība ir cieši saistīta ar LU vēsturi 
un izaugsmi un ar to saistītajām peripetijām. 

Līdz šim vairāk pētīta franču valoda un tās vēsture, mazāk uzmanības izpelnīju-
sies pārējo romāņu valodu vēsture Latvijā un to attīstība Universitātes ietvaros. Tas 
izskaidrojams vispirms ar to, ka pasaulē un arī Baltijas reģionā franču valodai un 
kultūrai vēstures gaitā bijusi krietni lielāka loma nekā citām romāņu valodām. Tādēļ 
arī vispirms pievērsīsimies gallicistikai. 

Latvijā jau pirms Universitātes dibināšanas tika izdotas vairākas franču valodas 
elementārkursu grāmatas, svešvārdu vārdnīcas fiksēja romāņu cilmes aizgūto leksiku. 
Tomēr sistemātisks darbs pie romānistikas jautājumiem saistās ar LU nodibināšanu 
un mācību personāla stabilizēšanos. No Krievijas darbā ieradās profesionāli filologi
(Arnolds Spekke – no Maskavas un Ernests Blese – no Pēterburgas), kas lika pirmos 
stabilos pamatus romānistikas attīstībai Latvijā. Daudz palīdzēja arī ārzemju – it īpaši 
franču – vieslektori (tostarp Etjēns Segrests ar savām publikācijām un Mišels Žonvāls 
ar latviešu mitoloģisko dainu tulkojumiem franču valodā, kā arī ievērojamā valod-
nieka indoeiropeista un LU goda biedra Antuāna Meijē (1866–1936) viesošanās ar 
lekciju ciklu 1922. gadā), kas veicināja studentu profesionālo izaugsmi. 

Kaut arī romānistikas studentu skaits bija neliels (14 gadu laikā (1925–1939) Fi-
loloģijas un filozofijas fakultāti absolvēja tikai 47 romānisti), pakāpeniski tika nostip-
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rināta materiāli tehniskā bāze un izvērsta izdevējdarbība (Romāņu filoloģijas nodaļas 
dibinātāja A. Spekkes plašie pētījumi par spāņu un itāļu literatūru, kā arī E. Bleses 
publikācijas lingvistikas jomā), apmācībā akcents tika likts galvenokārt uz padziļinā-
tu filoloģijas apguvi. Pirmā Franču – latviešu vārdnīca iznāca tikai 1931. gadā, bet 
Latviešu – franču vārdnīca (autore – romāņu filoloģijas maģistre J. Baltgalve, redak-
tors – prof. E. Blese) tika izdota 1941. gadā jau pēc neatkarības zaudēšanas. 

Pēckara periodā liela daļa Latvijas romānistu atradās trimdā (piemēram, E. Blese 
nonāca Vācijā, J.B. Ratermanis – Vācijā un vēlāk ASV), kur turpināja īstenot savas 
filoloģiskās ieceres. J.B. Ratermanis, pirmais Francijā sagatavotais latviešu filologs,
izdeva monogrāfiskus pētījumus par 17. gs. ievērojamā franču autora Bomaršē daiļ-
radi. Savukārt prof. E. Blese Vācijā publicēja darbus par latviešu literatūru, uzstājās 
konferencēs, 1948. gadā sagatavoja ilustrēto Latviešu – franču – spāņu vārdnīcu (tās 
otrais izdevums iznāca 1975. gadā jau pēc autora nāves).

Okupētajā Latvijā palikušie romānisti ar sevišķiem panākumiem lepoties neva-
rēja. Tā kā ievērojamākie speciālisti Latviju bija atstājuši, viņu vietā Universitātē ie-
radās mācībspēki, kas filoloģisko izglītību bija ieguvuši PSRS augstskolās, tostarp arī 
pirmā filoloģijas zinātņu kandidāte (1956) valodniece Ilga Zandreitere (1919–1968), 
kas neilgu laiku bija Romāņu valodu nodaļas vadītāja. Viņa kopā ar tulkotāju Jaus-
mu Ābramu 1957. gadā publicēja tolaik plašāko Franču – latviešu vārdnīcu (apm. 
30 000 vārdu). 1973. gadā šī vārdnīca (pārstrādāta un papildināta ar apm. 2000 vār-
diem – šo uzdevumu veica Vēstures un filoloģijas fakultātes docente romāniste un 
vienlaikus arī baltiste Apolonija Bojāte (1904–1976)) piedzīvoja otro izdevumu. 
60. gadu beigās grupa Universitātes romānistu (A. Bojāte, F. Pizova, I. Zandreitere) 
uzsāka darbu pie Latviešu – franču vārdnīcas, kas iznāca 1970. gadā. Ar aptuveni 
26 000 vārdu tā vēl aizvien ir pati plašākā šāda veida divvalodu vārdnīca Latvijas 
romānistiskajā leksikogrāfijā. 

Teorētiska rakstura valodnieciski pētījumi sākās tikai 70. gadu otrā pusē, kad 
radās iespēja iestāties aspirantūrā disertāciju izstrādei. Pēc Maskavas ieteikuma 
romānistu gatavošana Latvijai un Lietuvai bija uzticēta toreizējam Minskas Valsts 
svešvalodu pedagoģiskajam institūtam. 1978. gadā šī institūta franču valodas fakul-
tātes leksikoloģijas un stilistikas katedrā prof. Z. Levita vadībā arī tika izstrādātas 
un sekmīgi aizstāvētas pirmās Latvijas speciālistu disertācijas. A. Bankava pētījuma 
objekts bija franču un latviešu valodas analītisko verbālo vienību sastatījuma analīze, 
savukārt O. Ozoliņa pētīja (un turpināja šos pētījumus arī vēlāk) adjektīvus un to 
funkcionālos ekvivalentus franču valodā. R. Beldava izstrādāja disertāciju par rosi-
nošu runu franču valodā un 1991. gadā to aizstāvēja Maskavas Valsts universitātē. 
Tādējādi līdz 1991. gadam Latvijā jau bija sagatavoti pirmie valodnieki gallicistikā 
(rakstā netiek minēti tie, kas pēc Latvijas neatkarības atgūšanas mainīja specialitāti 
un pārgāja darbā biznesa struktūrās).

Italienistikas situācija mūsu Universitātē ir sarežģītāka. Tiesa, starpkaru pe-
riodā sešpadsmit gadus (1923–1939) augstskolā strādāja itāļu valodas lektore Klāra 
Koisoni Gersoni, kas galveno akcentu lika uz praktisko valodas mācīšanu. Fa-
kultātes vadošie mācībspēki un ārzemju vieslektori (piem., A. Spekke, J. Brihs, 
Ž. Furjē) vadīja speckursus literatūrā, un tikai 1936./1937. mācību gadā mācību 
plānos parādījās J.B. Ratermaņa senitāļu valodas kurss. Pēc kara speckursu itāļu 
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valodā un literatūrā romāņu filoloģijas studentiem pasniedza A. Bojāte, bet pēc 
nodaļas slēgšanas 1950. gadā studijas pārtrūka līdz 1963. gadam, kad uz pāris ga-
diem tika atjaunota itāļu valodas elementārkursa pasniegšana. 1971. gadā iznāca 
pirmā un vienīgā divvalodu Itāļu – latviešu vārdnīca. Valodniecībā publicēti tikai 
atsevišķi raksti par itāļu cilmes aizguvumiem latviešu valodā (A. Bankavs), par ne-
asimilētiem frazeoloģismiem (A. Veisbergs, V. Rūķe-Draviņa) un atsevišķā brošūrā 
iznākuši doc. A. Stelles sastādītie Norādījumi itāļu īpašvārdu atveidei latviešu va-
lodā. Straujāks italienistikas uzplaukums sākās tikai 90. gadu vidū, kad Svešvalodu 
fakultātē atjaunoja Romāņu valodu katedru. 

Daudzējādā ziņā līdzīga situācija bija hispanistikā. Romāņu filoloģijas no-
daļas dibinātājs Arnolds Spekke bija speciālists spāņu literatūrā, bet tā kā nodaļas 
darbības sākumperiodā trūka speciālistu, viņam nācās pasniegt arī valodnieciskos 
kursus (spāņu valodas vēsturisko gramatiku (1921./1922. māc.g.), spāņu valodas 
vēsturi (1929/1930), docēt spāņu valodu (1921/1922), neaizmirstot arī citus filolo-
ģiskā cikla priekšmetus (piem., latīņu valodu, senprovansāliešu valodu utt.). Līdz 
ar A. Spekkes stāšanos Latvijas diplomātiskajā dienestā 1933. gadā, spāņu valodas 
studijas Latvijas Universitātē faktiski tika pārtrauktas. Tās atjaunoja tika tikai pēc 
pusgadsimta – 80. gados –, kad spāņu valodas praktisko kursu Universitātē sāka pa-
sniegt Z. Dirčenko un vēlāk M. Rozenberga. Tieši Mārai Rozenbergai šobrīd pieder 
vislielākie nopelni hispanistikas attīstībā Latvijā. Viņa ir autore vairākām oriģinālām 
spāņu valodas mācību grāmatām un divvalodu vārdnīcām, ir pirmā Latvijas filoloģi-
jas zinātņu kandidāte hispanistikā (disertācija par spāņu valodas vēsturisko gramatiku 
aizstāvēta 1991. gadā Sanktpēterburgas Valsts universitātē).

Tādējādi līdz 1991. gadam Latvijas Universitātē jau bija izveidojušies nosacīju-
mi veiksmīgai romānistikas tālākai attīstībai. Neraugoties uz izdevīgiem darba pie-
dāvājumiem, speciālistu pamatkodols tika saglabāts, kas ļāva izvērst un nostiprināt 
romānistikas studijas Latvijas Universitātē. 1995. gadā tika izveidota Romāņu valodu 
katedra, kas vienkopus koncentrēja valsts romānistus. Līdz tam franču valodas sekci-
ja darbojās vācu valodas katedras paspārnē, bet tagad jaunās katedras sastāvā oficiāli 
varēja strādāt spāņu un itāļu valodu pasniedzēji un vieslektori. Tas deva iespēju 
mērķtiecīgi orientēt pasniedzēju spēkus zinātniskam darbam, nodibināt un pilnvei-
dot  profesionālus kontaktus ar ārzemju institūcijām (vēstniecībām, ārzemju augst-
skolām, sabiedriskajām organizācijām), izvērst publicēšanās iespējas pasniedzējiem, 
piedalīties dažādu programmu izstrādē utt. 2000. gadā Romāņu valodu katedra tika 
pārveidota par Moderno valodu fakultātes Romānistikas nodaļu, kas stiprināja tieši 
zinātnisko pētījumu nozīmīgumu un vairoja to dažādību. 

Neatkarības posmā gallicistikas pētījumos iezīmējušās šādas vadlīnijas:
• 90. gadu sākumā liela vērība tika veltīta romāņu cilmes aizguvumu apzinā-

šanai latviešu valodā. Tika analizētas leksiskās un frazeoloģiskās vienības, 
kontaktvalodu loma mūsdienu un vēsturiskā aspektā. Fakts, ka latviešu valo-
da savā attīstības gaitā bagātinājusies ar apmēram 3000 romāņu cilmes lek-
siskajām vienībām ieinteresēja gan romānistus, gan baltistus. Par pētījuma 
rezultātiem ziņots starptautiskās un vietējās konferencēs, apkopots materiāls 
rakstos un atsevišķās publikācijās. Par šo tēmu 1992. gadā aizstāvēts pirmais 
un arī vienīgais habilitācijas darbs romānistikā. Jāatzīst, ka pilnībā šī tēma vēl 
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nav izsmelta un pētījumus varētu turpināt (piemēram, izveidot romāņu cilmes 
vārdu vēsturisko vārdnīcu, precizēt leksēmu ienākšanas laiku un vēsturiskos 
faktorus, kas motivēja aizguvumu ieplūšanu latviešu valodas leksikā, utt.).

• 90. gadu vidū katedras kolektīvs uzsāka darbu lielās Franču – latviešu vārdnī-
cas izveides, izmantojot jaunās tehnoloģijas un ārzemju pieredzi elektronisko 
vārdnīcu sagatavošanā. Vārdnīcas veidošanā lielu palīdzību sniedza Francijas 
vēstniecība, izdevniecība Hachette, franču lektori un konsultanti. Vārdnīca iz-
nāca 2002. gadā, šobrīd tā ir vismodernākā Latvijas leksikogrāfijā un, jādomā,
kalpos vēl vairākus gadu desmitus kā paraugs divvalodu aktīva tipa vārdnīcu 
sastādīšanā un pilnveidē. 

• Vairāku gadu ilgais leksikogrāfiskais darbs veicināja jaunu nelielu speciālo vārdnī-
cu izstrādi (Latviešu – franču valodas mācību vārdnīca (2002), Franču īpašvārdu 
atveides vārdnīca (2004), trīsvalodu (franču – latviešu – angļu valodas) leksiko-
grāfijas terminu vārdnīca (2002). Tuvākajā laikā iecerēts publicēt vēl virkni ne-
tradicionālu oriģinālu vārdnīcu par franču un latviešu valodas parādībām. 

• Turpinās darbs pie franču valodas gramatiskās sistēmas izpētes diahronā un 
sinhronā aspektā. Sākumā pētīti tika galvenokārt adjektīvi un to funkcionālie 
ekvivalenti, turpretī pēdējā laikā lielāka uzmanība tiek pievērsta etimoloģisko 
dubletu semantiski funkcionālam aspektam.

• Franču valodas pasniegšanas didaktiskais aspekts. Fakts, ka Romānistikas no-
daļa vienīgā Latvijā realizē franču filoloģijas bakalaura un maģistra studiju
akadēmiskās programmas, uzliek pienākumu neaizmirst par skolotāju profe-
sionālo pilnveidi. Ciešā sadarbība ar tām Latvijas skolām, kurās māca fran-
ču valodu (2003./2004. mācību gadā šādu skolu bija 51, franču valodu tajās 
mācās samērā nemainīgs skolēnu skaits – apmēram 3600, no kuriem divas 
trešdaļas franču valodu apgūst 29 Rīgas skolās) un ar Izglītības un zinātnes 
ministrijas departamentiem tiek strādāts pie mācību programmu pilnveides 
skolām, pie franču valodas olimpiāžu organizēšanas un vadīšanas (katru gadu 
šī olimpiāde pulcē vairāk nekā 300 dalībnieku) – te noteikti jāatzīmē asoc. 
profesores O. Ozoliņas un viņas audzēkņu nopelns. Franču valodu mācās arī 
ap 1300 studentu 16 Latvijas augstākajās mācību iestādēs, un tajās par pa-
sniedzējiem bieži vien strādā nodaļas absolventi. 

• Viens no Romānistikas nodaļas pienākumiem ir pētīt savu vēsturi, apzināt 
romāņu valodniecības attīstības gaitu Latvijā. Jau vairākus gadus pēc kārtas 
par pētījumu rezultātiem tiek ziņots gadskārtējās LU konferencēs, apkopots 
materiāls rakstos. Cerams, ka ar laiku varētu publicēt pētījumu par romānis-
tikas vēsturi Latvijā, un tas varētu interesēt zinātnes vēsturniekus ne tikai 
Latvijā, bet arī frankofonajās valstīs.

• Samērā jauns pētījumu virziens Romānistikas nodaļā ir frankofonija, discip-
līna, kas pēta franču valodas izplatības tendences dažādās valstīs, tostarp arī 
Latvijā. Jautājums cieši saistās ar valodas politikas sekmīgu izstrādi, ar stra-
tēģisku problēmu savlaicīgu risināšanu un prognozēm. Tā, piemēram, skolēnu 
aptauju dati liecina, ka pakāpeniski pieaug viņu interese tieši par romāņu 
grupas (itāļu, spāņu un franču) valodām, kas liek domāt par papildu iespējām 
interešu nodrošināšanā. 

Andrejs Bankavs. Romānistikas lappuses Latvijas Universitātes vēsturē
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• Ārzemju vieslektoru piesaiste, kas ļauj paplašināt zināšanu apvāršņus, uzzināt 
vairāk par citām frankofonajām valstīm. Sadarbības līguma noslēgšana ar Va-
lonijas (Beļģija) franču kopienu 2002. gadā un sekmīgs lektora S. Ramaekera 
darbs deva iespēju fakultātei ne tikai izvērst Beļģijas kultūrstudijas, bet arī 
veicināt tulku un tulkotāju sagatavošanu aktīvam darbam, savukārt studen-
tiem izstrādāt pētījumus par leksiskajām īpatnībām Beļģijas provincēs u.tml. 
Izveidojušies veiksmīgi kontakti ar Lježas universitāti, it īpaši ar LU goda 
biedri docenti Rozi Mariju Fransuā, kas specializējusies literāro tekstu tulko-
šanā franču valodā. Ciešas sadarbības rezultātā izdoti vairāki latviešu dzejas 
darbi un antoloģijas franču valodā, kas vērtējams kā liels ieguvums Latvijas 
tēla veidošanā frankofonajā pasaulē. Socrates programmas ietvaros veiksmīgi 
noris studentu un pasniedzēju sadarbība ar Francijas augstskolām (Ruānas, 
Savojas, Bezansonas, Nansī II un, cerams, vistuvākajā laikā, arī ar Bordo III 
universitāti). Romānistikas nodaļa aktīvi darbojās asociācijā Kanādas studijas 
Latvijā (šīs asociācijas prezidents ir fakultātes dekāns E. Ošiņš). Pateicoties 
ciešai sadarbībai ar Kanādas vēstniecību, 2002. gadā fakultātē iekārtota spe-
cializēta auditorija ar pietiekami plašu grāmatu klāstu par Kanādu. Tas ļauj 
studentiem papildināt zināšanas, izstrādāt maģistra un bakalaura darbus, pie-
dalīties kanadiānistu konferencēs Skandināvijā un Baltijā.

Arī panākumi italienistikā, kā jau tika atzīmēts, gūti tieši pēdējos desmit gados, 
kad ar Itālijas vēstniecības tiešu atbalstu fakultātē darbu uzsāka vieslektors Džovanni 
Fantons. Īsā laikā viņš izdeva itāļu valodas gramatiku latviešiem, Itāļu – latviešu sa-
runvalodas vārdnīcu, kā arī pulcināja ap sevi apmēram 200 itāļu valodas interesentu. 
Arī nākamās vieslektores ir daudz darījušas itāļu kultūras un literatūras popularizēša-
nā. Īpaši atzīmējami itāļu kultūras nedēļas (tā katru gadu oktobra mēnesī notiek visā 
pasaulē) pasākumi, kā arī literatūras tulkotāju konkurss. Jau divus gadus – 2003. un 
2004. – ar LU rektora gādību labākie studentu darbi tiek izdoti atsevišķā brošūrā. Tul-
kojumu autori saņem Itālijas vēstniecības Atzinības rakstus. Ik gadu jaunajiem itāļu 
valodas pasniedzējiem (L.Varžinskim, B.Bankavai, J.Gridinai) un veiksmīgākajiem 
studentiem ir dota iespēja papildināt zināšanas Itālijas universitātēs, kas visdrīzākajā 
nākotnē ļaus pašu spēkiem veiksmīgi nodrošināt itāļu valodas studijas mūsu Univer-
sitātē un sekmīgi uzsākt nopietnus zinātniskus pētījumus italienistikā – šai Latvijas 
valodniecībai jaunajā apakšnozarē.

Pēdējo desmit gadu laikā spāņu valodas studijas attīstījušās ciešā saistē ar teo-
rētiskās domas izpēti zinātniskā un metodiskajā aspektā. 2002. gadā spāņu un por-
tugāļu valodu pasniedzēja A. Jerjomenko Maskavā aizstāvēja disertāciju par tēmu 
“Reklāmas tekstu gramatiskās iezīmes (Spānijas preses komercreklāmu materiālā)”. 
Ar Spānijas vēstniecības gādību LU hispānisti saņēmuši bagātīgu grāmatu klāstu, pa-
augstinājuši profesionālo kvalifikāciju Spānijas augstskolās, iekļāvušies Ziemeļvalstu 
romānistu apvienībā.

Jauna lappuse LU romānistikas vēsturē ir portugāļu valodas studijas, kas docen-
tes A. Jerjomenko vadībā uzsāktas 2002./2003. akadēmiskajā gadā. Te lielu palīdzību 
sniedz Portugāles valdība un Kamoinča institūts Lisabonā. 

Noslēgumā jāatzīmē, ka LU Romānistikas nodaļa šobrīd ir izveidojusies par spē-
cīgāko akadēmisko un zinātniski pētniecisko centru romāņu valodu studijās Latvijā 
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un, iespējams, visā Baltijā, tās darbība ir augstu novērtēta ar Francijas (2000), Por-
tugāles (2002) un Itālijas (2004) valstu visaugstākajiem apbalvojumiem.

THE ROMANCE LANGUAGES IMPRINTS IN THE HISTORY OF THE UNIVERSITY 
OF LATVIA

The article deals with the Romance languages development in the University of Latvia over 
the last decade of the 20th century, particularly outlining the main achievements in such sub-
branches as French, Italian, Spanish, and Portuguese. The author has presented the main trends 
of research in lexicography, francophony, the French adjectives in their process of evolution, 
the Romance language borrowings used in the Latvian language, as well as the status of the 
Romance language and its history in Latvia. 
It is worthwhile to mention that the teaching staff of the Romance Languages Department have 
contributed a great deal to the compilation and elaboration of modern textbooks, dictionaries, 
and the encyclopaedia of Latvian linguists.
Key words: the Romance languages, history of the University of Latvia, contacts of lan-
guages. 
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IZGLĪTĪBAS ZINĀTŅU UN PEDAGOGU IZGLĪTĪBAS 
ATTĪSTĪBA LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ

Rakstā analizēta situācija un attīstības perspektīvas pētniecībai un studiju programmām 
skolotāju izglītības un izglītības zinātņu jomā. Iezīmēta paradigmu maiņa izglītības pētniecībā, 
ieviešot izglītības zinātņu pieeju. Tiek parādītas integrētā skolotāju izglītības modeļa būtiskās 
priekšrocības mūsdienu prasībām atbilstoša skolotāja izglītošanā. Skolotāju studiju programmu 
pilnveide tiek analizēta arī Boloņas procesa un Latvijas izglītības likumdošanas kontekstā.
Raksturvārdi: izglītības zinātnes, pedagoģija, skolotāju izglītības integrētais modelis, skolotāju 
izglītības secīgais (konsekutīvāis) modelis, Boloņas process.

Situācijas analīze
Studiju programmu kopums skolotāju profesionālās kvalifikācijas ieguvei un iz-

glītības zinātņu akadēmiskajām studijām ieņem nozīmīgu vietu augstākās izglītības 
studiju programmu sistēmā līdztekus ar humanitāro, sociālo, dabas, inženierzinātņu, 
lauksaimniecības, veselības un citām studiju programmu grupām.

Šis UNESCO, Eiropas Savienības un OECD organizāciju starptautiskais studiju 
programmu iedalījums tika ieviests arī Latvijā, izdodot LR izglītības klasifikāciju 
1997. gadā (Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) 1997. g. 11. novembra rīkojums 
Nr. 649) un to aktualizējot ar IZM 1999. g. 16. decembra rīkojumu Nr. 703 un 
2004. g. 11. maija rīkojumu Nr. 287. Jaunākajā – 2004. gada izglītības klasifikatora
izdevumā tematiskajā grupā Izglītība ietilpst tematiskā joma Pedagogu izglītība un 
izglītības zinātnes (klasifikatora iepriekšējos izdevumos lietots termins Skolotāju iz-
glītība un izglītības zinātnes).

Starptautiskai pieredzei vairāk atbilstošā, plašākā izglītības zinātņu pieeja, pa-
pildinot tradicionālo pedagoģiju, pētniecībā un studiju programmu veidošanā Latvijā 
sāka attīstīties tūlīt pēc neatkarības atgūšanas, Latvijas Universitātes Pedagoģijas 
un psiholoģijas fakultātes (PPF) mācībspēkiem piedaloties daudzos starptautiskos 
pētniecības un izglītības attīstības projektos (sk. arī raksta nākamo nodaļu). LU 
56. zinātniskajā konferencē 1997. gada 3.oktobrī un LU 4. akadēmiskajā konferencē 
1998. gada 20. janvārī pirmo reizi darbojas Izglītības zinātņu sekcijas. 1999. gadā 
fakultātē tika uzsākta izglītības zinātņu maģistra studiju programma.

176.–186. lpp.
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2003./2004. mācību gadā Latvijas Universitātē tematiskajā jomā Pedagogu izglī-
tība un izglītības zinātnes kopā studēja aptuveni 5500 studentu (to skaitā 5000 mūsu 
fakultātē, bet 500 – citu fakultāšu skolotāju profesionālajās programmās). Latvijas 
Universitātē kopumā šajā jomā pašreiz tiek īstenots vairāk nekā 40 studiju prog-
rammu skolotāju profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, izglītības zinātņu bakalau-
ra un maģistra programmas pedagoģijā un izglītības zinātņu maģistra programma. 
Šajā jomā tikai PPF vien strādā 18 profesori un 11 asociētie profesori (neieskaitot 
šīs jomas profesorus citās fakultātēs un PPF Psiholoģijas nodaļas profesorus). Tik 
augsts potenciāls izglītības zinātnēs un skolotāju izglītībā nepiemīt nevienai Latvijas 
augstskolai.

Lai sekmētu šīs akadēmiskās jomas turpmāko attīstību Latvijas Universitātē, 
2004. gadā ir nodibināta LU Skolotāju izglītības un izglītības zinātņu akadēmiskā 
komisija.

Ar izglītības zinātņu jomu ir cieši saistīta arī doktora programma izglītības va-
dībā. Izglītības vadības zinātnes apakšnozare, balstoties uz PPF veiktajām nozīmīga-
jām iestrādēm, tika atzīta par lietderīgu un nepieciešamu Latvijas zinātnes attīstībai. 
1998. gadā tā ir oficiāli apstiprināta Latvijas Zinātnes padomē un kā apakšnozare 
iekļauta Vadībzinātnes nozarē. Formālā neatbilstība zināmā mērā ir saistīta ar LR 
Izglītības klasifikācijas un Zinātnes nozaru klasifikācijas nesaskaņotību un vēl citiem 
apstākļiem.

Pētniecības attīstība
Universitātē studiju programmu izveide, īstenošana un pilnveide ir balstīta uz 

pētniecību.
OECD valstis ir izstrādājušas pieeju un definējušas galvenos izglītības pētnie-

cības virzienus (Educational Research and Development: Trends, Issues and Chal-
lenges, 1995):

• izglītības sistēmas un mācīšanās sociālais, kultūras, ekonomiskais un politis-
kais konteksts;

• izglītības mērķi;
• bērnu, jaunatnes un pieaugušo mācīšanas, mācīšanās un personības attīstības 

procesi;
• pedagogu (izglītotāju) darbs;
• izglītības darbam nepieciešamie resursi, organizatoriskā kārtība un izglītības 

vadība; 
• izglītības mērķu sasniegšanas politika un stratēģija;
• izglītības sociālie, kultūras, politiskie un ekonomiskie rezultāti.
Kā redzams, definīcija ietver gan tradicionālajā pedagoģijā parasti pētītos virzie-

nus – bērnu, jaunatnes un pieaugušo mācīšanās, mācīšanās un personības attīstības 
procesi, skolotāju darbs –, gan daudzus citus izglītības zinātņu izpētes lokā iekļautos 
jautājumus – izglītības politika un stratēģija, resursi, vadība, izglītības sistēma un tās 
darbības rezultāti plašā kontekstā u.c.

Andris Kangro. Izglītības zinātņu un pedagogu izglītības attīstība LU
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Jāņem vērā, ka pie šāda viedokļa par izglītības pētniecības virzieniem ir nonā-
kušas OECD dalībvalstis, t.i., visas “vecās” ES dalībvalstis, ASV, Kanāda, Japāna, 
Austrālija, Jaunzēlande u.c.

Kopīgā pieeja ir kļuvusi par pamatu nozīmīgiem plaša mēroga starptautiskiem 
izglītības pētījumiem, kuros piedalās visas 30 OECD dalībvalstis un vairāki desmiti 
šīs organizācijas partnervalstu. Latviju šajos pētījumu ciklos (OECD Starptautiskā 
skolēnu sasniegumu novērtēšanas programma – Programme for International Student 
Assessment) pārstāv LU PPF Izglītības pētniecības institūta speciālisti, kuri kopš 
1991. gada ir veikuši 12 liela mēroga starptautiskus salīdzinošus izglītības pētījumus 
IEA asociācijas un OECD ietvaros. Pētījumos tiek akcentēta tieši izglītības kvalitātes 
noteikšana skolās, mērot skolēnu sasniegumus, nosakot dažādus konteksta rakstur-
lielumus un rezultātā analizējot izglītības kvalitātes atkarību no valsts, skolas, kla-
ses, ģimenes un skolēna līmeņa faktoriem (Kangro, 1999; Geske, Grīnfelds, Kangro, 
1997; Kangro, Geske, 2001).

Dalība šajos pētījumos nozīmē šobrīd pasaulē visaugstāko zinātnisko un meto-
disko standartu izmantošanu, kas, neapšaubāmi pozitīvi ietekmē fakultātes doktora 
un maģistra studiju programmu un darbu līmeni. Pētījumu rezultāti tiek iekļauti no-
zīmīgākajos starptautiskos izglītības salīdzinošas izpētes ziņojumos un izglītības in-
dikatoru krājumos (Education at a Glance. OECD Indicators, 2003).

Pētījumu rezultātu izmantošana valsts izglītības politikas un prakses noteikšanā 
ir lielā mērā atkarīga no attiecīgo valsts institūciju vēlmes un kapacitātes šajā jomā. 
ASV un Lielbritānijas valdības šobrīd pastiprināti attīsta pētījumus sociālajās zinātnēs 
un izglītībā, veido jaunus kontaktus ar universitātēm, īstenojot principu – uz zināt-
niskiem pierādījumiem balstīta politika.

Kopumā PPF profesori Pedagogu izglītības un izglītības zinātņu jomā 2004. ga-
dā vada un īsteno desmit Latvijas Zinātnes padomes un starptautiski finansētus pēt-
niecības projektus. Izglītības attīstības, kā arī mācībspēku un studentu starptautiskās 
mobilitātes projektu skaits sniedzas vairākos desmitos.

Atgriežoties pie izglītības pētniecības jēdziena un tā satura noteikšanas, jāatzīmē 
arī viedoklis (Educational Research and Development: Trends, Issues and Challenges, 
1995), ka šobrīd pasaulē nav vispārpieņemtas termina “izglītības pētniecība” definīci-
jas. Dažādu valstu dažādas padomes un institūcijas ir pieņēmušas dažādas definīcijas.

Piemēram, Vācijas Izglītības padomes un Šveices Zinātnes padomes izstrādātajās 
definīcijās noteiktas šādas izglītības pētniecības pamatiezīmes: 

• tā ir vērsta uz izglītības “realitāti”, t.i., uz izglītības struktūrām un procesiem 
un sabiedrisko kontekstu, 

• tā akcentē empīrisku datu ģenerēšanu, uz faktiem balstītu teoriju veidošanu;
• tā ir interdisciplināra un iziet ārpus tradicionālās pedagoģijas robežām (Gru-

ber, 1995).
Pārskatā par izglītības pētniecību Vācijā, Austrijā un Šveices vāciski runājošajā 

daļā izteikts atzinums (Gruber, 1995), ka vācu valodā neesot viennozīmīga ekviva-
lenta relatīvi skaidrajam un vienkāršajam terminam, kāds pastāv angļu (“educational 
research”) un franču (“recherche en education”) valodā. Vācu valodā varot tikt lietoti 
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Erziehungswissenschaft, Bildungswissenschaft, Unterrichtswissenschaft (kurus visus 
trīs varot lietot arī daudzskaitlī); empirisch-pädagogische Forschung, (empirische) 
Bildungsforschung un Unterrichtsforschung; Lehr/Lernforschung, Schulforschung un 
schulische Sozialisationsforschung. Tomēr pēdējo 20 gadu laikā viedokļi tuvojoties 
konsensusam par terminu Bildungsforschung, kas tātad nozīmē arī novirzīšanos (at-
teikšanos) no tradicionālās pedagoģijas. 

Turpinājumā autors (Gruber, 1995) sniedz virkni kopīgu pazīmju, kuras piemīt 
izglītības pētniecībai Vācijā, Austrijā un Šveicē salīdzinājumā ar situāciju Skandinā-
vijas valstīs, Francijā, Lielbritānijā. Minēsim tikai dažas no tām:

• 19. gs. un 20. gs. sākuma Vācijas ārkārtīgi bagātīgais izglītības filozofijas
mantojums, kam raksturīga vēsturisku un “sistemātisku” jautājumu aplūkoša-
na, nošķirtība no izglītības “reālās pasaules”, stingra intelektuāla demarkācijas 
līnija starp izglītību, no vienas puses, un sabiedrības prasībām un ekonomi-
ku – no otras puses;

• relatīvi novēlota paradigmu maiņa, kas transformē pārsvarā filozofiski speku-
latīvo akadēmisko pedagoģijas (“pedagogy”) disciplīnu metodoloģiski plurā-
listiskajā izglītības zinātnē (“educational science”). Nepietiekama empīrisko 
plaša mēroga aptauju un longitudinālo pētījumu attīstība;

• lielāka atturība un skepticisms nekā vairumā citu OECD valstu jautājumā par 
iespēju mērīt izglītības parādības, testēt un novērtēt izglītības rezultātus.

Izglītības pētniecības (Bildungsforschung) attīstība Vācijā raksturota arī darbā 
Deutsches Bildungswesen seit 1945 (Führ, 1996). Autors uzskata, ka izglītības pēt-
niecība Vācijā ir salīdzinoši jauna nozare, kas VFR ir izveidojusies pagājušā gadsimta 
50. gadu sākumā, pamatojoties uz amerikāņu, franču, zviedru un angļu izglītības iz-
pētes modeli. Izglītības pētniecība ir interdisciplināra, un tā ietver sevī pedagoģijas, 
psiholoģijas, socioloģijas un ekonomikas nozaru zinātniskās pieejas, kā arī juridiskus 
un vadības aspektus.

Minētie viedokļi, mūsuprāt, labi ilustrē tradīciju, uzskatu un vērtējumu lielo 
daudzveidību izglītības pētniecības jomā pasaulē, kā arī ievērojamās atšķirības angļu 
un vācu valodā runājošo pētnieku vidū Eiropā.

Izglītības pētniecība notiek vairākos līmeņos – makrolīmenī jeb visas sabiedrības 
līmenī, vidējā jeb struktūru līmenī un mikrolīmenī jeb atsevišķu indivīdu līmenī.

Izglītības pētniecība notiek arī vēsturiskā vai salīdzinošā aspektā.
Izglītības pētniecība var notikt arī tādos izglītības rakursos kā, piemēram, pe-

dagoģija, izglītības saturs (curriculum), izglītības vadība u.c. (Educational Research 
and Development: Trends, Issues and Challenges, 1995).

ASV Nacionālā Zinātņu akadēmija savā ziņojumā (Research and Education Re-
form, 1992) uzsver, ka izglītības pētniecība nesniedz vienkāršus risinājumus izglītī-
bas praksei. Taču izglītības pētniecība:

• paplašina fundamentālu izpratni par cilvēku attīstību, mācīšanu, mācīšanos, 
izglītības iestādēm un visa minētā kontekstu;

• parāda ceļus, kā atklāt efektīvus izglītības satura, mācīšanas, izglītības iestāžu 
organizācijas elementus;
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• sniedz labāko bāzi vērtīgu un nozīmīgu inovāciju un politisku lēmumu no-
dalīšanai no iedomātām reformām;

• izvērtē izglītības sistēmas stāvokli un tās progresu attiecībā pret dažādiem 
mērķiem.

Akadēmisko studiju programmu attīstība
Izglītības zinātņu un pedagogu izglītības tematiskās jomas akadēmisko studi-

ju programmu attīstība visupirmām kārtām saistās ar pedagoģijas bakalaura studiju 
programmas pāreju no četrus gadus ilgām studijām uz trīsgadīgām atbilstoši LU 
stratēģijai akadēmisko programmu jomā, kas balstīta uz Boloņas deklarāciju. 

Viens no virzieniem turpmākajā akadēmisko programmu pilnveidē varētu būt 
izteiktākas profesionālās ievirzes veidošana, tādējādi palielinot absolventu iespējas 
darba tirgū. Šāda ievirze sasaucas ar Boloņas deklarācijas atziņu par nepieciešamību 
nodrošināt absolventiem iespēju būt nodarbinātiem gan pēc pirmā, gan otrā grāda 
iegūšanas. Iespējams, saskaņā ar pašreizējo Latvijas likumdošanu tas nozīmētu arī 
profesionālo bakalaura un maģistra programmu veidošanu.

Iespējamie profesionālie virzieni varētu būt (Gonzalez, Wagenaar, 2003):
• pieaugušo izglītība;
• izglītības vadība;
• mācību satura veidošana;
• sociālā pedagoģija;
• cilvēkresursu vadība;
• informācijas vadība; 
• informācijas tehnoloģija izglītībā u.c.
Jāattīsta dažādas studiju formas, to skaitā e-studijas un tālmācība. Arvien vairāk 

studiju kursu (moduļu) un programmu jāizstrādā un jāpiedāvā arī svešvalodās, tādē-
jādi sekmējot ārvalstu studentu iesaistīšanos studijās.

Skolotāju profesionālās izglītības studiju programmu attīstība
Skolotāju izglītošanas struktūru Eiropā un citās pasaules valstīs pasaulē var 

raksturot ar diviem galvenajiem modeļiem (Busch, 2002, Green Paper on Teacher 
Education in Europe, 2002; Handbook of Teacher Training in Europe, 1994 u.c.): 
integrēto (integrated) un secīgo (consecutive).

Integrētais modelis nozīmē, ka tā ietvaros tiek apvienotas studiju akadēmiskās 
(priekšmeta), pedagoģiskās, psiholoģiskās, profesionālās prakses un citas kompo-
nentes.

Secīgajā modelī tiek ietvertas vispirms bakalaura studijas kādā zinātnes nozarē 
un tikai pēc tam – nākamajā studiju pakāpē (tā var būt arī maģistrantūra) – tiek iz-
darīta izvēle kļūt par skolotāju un apgūtas skolotājam nepieciešamās zināšanas un 
prasmes (pedagoģija, mācību priekšmeta metodika, prakse skolā u.c.). Tātad secīgā 
modeļa izmantošanas gadījumā bakalaura studijas (piemēram, fizikā, vēsturē, angļu 
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filoloģijā u.c.) būtībā ir visai maz saistītas ar skolotāja profesiju. Secīgajā modelī 
students vispirms apgūst kādas zinātnes pamatus (bakalaura līmenī) un pēc tam – kā 
to mācīt skolēniem.

Formāli likuma prasības par kopējo augstākās izglītības ilgumu skolotājam (4–5 
gadi; tā tas arī  vairākumā pasaules attīstīto valstu) gan tiek apmierinātas, taču šī 
izglītība sastāv no divām daļām, kas ir atšķirīgas pēc apjoma un savā starpā maz 
saistītas. Tikai īsākā no tām tieši attiecas uz skolotāja izglītošanu, un tas nenodrošina 
pilnvērtīgu skolotāja profesionālo izglītību. Šāda shēma vairs neatbilst skolotāja uz-
devumam šodienas un nākotnes sabiedrībā.

Šodien skolotāja uzdevums vairs nav sniegt skolēnam noteiktu zināšanu summu 
kādā priekšmetā un pārbaudīt, cik precīzi skolēns ir šīs zināšanas apguvis. Šodien 
skolotāja mērķis un uzdevums ir vairāk rosināt skolēnu aktīvi un apzināti apgūt 
zināšanas, nodrošināt skolēna mācīšanās iespējas, “mācīt mācīties” skolā un visu 
turpmāko mūžu, palīdzēt skolēniem apgūt daudzas dzīvesdarbībai nepieciešamās 
kompetences. Skolotāja gatavību īstenot šādus mērķus daudz adekvātāk nodrošina 
kvalitatīva integrēta skolotāju izglītošanas programma, nevis secīgais modelis. In-
tegrētais modelis nekādā gadījumā nenozīmē, ka jaunajiem skolotājiem trūkst nepie-
ciešamo zināšanu savā mācību priekšmetā (vai priekšmetos). Jautājums ir par viena 
vai otra modeļa pamatmērķi. 

Integrētā modeļa priekšrocība ir vienots mērķis visām 4–5 gadus ilgajām studi-
jām – dot iespēju iegūt mūsdienīga skolotāja kompetences. Secīgajā modelī būtībā 
nav vienota (integrēta) mērķa skolotāja izglītības procesam. Tāds mērķis ir tikai 
otrajā 1–2 gadus ilgajā studiju pakāpē. Pirmajā pakāpē – 3–4 gadus ilgajās bakalaura 
studijās – mērķis ir apgūt attiecīgās zinātņu nozares pamatus, to nemaz nesaistot ar 
pedagoga profesionālo darbību, jo tikai neliela daļa attiecīgās nozares bakalauru iz-
vēlēsies skolotāja profesiju.

Šo divu plaši lietoto modeļu salīdzinošās priekšrocības un trūkumi tiek analizēti 
un apspriesti jau daudzus gadu desmitus. Pašlaik gan Eiropas valstīs, gan citur pa-
saulē šī diskusija ir atkal aktualizējusies, tiek veiktas arī nozīmīgas reformas (sk., 
piemēram, iepriekš minētās atsauces un arī: A New System of Teacher Education. 
Ministry of Education and Science. Sweden, 2000; Želvys, 2001 u.c.).

Secīgā skolotāju izglītošanas modeļa iespējamie trūkumi (priekšmeta satura zinā-
šanu akcentēšana un tajā pašā laikā nepietiekama skolotāja profesionālo kompetenču 
attīstīšana, studijas divās savstarpēji maz saistītās akadēmiskās jomās, nespēja izman-
tot savas akadēmiskās zināšanas profesionālā pedagoģiskā darbībā u.c.) vairākkārt 
atzīmētas arī Eiropas skolotāju izglītības Zaļajā grāmatā (Green Paper on Teacher 
Education in Europe, 2002 ).

Savukārt Eurydice pašā jaunākajā pētījumā par pamatskolas skolotājiem ir izda-
rīts viennozīmīgs secinājums, ka skolotāji tiek izglītoti galvenokārt universitātēs un 
ka tieši integrētais modelis ir kļuvis par normu Eiropā, neraugoties uz to, vai līdzte-
kus eksistē arī skolotāju izglītības secīgais modelis (Initial Training and Transition to 
Working Life of Teachers in General Lower Secondary Education, 2002).

Dažkārt Latvijā, kā arguments pret integrētajām skolotāju izglītības program-
mām tiek minēts fakts, ka ne visi, kas absolvējuši integrēto 4–5 gadus ilgo skolotāju 
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izglītības programmu, dodas strādāt izvēlētajā profesijā. Taču korekta statistisko 
datu analīze parāda, ka šādi argumenti nav pamatoti. Piemēram, no LU absolventiem 
skolā strādā vairāk nekā 70%, un šāda proporcija pilnībā atbilst situācijai daudzās 
citās profesijās Latvijā un pasaulē.

Izvēli starp vienu vai otru modeli dažādās valstīs bieži vien nosaka nevis tieši 
skolotāju izglītības mērķu un rezultātu analīze, bet gan vienkārši akadēmiskās tradī-
cijas un esošā fakultāšu un ar tām saistīto studiju programmu struktūra universitātēs 
un citās augstākajās mācību iestādēs vai arī šo struktūru visaptveroša pārveide.

Tieši pašreiz studiju programmu struktūru un ilgumu Latvijā un citās Eiropas val-
stīs kopumā var ietekmēt studiju programmu pārveide atbilstoši Boloņas deklarācijai 
“Eiropas augstākās izglītības telpa” un tai sekojošiem dokumentim (Diplomatzīšanas 
rokasgrāmata, 2000). Viens no darbības virzieniem šajā dokumentā nosaka, ka līdz 
2010. gadam Eiropas valstīm augstākajā izglītībā būtu jāpāriet uz divu ciklu bakalau-
ra – maģistra tipa studiju struktūru. Pirmo grādu varētu piešķirt pēc studijām, kuru 
apjoms kredītpunktos atbilst vismaz trim gadiem. Taču šeit tūlīt jāmin, ka deklarācija 
arī paredz, ka “jau pirmajam grādam jābūt izmantojamam Eiropas darba tirgū”, kas 
“faktiski ir visnopietnākā apņemšanās visā dokumentā” (Rauhvargers, 2002; Haug, 
Tauch, 2001). Cits starptautisks dokuments konstatē, ka “divu ciklu modelim ir jēga 
tikai tad, ja gan pēc pirmā, gan pēc otrā cikla absolventi kļūst nodarbināmi” (Rauh-
vargers, 2002).

Ja pirmo grādu saistām ar īsāko ieteikto studiju laiku – trim gadiem, tad tas 
ir īsāks par Latvijas un praktiski visu citu valstu pašreizējā likumdošanā noteikto 
skolotāju izglītības ilgumu. Tātad skolotāju izglītībā pēc trīs gadus ilga pirmā cikla 
absolvents nevarētu tikt nodarbināts kā skolotājs.

Taču ar Boloņas deklarāciju nemaz nav pretrunā skolotāja kvalifikācijas ieguve 
četru gadu ilgās profesionālā bakalaura studijās (atbilstoši Latvijas likumdošanai, sk. 
turpmāk), kuru ietvaros iespējams īstenot skolotāju izglītības integrēto modeli. Pēc 
tam, ja diplomētais skolotājs to vēlas, viņš var paaugstināt savu akadēmiskās izglītī-
bas līmeni un varbūt arī iegūt kādu papildu kvalifikāciju sekojošās maģistratūras vai 
profesionālās maģistrantūras studijās.

Pret skolotāju izglītības nepārdomātu sadalīšanu it kā divās fāzēs, no kurām 
viena ir tikai mācību priekšmetam atbilstošās zinātnes studijas, bet otra – skolotā-
ja profesionālās kompetences apguve, iebilst arī, piemēram, Vācijas kolēģi (Busch, 
2002). Prof. F. Bušs no Oldenburgas universitātes savos darbos noteikti iestājas par 
integrētā (vienas fāzes) modeļa izmantošanu skolotāju izglītībā. Prof. F. Bušs pamato 
nepieciešamību jau pirmajos kursos saistīt teorētiskās studijas ar praksi skolā, lai 
topošo pedagogu novērojumi skolā un radušies jautājumi tūlīt pēc tam tiktu teorētiski 
risināti auditorijās, tāpat arī viņš iestājas par vienlaicīgu un savstarpēji saistītu priekš-
meta zinātnisko pamatu un tā pasniegšanas metodikas apguvi.

Ļoti radikālas reformas skolotāju izglītībā uzsākusi Zviedrija. Valstī tiek ieviests 
integrētais modelis skolotāju sākotnējā izglītībā un ļoti krasi palielināti līdzekļi pēt-
niecībai un pēcdiploma studijām tieši skolotāju izglītības jomā (A new system of 
teacher education, 2000). Tiek ieviesti integrēti skolotāju izglītības grādi atbilstoši 
studijām ar 120 līdz 220 kredītpunktu apjomu atkarībā no mācību priekšmetiem (tie 
noteikti būs vairāki) un izglītības pakāpes.
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PPF aktīvi darbojas Eiropas kopējās doktora programmas Skolotāju izglītībā iz-
veides projektā.

Eiropas Savienības Thematic Network Project (TNP) dokumentos, kā labākās 
prakses piemērs atspoguļots tieši svešvalodu skolotāju izglītošanas integrētais mo-
delis LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē (Final Report to EU Commission of 
Education, 2003).

Latvijā, tostarp arī Latvijas Universitātē, pašreiz ir sastopami abi minētie skolotāju 
izglītošanas modeļi. Senāts divas reizes ir pieņēmis lēmumu, ka Latvijas Universitātē 
abi šie modeļi ir īstenojami un attīstāmi. Tas noteikti uzskatāms par pozitīvu faktu, jo 
dod iespēju salīdzināt abus modeļus gan teorētiski, gan arī praktiski. Pēdējo piecu gadu 
laikā 75–80% LU absolvējušo skolotāju ir studējuši atbilstoši integrētajam modelim 
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē, bet 25–20% – citās fakultātēs, kur mācījušies 
galvenokārt atbilstoši secīgajam modelim (izņemot matemātikas skolotājus Fizikas un 
matemātikas fakultātē, kuri arī tiek izglītoti atbilstoši integrētajam modelim).

Darbā aplūkotais skolotāju izglītošanas divu modeļu salīdzinājums nebūt nenozī-
mē, ka pašreizējās integrētās skolotāju izglītības programmas Latvijā ir nevainojamas 
un neprasa nekādus pārveidojumus un uzlabojumus, bet atbilstoši secīgajam modelim 
īstenotās skolotāju izglītības programmas būtu pilnīgi neatbilstošas.

Analīzes mērķis ir salīdzināt abus modeļus un parādīt, ka, veicot skolotāju studiju 
programmu restrukturizāciju un pilnveidi, integrētais modelis ar daudzām potenciā-
lajām priekšrocībām noteikti ir tālāk attīstāms (starp citu, tieši pastiprinot integrāciju 
starp dažādām studiju komponentēm), jo tas labāk nodrošina mūsdienu prasībām 
atbilstošu skolotāja izglītību.

Tikai secīgā modeļa akcentēšana Universitātē lielā mērā nozīmē skolotāju izglī-
tības novirzīšanu uz citām augstskolām. Tādā gadījumā uzsākt studijas Universitātē 
nebūtu ieinteresēti tie vidusskolas absolventi, kuri ir izlēmuši kļūt par skolotājiem 
un vēlas apgūt tieši šo profesiju, jo universitātē viņiem vispirms vajadzētu studēt 
trīsgadīgā vai četrgadīgā bakalaura programmā un tikai pēc tam divus gadus apgūt 
skolotājam nepieciešamās profesionālās kompetences (kopējais studiju ilgums vismaz 
pieci gadi).

Atbilstoši pašreiz spēkā esošai Latvijas likumdošanai šādu konceptuālo pieeju var 
īstenot profesionālā bakalaura studiju programmas ietvaros, kuras apjoms ir vismaz 
160 kredītpunkti (4 gadi) un pēc kuras apguves “piešķir piektā līmeņa profesionālo 
kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu nozarē (profesionālās darbības jomā)”. 
Nozare, kurā tiek piešķirts profesionālais bakalaura grāds, varētu būt “skolotāju iz-
glītība” vai arī “pedagoģija”, profesionālās kvalifikācijas – dažādas, atbilstoši jaunā 
skolotāja apgūtajam priekšmetam (priekšmetiem) un izglītības pakāpei (pakāpēm), 
kurā paredzēts strādāt (vidusskola un/vai pamatskola u.c. varianti).

Vairākas Latvijas augstskolas jau ir izveidojušas skolotāju izglītības programmas, 
izmantojot četrgadīgā profesionālā bakalaura pieeju.

Pilnveidojot Latvijas Universitātē akadēmisko un profesionālo studiju program-
mu struktūru, veidojot jaunas skolotāju profesionālo studiju programmas ar mūsu 
valstij nepieciešamām skolotāju kvalifikācijām, tieši integrētā pieeja būtu attīstāma 
un īstenojama, realizējot uz moduļiem balstītas starpfakultāšu studiju programmas.
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Latvijā būtu ļoti vēlams veidot studiju programmas vai to izvēles moduļus vairā-
ku priekšmetu skolotāju kvalifikācijas ieguvei divās izglītības pakāpēs, kas pagaidām 
vēl notiek nepietiekami. Strādājošo skolotāju lielākās daļas šaurā specializācija (tikai 
viens mācību priekšmets) rada papildu grūtības skolotājiem darba tirgū un skolu 
direktoriem – personāla komplektēšanā.

Secinājumi un ieteikumi
1. LU PPF sekmīgi attīsta izglītības zinātņu akadēmisko jomu Latvijā, veicot pētī-

jumus kopā ar attīstītākajām pasaules valstīm un pilnveidojot studiju programmas 
visciešākajā starptautiskajā kontekstā.

2. Mūsdienu prasībām atbilstošāku skolotāju izglītību nodrošina integrētais modelis. 
Saskaņā ar Latvijā pašreiz spēkā esošo izglītības likumdošanu integrēto modeli 
skolotāju izglītībā var īstenot kā profesionālā bakalaura studiju programmu ar 
ilgumu vismaz četri gadi. 

3. Skolotāju profesionālās izglītošanas konceptuālās pieejas mērķis, īstenojot sko-
lotāju izglītību atbilstoši integrētajam modelim, ir nodrošināt vienotu veselumu 
starp mācību priekšmeta (priekšmetu) zinātnisko pamatu, mācību metodikas, 
pedagoģijas, psiholoģijas studijām, vairākkārtēju profesionālo praksi skolā, sā-
kot ar jaunākajiem kursiem, u.c. studiju komponentēm, tādējādi dodot iespēju 
studentam iegūt mūsdienu skolotājam nepieciešamās kompetences. Visām studiju 
komponentēm jābūt savstarpēji integrētām.

4. Skolotāju izglītības programmu pilnveide un restrukturizācija ir jāveic, analizējot 
prasības un situāciju tieši skolotāju izglītībā, nevis piemērojot vispārējas “univer-
sālas” shēmas. Jo tādas reformas, iespējams, varētu unificēt studiju programmu 
kopējo struktūru, taču rezultātā būtiski mazinātos skolotāju izglītības kvalitāte, 
atbilstība mūsdienu prasībām un palielinātos izdevumi tālākizglītībai.

5. Skolotāju profesionālo studiju programmu pilnveides gaitā jāpāriet uz divu vai 
pat vairāku priekšmetu skolotāju izglītošanu, turklāt sagatavojot darbam divās 
izglītības pakāpēs.

6. Tikai integrētais modelis piesaista LU tos vidusskolu absolventus, kuri vēlas sākt 
apgūt skolotāja profesiju tūlīt pēc iestāšanās augstskolā. 

7. Veidojot LU jaunas skolotāju profesionālo studiju programmas ar mūsu valstij 
nepieciešamām skolotāju kvalifikācijām, integrētā pieeja būtu īstenojama, reali-
zējot uz moduļiem balstītas starpfakultāšu studiju programmas. Integrētā skolo-
tāju izglītības modeļa izmantošana neizslēdz arī secīgā modeļa izmantošanu LU, 
ievērojot to studentu (absolventu) vēlmes, kuri skolotāja profesiju grib apgūt pēc 
bakalaura studijām. PPF piedalās visu skolotāju profesionālo studiju attīstīšanā 
un īstenošanā Latvijas Universitātē.

8. Jāveic precīzi novērtējumi par nepieciešamo skolotāju skaitu konkrētās izglītī-
bas pakāpēs, priekšmetos un priekšmetu grupās Latvijā kopumā un atsevišķos 
reģionos, ievērojot pašreizējā skolotāju sastāva vecumu un izglītību, jāizstrādā 
prognozes vismaz desmit gadu periodam. Lai analizētu esošo situāciju skolotā-
ju izglītošanā, absolventu stāšanos darbā un palikšanu šajā profesijā, jāizmanto 
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skolu un skolotāju reģistri Latvijas izglītības informatīvās sistēmas (LIIS) ie-
tvaros un augstskolu informatīvās sistēmas (LUIS u.c.).

9. No LU skolotāju profesionālo programmu absolventu skaita pēdējos piecos ga-
dos kopumā skolās strādā 72%–75%, līdzīga situācija vērojama daudzās pasaules 
valstīs un arī citās studiju programmās Latvijā.

10. Balstoties uz LU PPF potenciālu, Latvijā ir jāizveido Skolotāju izglītības attīs-
tības programma, ietverot tajā kvantitatīvu un kvalitatīvu pašreizējās situācijas 
analīzi un prognozi nākotnei, turpmākās situācijas regulāru monitoringu, skolotā-
ju izglītības un tālākizglītības kvalitātes analīzi un pilnveidi, tostarp perspektīvu 
skolotāju izglītības modeļu izpēti un attīstību, studiju satura komponentu integ-
rāciju un modernizāciju, prakses nodrošināšanu skolās, jauno skolotāju iesaisti 
skolās un citus jautājumus.
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DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL SCIENCES AND TEACHER EDUCATION IN 
THE UNIVERSITY OF LATVIA

The situation and prospects for development of research and curriculum development in the 
field of teacher education and educational sciences are analysed. The shift of paradigms in
education research is described by introducing the approach of educational sciences. The ad-
vantages of the integrated teacher education model for educating teachers whose qualification
would meet the demands of today are described in comparison with the consecutive model. 
The teacher education curricula are analysed in the context of the Bologna process and Latvian 
education legislation. 
Key words: educational sciences, pedagogy, integrated model of teacher education, consecu-
tive model of teacher education, Bologna process. 
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SKOLOTĀJU IZGLĪTĪBA:  
EIROPAS PIEREDZE UN PERSPEKTĪVAS

Raksta mērķis ir akcentēt mūsdienu skolotāja profesionālās darbības aktuālās jomas un 
rosināt veikt izmaiņas skolotāju izglītības programmās Latvijas Universitātē, vienojoties 
par nepieciešamajām profesionālajām kompetencēm un veidojot skolotāja kvalifikācijas iet-
varu. Piedāvājot risinājumus, analizēta Eiropas valstu, īpaši Leipcigas universitātes (Vācija), 
skolotāju izglītības pieredze, kā arī pētījuma “Skolotāja profesija Eiropā” (2002) materiāli.
Raksturvārdi: mūžizglītība, skolotāja profesionālā darbība, kvalifikācija, mentors, pedagoģiskā
prakse.

Pārmaiņas demogrāfiskā situācijā, zināšanu ietilpīgo nozaru īpatsvara pakāpe-
nisks pieaugums valsts ekonomikā, brīvā laika pieaugums, kā arī tālmācības pie-
ejamība un citi sabiedrības attīstību ietekmējoši faktori arvien straujāk paplašina 
izglītības sistēmas ietvaru no formālās izglītības sistēmas, kas galvenokārt iekļauj 
bērnus un jauniešus, uz neformālo un individuālo mācīšanos, lai nodrošinātu pie-
dāvājumu studējošajiem pieaugušo vecumā. Šī tendence ir vērojama gan Eiropas 
Savienības valstīs, gan pasaulē kopumā un liecina par mūžizglītības arvien straujāku 
izplatību. Šajā kontekstā tiek sagaidīts, ka skolotāji būs profesionāli gatavi strādāt 
dažādu vecumgrupu auditorijās un veidos pamatus prasmju apgūšanai, kas nepie-
ciešamas cilvēka mūžizglītībai.

Skolotāju profesionālās darbības paplašināšanās kardināli maina līdzšinējo iz-
pratni par skolotāju izglītības programmām, kas nodrošināja galvenokārt prasmi mā-
cīt vienu/divus mācību priekšmetus noteiktā izglītības pakāpē. 

187.–194. lpp.
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Zviedrijā un citās ES valstīs mūžizglītības īstenošanai skolotāju izglītības prog-
rammās ir saglabāts studiju kursu kodols, kas ir pamats jebkuras izglītības pakāpes 
skolotāja profesionālai darbībai. Pie kam katra kursa saturs, apjoms un apguve ir 
noteikts iegūtā rezultāta kontekstā – ko zina, spēj un dara topošais skolotājs. Vie-
noties par šādu studiju kursu kodolu visās skolotāju izglītības programmās Latvijas 
Universitātē ir primārs uzdevums fakultātēm, kas īsteno skolotāju izglītības un tālā-
kizglītības programmas. Tādējādi iegūsim vienotu skolotāja kvalifikācijas ietvaru, kas 
būs objektīvi saistošs un nodrošinās vienotu pieeju mūsdienīga skolotāja izglītībai. 
Argumentēts kvalifikācijas ietvars labi atbilstu arī nostājai, ka skolotājs kā regla-
mentēta profesija nosaka nepieciešamību pēc vienotas pieejas skolotāju izglītībai un 
profesionālai darbībai, kas izstrādāta sadarbībā ar darba devējiem, tādējādi nodrošinot 
atbilstību tuvākās nākotnes darba tirgus vajadzībām.

Skolotāju izglītības programmu piedāvājums
Analizējot skolotāju izglītības programmu piedāvājumu, jākonstatē, ka, neraugo-

ties uz daudzskaitlīgu programmu esamību, to saturs ir visai tradicionāls, galvenokārt, 
izglītības pakāpju robežās ar nelielām variācijām mācīt atsevišķus priekšmetus kādā 
cita izglītības pakāpē.

Kamēr Latvijā licencēšanas nolūkam meklējam kodus kā atspoguļot vidusskolas un 
pamatskolas skolotāja kvalifikācijas vienā programmā, ES valstis piedāvā programmas, 
kas gatavo skolotāju ar kvalifikāciju vairākos priekšmetos vismaz divās izglītības pa-
kāpēs, kā arī pastāv visplašākā daudzveidība starpdisciplināru grādu piešķiršanā. Nav 
šaubu, ka šāda pieeja paaugstina skolotāja konkurētspēju darba tirgū, kas ir svarīgs 
priekšnoteikums šobrīd Latvijā piedāvāto programmu pārvērtēšanai un pārveidei, vie-
nojoties par nozīmīgākajām skolotāja profesionālajām kompetencēm un saskaņojot to 
apguves apjomu studiju programmās. Ir pienācis laiks veidot studiju programmas, lai 
sagatavotu tik ļoti nepieciešamos profesionāļus izglītības socioloģijā un ekonomikā, kā 
arī mācību līdzekļu, īpaši mācību grāmatu, izstrādē. Aizbildināšanos ar docētāju trū-
kumu šajās šauras specializācijas jomās varētu kompensēt, piedāvājot projektu, veidot 
starpaugstskolu programmas Baltijas vai pat Ziemeļeiropas reģionā. Elastības trūkums 
vērojams arī tādu programmu piedāvājumā, kas pavērtu iespējas skolotājam strādāt vai-
rākās izglītības pakāpēs, ieskaitot pieaugušo izglītību. Jaunu izglītības nozaru attīstība 
un plašāka specializācija pavērtu skolotājiem arī karjeras attīstības perspektīvas.

Diemžēl jāatzīst, ka Latvijā pagaidām vairāk notiek diskusija un šķēpu laušana 
par formu, tas ir, par pakāpenisko vai paralēlo, akadēmisko vai profesionālo studiju 
modeli, novārtā atstājot vēl vienu nozīmīgu aspektu – piešķiramās kvalifikācijas un 
grādu maksimālu atbilstību darba tirgum. Šāda situācija sašaurina augstskolu studiju 
programmu piedāvājuma klāstu, jo pastāvošo normatīvo aktu prasības lielā mērā 
nosaka diezgan vienveidīgo pieprasījumu, kas tikai daļēji atbilst darba tirgus prasī-
bām. Šāda situācija pastāv jau vairākus gadus, un šķiet, ka to risināt nav ieinteresēts 
neviens, izņemot pašas augstskolas, jo tās vēlas uzturēt savu kapacitāti un konkurēt-
spēju arī ārpus Latvijas robežām. 

Kamēr tiek gaidīts izsvērts pieprasījums nepieciešamajam skolotāju skaitam tu-
vākajā nākotnē, augstskolai pašai ir jāatbild uz jautājumu – kas ir tie nozīmīgākie 
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orientieri studiju programmu satura veidošanai un saskaņošanai fakultātēm, 
kuras ir ieinteresētas piedāvāt skolotājiem mūsdienīgu izglītību?

Pirmkārt, sapratne, ka skolotāja sākotnējo profesionālo kompetenci veido sa-
balansētas akadēmiskās zināšanas un profesionālās darbības prasmes.

Prakses un teorijas nelīdzsvarota attīstība un vāja savstarpējā saistība ir cēlonis 
pārmetumiem par programmu saturisku sadrumstalotību un zemu produktivitāti, kā 
arī resursu neracionālu izmantošanu.

Meklējot līdzsvara risinājumus, ir analizētas skolotāju izglītības programmas 
citās ES valstīs. Saskaņotība prasībās attiecībā uz saturu pastāv lielākajā daļā ES 
valstu, satura ziņā autonomiju vairs bauda tikai Čehija, Grieķija, Īrija, Kipra, Latvi-
ja, Lielbritānija (Anglija, Velsa, Ziemeļīrija), Malta un Slovēnija. Precīzs minimālo 
prasmju apjoms ir noteikts Eiropas skolotāja profesionālās darbības piecās jomas, 
kas aktuālas mūsdienu sabiedrības attīstībai. Tās ir: 

• informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošana mācību procesā,
• prasme strādāt ar daudzkultūru skolēnu grupām, 
• prasme strādāt ar bērniem ar īpašām vajadzībām,
• skolvadības prasmes (vadība un administrēšana),
• saskarsme ar skolēniem, uzvedības paradumu veidošana, t.sk. konfliktu risi-

nāšanas prasme.
Minēto prasmju apguvei Latvijā nav detalizētu rekomendāciju un noteiktu pra-

sību, kurpretī igauņi demonstrē lielāku konsekvenci, līdzīgi kā Lielbritānija, Nīder-
lande, daļēji Vācija.

Bez tam analīzes rezultātā konstatēts, ka profesionālo studiju daļa sastāda 25–50% 
no kopējā apjoma. Lai īstenotu atbilstošu proporciju, universitātes studiju programmās 
nepieciešams reorganizēt pedagoģiski psiholoģisko un priekšmetu didaktiku studiju 
kursu īstenošanu pedagoģisko prakšu periodos. Būtu jāpieliek papildu pūles, piesaistot 
LU programmām skolotājus mentorus, kuru pieredzes izmantošana un prakse viņu 
vadībā, būtiski uzlabotu topošā skolotāja kompetenci un profesionālo varēšanu. 

Īpaši aktuāla skolotāja izglītības programmu pilnveide kļūst dabas zinātņu un 
inženierzinātņu jomās, kas Latvijā pasludinātas par prioritārām un kurās tiek rosi-
nāts studējošo skaita būtisks pieaugums. Skolotāju izglītības programmās docētājiem 
maksimāli dažādojot studiju metodes, sekmējama studentu inovatīvās domāšanas un 
darbības pieredzes veidošanās, kā arī veicināma topošo skolotāju spēja sadarboties ar 
eksakto zinātņu nozaru pārstāvjiem, lai priekšmetu apguvi tuvinātu reālajām dzīves/
nozares vajadzībām un vienlaicīgi veidotu priekšstatu par karjeras iespējām nozarē. 
Pastāvot līdzšinējai praksei, kad darba devējs nespēj formulēt pieprasījumu, piedāvāt 
moderni aprīkotas prakses vietas, bet mācību iestāžu tehniskais aprīkojums ir būtiski 
novecojis, gaidīt intereses pieaugumu par šīm prioritārajām jomām nav pamata. 

Otrkārt, racionāls orientieris skolotāju programmu pilnveidei un atbilstības no-
drošināšanai darba tirgus prasībām ir skolotāju profesijas standarta prasību iedzīvi-
nāšana programmās. Šajā nolūkā sākotnēji programmu veidotājiem labi jāiepazīst 
minētais dokuments un maksimāli jāpiemēro tā prasības īstenojamās programmas 
mērķim un uzdevumiem.

Tatjana Koķe, Aīda Krūze, Dīters Šulcs. Skolotāju izglītība: Eiropas pieredze ..
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Treškārt, nosacījums, ka zināšanu sabiedrībā akcents mainās no faktu apguves 
uz prasmi piekļūt informācijai, izprast tās vērtības nozīmības pakāpi un prast to lie-
tot. Tādējādi skolotājiem kļūst aktuāli izkopt sevī un savos audzēkņos kompetenci 
trīs jomās:

1) zināšanu (turklāt starpdisciplināru zināšanu),
2) darbības jomā,
3) pašapziņas jomā.
Profesionālo kompetenču izpratnes vienotība un saskaņotība skolotāja profesijā 

ir nepieciešama gan salīdzināmības, pārmantojamības, gan skolotāju un skolēnu mo-
bilitātes dēļ. Nav aiz kalniem perspektīva, kad Eiropa no vienotas izglītības telpas 
izveidosies vienotā darba telpā. Mūžizglītības skatījumā svarīgi nodrošināt katram 
iedzīvotājam plašu un adekvātu izglītības piedāvājumu gan satura, gan formu ziņā, 
paturot prātā viņa neierobežotās pārvietošanās tiesības un iespējas mūsdienās. Tas 
risināms ne tikai izglītības, bet arī ekonomikas, finanšu, sociālai, kultūras un politi-
kas jomai, atsakoties no šauri resoriskām interesēm un demonstrējot domāšanu un 
darbību kopsakarībās. Latvijas skolotāju iespējamā vēlme objektīvu vai subjektīvu 
iemeslu dēļ meklēt darbu citu ES valstu izglītības iestādēs tuvākajā nākotnē kļūs par 
normu. Kā liecina Eurydice 2002. gada pētījums, vairākās Eiropas valstīs ir vērojams 
kvalificētu skolotāju trūkums īpaši pamatizglītības posmā. Tas, protams, nenozīmē, 
ka mūsu skolotāju sagatavošana jāorientē uz darbu ārpus Latvijas, bet tas noteikti 
nozīmē, ka skolotāju izglītības un tālākizglītības saturs vismaz obligāto profesionālo 
kompetenču līmenī ir saskaņojams un veidojams vienoti, lai skolotājs, kas ieguvis 
izglītību Latvijā, varētu droši un pārliecinoši baudīt apvienotās Eiropas iespēju un 
labklājības augļus. 

Nedaudz iepazīstināsim ar iestrādnēm, kas sekmē LU studentu – topošo un pie-
redzējušo skolotāju – iekļaušanos vienotā izglītības un darba telpā Eiropā.

Vācu kolēģu pieredze
Visplašāk mūsu struktūrvienības mācībspēki un doktoranti iepazinuši vācu ko-

lēģu pieredzi skolotāju izglītībā un skolu darba praksē, iekļaujoties starptautiskos 
projektos ar Tībingenes universitāti kopš 1989. gada, ar Johana Volfganga Gētes 
universitāti Frankfurtē pie Mainas kopš 1990. gada, ar Leipcigas universitāti kopš 
1998. gada, ar Hamburgas Bundesvēra universitāti (1993.–1997. g.), Līneburgas Aus-
trumu akadēmiju (1994.–1998. g.), Berlīnes Brīvo universitāti (1996.–1998. g.). 

Viens no ikgadējā starptautiskā semināra tematiem ir “Skola un skolotāju iz-
glītība Vācijā: attīstības tendences rietumu un austrumu federālajās zemēs”. Šajos 
gados 150 LU mācībspēki, doktoranti un Latvijas skolu pedagogi – LU maģistranti 
iepazinuši gan K. Adenauera fonda Izglītības centra pieredzi pieaugušo politiskajā 
izglītībā, gan Vācijas universitāšu pieredzi skolotāju izglītībā Līneburgas universitātē, 
Mārtiņa.Lutera universitātē Hallē – Vitenbergā, Magdeburgas universitātē, Leipci-
gas universitātē, Herdera institūtā Leipcigā. Saksijas – Anhaltes zemes skolu darba 
prakses iepazīšanā un analīzē esam pārliecinājušies, kā Leipcigas universitāte sekmē 
pedagoģisko inovāciju ieviešanu skolās. Skolotāji rūpējas, lai jau no mazotnes sko-
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lēni apgūtu patstāvīgā darba, mācīšanās prasmes, kas ir arī mūžizglītības pamats un 
aktuāla mūsdienu prasība. 

Diskusijās par studiju procesa saturu un organizāciju aktualizējās tēmas: skolo-
tāja profesija pārmaiņu laikos; kas ir labs skolotājs; mācīšana kā profesionāla dar-
bība; teorija un prakse skolotāju izglītībā; skolotāja “pedagoģiskā brīvība”. Prasībās 
skolotāja izglītībai nākotnē aktuāla kļūst pedagoģiskās brīvības izpratne. Diskusijās 
nonācām pie atziņas, ka pedagoģiskā brīvība ir: 

• brīvība jebkura lēmuma pieņemšanā, ievērojot pastāvošās likumdošanas 
normas,

• brīvība nodarbības metodiskajā plānošanā,
• satura un metožu brīvība papildu mācību nodarbību, kā arī ārpusskolas pa-

sākumu piedāvājumā,
• brīvība līdzdalībai skolas dzīves veidošanā un pedagoģisku koncepciju iz-

strādē,
• brīvība darbā un skolēnu audzinošas ietekmēšanas intensitātē,
• brīvība skolēnu sekmju novērtēšanā spēkā esošo noteikumu ietvaros,
• skolēniem, vecākiem un kolēģiem organizēto konsultāciju veida un intensitā-

tes brīvība.
Tas rada pārdomas, vai LU studiju programmās esam pietiekami piedāvājuši 

“pedagoģiskās brīvības” pieredzi?

Pedagoģiskā prakse kā teorijas un prakses attiecību paradigma 
skolotāju izglītībā Leipcigā

Leipcigas universitātes pieredze skolotāju izglītībā ir ļāvusi konstatēt, ka centrā-
lais posms teorijas un prakses attiecību paradigmā ir skolotājs mentors. 

Mūsdienās visā Vācijā pedagoģiskā prakse ir ieņēmusi stabilu vietu pedagoģijas 
studiju programmās līdzās sabiedriskajām un audzināšanas zinātnēm, kā arī priekš-
meta didaktikai. Mentors piedalās skolas audzināšanas procesā, pavada studentu gai-
tas pedagoģiskās prakses laikā skolā. Daudzās federālajās zemēs mentora uzdevumi 
tiek apzīmēti kā “pamatdarbs”. Tomēr mentora amata nepieciešamība saskaras ar teo-
rijas un prakses savietojamības problēmu. Turklāt, ja mentoram neapstrīdami piemīt 
mācīšanas kompetence, tad par studenta pedagoģisko praksi atbildīgais augstskolas 
pasniedzējs spēj rosināt teorētiskās refleksijas.

Mentors pedagoģijas studentu pavada gan pirmajā pedagoģiskās prakses posmā, 
kad studējošais vēl tikai tiek ievadīts skolas praksē, gan arī otrajā, studijas noslēdzošajā, 
pilnīgajā pedagoģiskās prakses periodā. Gan universitātes studiju, gan pedagoģiskās 
prakses mērķis ir izglītots skolotājs, kas praktiskos risinājumos pamatojas uz teorētis-
kām atziņām. Šādā skatījumā teorija un prakse atrodas pastāvīgā funkcionālā mijiedar-
bībā un atgriezeniskumā. Savukārt sasaistes trūkums starp augstskolas teorētiskajām 
studijām un pedagoģisko praksi veicina vilšanos, kas pāriet rezignējošā attieksmē: 

• “Beidzot es drīkstu mācīt; kam man visas šīs teorijas!”
• “Ar apgūtajām normām un likumiem pietiek, lai strādātu!”

Tatjana Koķe, Aīda Krūze, Dīters Šulcs. Skolotāju izglītība: Eiropas pieredze ..
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Tieši teorijas un prakses saskares jomā parādās pedagoģiskās prakses unikālā 
funkcija, kurā mentoram kā ekspertam abās jomās pienākas galvenā loma. Tieši vi-
ņam jāpārliecina pedagoģijas students par to, ka “teorija nedrīkst būt attālināta no 
prakses un prakse nedrīkst noniecināt teoriju”.

Nepieciešama cieša sadarbība starp augstskolas pasniedzējiem un mentoriem, 
kuru kompetencē ietilpst pedagoģiskā prakse. Lai to realizētu, augstskola iesaista 
mentoru tās mācību procesā, tādējādi sekojot norisēm skolā un atbilstoši nospraužot 
attiecīgos mērķus tālākajam studiju procesam augstskolā.

Mentora funkcijas un uzdevumi īstenojas trīs jomās. 
1) Priekšmeta pasniegšanas priekšnosacījumu, mērķu un paņēmienu precizēšana. 

Turklāt mentora rīcība nav meistara-mācekļa attiecību modelis. Daudz nozīmīgāku 
vietu ieņem zinātniski pamatota, reflektējoša saruna par atsevišķiem uzdevumiem.

2) Mācīšana un mācīšanās. Mentors seko jaunākajām atziņām un attīstības ten-
dencēm, atbilstoši piemērojot tās skolas praksē. Tas nozīmē, ka viņam ir izpratne par 
dažādiem modeļiem, teorijām un atziņām par mācīšanās un mācīšanas metodēm, par 
mācīšanās traucējumiem, spējām, sekmju kontroli un novērtēšanu. Pedagoģiskajā 
praksē studentam ir jānonāk pie atziņas par skolas tiešo saisti ar dzīvi un par nepār-
trauktas tālākizglītošanās nepieciešamību ikviena skolotāja darbā. 

3) Mentora “pedagoģiskā loma”. Iepriekšminētās kvalitātes neapšaubāmi saistā-
mas ar “laba skolotāja” īpašībām. Mentors ir “labs skolotājs”. Saistībā ar šo amatu 
minamas vēl vairākas citas viņa prasmes un iemaņas, kuru veicināšanai nepieciešama 
universitātes piesaiste skolai, piedāvājot mentoru sertifikācijas seminārus, akcentējot 
šādas tēmas: 

•  sarunas un diskusijas ar kritiski noskaņotiem pieaugušiem “skolēniem”,
• pieaugušo izglītības pamatnostādnes un spēja tās piemērot darbā ar studen-

tiem,
• identificēt, analizēt un koriģēt trūkumus savā un citu vadītā mācību stundā,
• analizēt, izmēģināt un ieviest pedagoģiskajā praksē inovācijas vispārējās di-

daktikas, pedagoģijas un specializācijas jomā,
• pamatoti argumentējot, adekvāti atspēkot kritiku,
• dažādu ar skolotāja lomu saistītu problēmu pārzināšana,
• aprakstot dažādas konflikta iespējas, tās skaidri formulēt un attīstīt racionālas

alternatīvas rīcības iespējas,
• iejūtīga, izprotoša attieksme (empātija) pret pedagoģijas studentu ar specia-

lizācijas priekšmetu saistītiem jautājumiem un vēlme akceptēt viņa mācīša-
nos,

• gatavība uztvert ar zināšanām speciālajā priekšmetā un tā pasniegšanu saistītās 
problēmas kā risināmas un maināmas,

• spēja, pamatojoties uz vērtēšanas rezultātiem, attīstīt tālāk uzvedības paradu-
mus un mācīšanās paņēmienus. 

Šis tēmu saraksts liecina, ka mentora amats nav vienkārši tikai ievads profesijā 
vai tūlītēja palīdzība priekšmeta mācīšanā.
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Mentoru sertifikācijas kursi un individuālā kvalifikācijas
paaugstināšana

Lai cik arī nepieciešama ir pedagoģiskās prakses integrācija, augstskolām tā sa-
gādā daudz un dažādas problēmas. No savlaicīgas mentoru iesaistīšanas ir atkarīga 
pedagoģiskās prakses kvalitāte. Veiksmīgs risinājuma variants varētu būt mentoru 
semināri, kas notiktu skolotāju tālākizglītības ietvaros. Skolotājs pēc semināra “Men-
tors kā starpnieks starp teoriju un praksi” absolvēšanas saņemtu mentora sertifikātu. 
Šādas sistēmas ieviešana sniegtu vairākus sinerģētiskus efektus:

• nepieciešamo organizatorisko darbu veic skolotājiem pazīstams un pārbaudīts 
“personu loks”,

• ir sakārtoti finansiālie un ar likumdošanu saistītie jautājumi,
• semināram noslēdzoties, sekmīgajiem dalībniekiem tiek izsniegts valsts serti-

fikāts,
• universitāte rūpīgi dokumentē kooperācijas gaitu.
Šie semināri norit divās daļās. 
A daļa: “Mentora uzdevumi augstskolu pedagoģiskās prakses ietvaros”
1. Iepazīstināšana ar eksaminācijas kārtību un studiju programmu.
2. Mentora līdzdalības iespējas hospitācijās.
3. Mentora loma un iniciatīvas studentu prakses plānošanā.
4. Augstskolu pedagoģiskās prakses programma kā saturiskas pilnveidošanas 

modelis.
5. Augstskolu pedagoģiskā prakse un attiecības starp teoriju un praksi.
B daļa: “Mentora uzdevumi otrās pedagoģiskās prakses ietvaros”
1.  Ar priekšmeta specializāciju saistītie studiju un eksaminācijas noteikumi.
2. Skolotāja izturēšanās: cēloņi, iedarbība, problēmas.
3. Nodarbību plānošana.
4.  Skolēnu novērtēšanas aspekti.
5. Kvalifikācija – novērtēšanas metodes un kritēriji.
Pedagoģiskā prakse, kas balstās uz skolotāju mentoru aktīvu iesaisti, rada iespēju 

nojaukt pastāvošās distances barjeras un, pateicoties apzinātai institūciju sadarbībai, 
kooperējas studenti, mentori un pasniedzēji. Netiek reducēta ne skolotāja, ne pasnie-
dzēja primārā kompetence. Ir beigusi pastāvēt vienīgā pareizā kompetence, jo katrs 
partneris piedāvā arī savu sekundāro padomdevēja kompetenci. Pedagoģiskā prakse 
tādējādi atbrīvojas no sava “salas” statusa un atklājas kā kompetenci paplašinošs 
kooperācijas lauks visiem dalībniekiem. 

Starptautiskie semināri ar pieredzes apmaiņu un diskusijām neapšaubāmi ir vei-
cinājuši mūsu iekļaušanos Eiropas kopējā izglītības telpā. Un tā esam nonākuši pie 
jautājuma – kādam būt nākotnes skolotājam šajā vienotajā telpā. 

Šai problēmai Leipcigā bija veltīta starptautiska konference “Lehrerbildung in 
Europa, Lehrerbildung für Europa” (“Skolotāju izglītība Eiropā, skolotāju izglītība 
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Eiropai”), kurā piedalījās piecu Eiropas valstu pārstāvji un šā gada 25. janvārī tika 
parakstīta “Leipcigas deklarācija par Eiropas skolotāju”. Tajā teikts: 

“Sadarbībai izteiktais dedzīgais atbalsts, kā arī prasība pēc izglītības sistēmas 
eiropeizācijas skolu jomā rosinājusi Leipcigas universitāti izstrādāt jaunas starptau-
tiskas studiju programmas ar vienotu skolotāja diplomu, kas principā pilnvarotu jau-
no speciālistu strādāt jebkurā no valstīm. “Eiropas skolotāji” izmantotu 1993. gadā 
pieņemtās visu profesiju grupu pārstāvju brīvās pārvietošanās tiesības. Zinātniski 
pamatota izglītošana Eiropas kultūrā un valodās būs bāze, uz kuras pamata Eiropas 
skolotājs bērnus un jauniešus spēs tuvināt “Eiropas idejai” un vienotām vērtībām un 
mērķiem.

Prezentējot praksē ieviešamo “Eiropas skolotāja” Master of Arts studiju prog-
rammas modeli, vienlaikus Eiropas Savienības dalībvalstu augstskolām tiek izteikts 
piedāvājums piedalīties šajā studiju programmā. Leipcigas universitāte uzņemas ini-
ciatīvu un uzskata to par savas labās gribas zīmi sniegt ieguldījumu svarīgajā tautu 
kultūras un sociālās dzīves līdzveidošanā, Eiropas Savienībai pavisam drīz paplaši-
noties ar desmit jaunām dalībvalstīm.”

Šā gada maijā Leipcigas universitātes piedāvājums tika apspriests LR Izglītības 
un zinātnes ministrijā, piedaloties LU un Leipcigas universitātes pārstāvjiem, kas ir 
labs aizsākums līdzdalībai šajā perspektīvajā projektā. 

Interesentiem piedāvājam īsu saturisku ieskatu maģistra profesionālo studiju 
programmas “Eiropas skolotājs” moduļos.

Rosinām visas LU fakultātes, kas īsteno skolotāju izglītības un tālākizglītības 
programmas, izteikt savu attieksmi par līdzdalības praktiskām iespējām un piedalīties 
diskusijā par “Eiropas skolotāju”, kas turpināsies šā gada septembrī. 

Nobeigumā gribam uzsvērt, ka mēs neaicinām pārņemt vai kopēt kādu pieredzi, 
bet aicinām zināt, vērtēt un pastāvīgi mācīties citam no cita, bet jo īpaši – mazāk 
pieredzējušiem no cilvēkiem un valstīm ar lielāku pieredzi, lai kompetenti un izsvērti 
varētu pieņemt lēmumus, nevis atrasties pastāvīgu reformu svārstībās. 

TEACHER EDUCATION: EUROPEAN EXPERIENCE AND PROSPECTS

The aim of the article is to stress the particular professional skills of a present day teacher 
and to promote changes in the curricular content and organisation of teaching programmes 
at the University of Latvia, on the basis of common understanding of teachers’ professional 
competences within the qualification framework. The materials of the Eurydice study, “The 
Teaching Profession in Europe,” (2002) as well as Leipzig University experience are analysed 
in order to draw attention to solutions and experience in other European countries.
Key words: lifelong learning, teacher’s profession, qualification, mentor, teaching practice.

Piezīme: Materiālus no vācu valodas tulkojusi Dr. Ieva Sproģe.
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RESEARCH IN SOCIAL SCIENCE:  
A VISION FOR 2012

The great task in the future for EuroFaculty will be to assist Tartu University, University of 
Latvia and Vilnius University in development of Centres of Excellence in Social Science 
(Economics, Law, and Public Administration). 
Centres of Excellence shall create a research environment in the Baltic states able to compete 
world wide as well as to make the results of EuroFaculty sustainable by developing capacity 
for research based teaching.
The Centres of Excellence (CoE) will create a network of strong research institutions which 
can provide ministries and government agencies with experts and expertise of high interna-
tional standard. 
The Centres of Excellence will create high standard Baltic research in Social Science, and rise 
the number of Baltic publications in refereed scientific journals.
The project is seen in a time perspective of a 5 plus a 3 years cycle to run until 2012. 
The first five-year cycle, 2005–2009 will hopefully start from January 1 2005.
Key words: EuroFaculty, The Centres of Excellence in social sciences.

The Dynamics of EuroFaculty
EuroFaculty was established by the Council of the Baltic Sea States to assist the 

Baltic universities in reforming higher education in Economics, Law and Public Admin-
istration. Implementing this objective means pursuing the following long-term goals: 

• Introduction and transformation of core curricula in each field up to and including
the level of Master’s degree to internationally accepted academic standards. 

• Retraining and training of local academic staff and new professionals to en-
sure that the host universities have the means to sustain the new curriculum. 

• Development of libraries and computer networks in support of teaching and 
research at the host universities. 

In the first phase EuroFaculty concentrated its work, together with the staff of
the three universities, on reforms to raise academic standards to good West Euro-
pean standards in Economics, Law and Public Administration in the undergraduate 
programmes, i.e., Bachelor programmes. 

195.–202. lpp.
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This work has, according to several independent evaluation reports, been quite 
successful. It should be emphasised that many graduates from these programmes 
have continued their studies towards Master degrees or PhD’s at universities in West-
ern Europe and North America. Others have continued their studies at home or have 
started to work in the Ministries and Government agencies.

Later the foreign lecturers shifted their attention to the Master programmes. The 
Master programmes and the newly started EuroFaculty PhD programme will be the 
focus of the EuroFaculty activities until the support of the CBSS donor countries 
finally runs out at the end of the academic year 2004/2005.  

The period of EuroFaculty (“EuroFaculty I”) is by the Governing Board stipu-
lated to stop at the end of the academic year 2004/2005.

A “EuroFaculty II” will change focus mirroring the achievements under “Euro-
Faculty I”. Its main purpose is to continue the research part of EuroFaculty I.

Focus will be on advanced MA courses and encouragement of local research 
through support to local PhD programmes – initiated in 2002 under the current mul-
tilateral (Council of Baltic Sea States based) financial regime.

Development Strategies 
The research-activities must be promoted by a strengthening of the PhD-scholar-

ship program and a series of tailored and targeted sustainability activities all directed 
towards the enhancement of the Baltic research milieus. More specific to:

Create clusters of Baltic research groups in social science
In general it must be assumed that in the foreseeable future it will not be possible 

to create sufficiently strong and international competitive research groups based on
one Baltic country alone.

For the moment it is not possible e.g. to create a research group on Public Fi-
nance in any single Baltic state within the framework of the universities. 

Such a research group must therefore be formed cross-national.
Create two-way research links
Baltic research fellows should be connected to international research groups. 

Due to the good experience under the EuroFaculty project especially to German 
and Nordic research groups. However, it is desirable to create research groups in 
the Baltic states which could be interesting to visit for international research fellows 
(especially from Germany and the Nordic Countries). 

Create transparency in the selection of PhD students.
For the moment the EuroFaculty PhD grants are announced in competition 

among all Baltic students. An international team organized by EuroFaculty of social 
scientists selects the PhDs to be supported.

Create advanced Masters Programs and Common (Nordic-Baltic-German) Mas-
ter programs

Many universities have advanced courses with only few students and are con-
sequently close to the shut down point on 5 students. Obviously benefits can be
obtained by creating common Nordic-Baltic-German Master programs.
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Scientific Publications
A main goal for the centres is to publish scientific articles at international level.
The EuroFaculty II should heavily encourage and sponsor scientific Baltic jour-

nals and monographs with Baltic Journal of Economics as well as the EuroFaculty, 
Riga law book program (promoted by Hans Wildberg) as examples.

Baltic-based journals are important tools in developing Baltic scientific culture.
The centres in economics use (among others) Baltic Journal of Economics as 

outlet for their studies.
Similar Baltic based scientific journals should be established in Political Science.
At the University of Latvia EuroFaculty has since 2000 published 17 mono-

graphs mainly in law in Latvian language. Especially in Law publishing in local 
language is important.

The Development strategy and Action plan are scheduled as to be a part of the 
Baltic national states development strategy.

Positions
1. Student Research Assistants  
The basis for recruitment of qualified candidates for PhD studies is especially in

Latvia and Lithuania very tiny. The reason is that the master students mostly have full 
time job side by side with their studies, and young people’s ambitions and visions 
for a research carrier is low in Latvia and Lithuania.

Tartu University has successfully together with EuroFaculty managed to create a 
pool of young talents around the Departments. This pool is the basis for the success 
in the scientific development of Social Science in Estonia.

Based on the Estonian experience a Centre of Excellence program should include 
to each centre a pool of up to15 high-qualified students with a morally - but not a
legally commitment to go for a PhD. 

The budget (salaries, travel, insurance, etc.) given by EuroFaculty for this type 
of students is Euro 2000 per semester. The salaries imply smaller jobs relevant for 
the scientific development of the students.

The (long run) success indicator will be the share of this group who takes a 
PhD and continue in research and teaching in advanced education. 

The probability of failures in this system is small. The system is highly flexible
as the students are employed on a six-month basis with an outlook for prolongation 
up to three years at good performance.  

2. PhD students 
EuroFaculty has an excellent network highly suited as platform for Baltic PhD 

students connected to a Western European country.
The basic ideas behind EuroFaculty PhD grants is to secure sustainability of the 

curricula reforms and international high standard in order to stimulate research-based 
teaching in the Baltic States.

Gustav Kristensen. Research in Social Science: A Vision For 2012
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Characteristics for a EuroFaculty PhD:
• supported economically by EuroFaculty and connected to the EuroFaculty 

(Centres of Excellence) research environment;
• connected to an adviser in the EuroFaculty Western European network;
• six month stay in a Western European country;
• enrolled as a PhD student at the local university; 
• teaching obligations in the host country;
• is not allowed to take any other job without a written permission from the 

Director of EuroFaculty.
Crucial for the success of this program will be the ability of EuroFaculty to 

get competitive salaries for the PhD students, as well as attractive travelling grants.
Monthly salary could for “last year” students be as high as Euro 1 500. Interna-

tional evaluation committees settled by EuroFaculty should then identify “last year” 
students. 

A newly educated PhD could be connected to the centre by a “last year” grant.
An alternative could be increasing salary after annual successful development.
3. Local research fellow
a. Junior
Junior research fellow who has an internationally approved PhD should be of-

fered a position for two years in the centre. Such could be a Baltic returning PhD. 
b. Senior  
University lecturer with more than 5 years experience should have a possibility 

to step out of teaching and administration in order to be full time researcher for 6 or 
12 month, incl. travel and stay abroad.

4. Baltic guests
Baltic university research fellows should be invited to do research in other Baltic 

states Centres of Excellence in order to encourage regional labour division, coopera-
tion and mobility, as well as to secure that there is only one centre for each research 
subject in the Baltic states, and that this centre can function cross Baltic.

5. Visiting research fellows
Visiting research fellows means international (outside Baltic) scientists who give 

lectures and inspire the Research Unit in its research for a period of at least one 
semester. This system follows the present system of foreign EuroFaculty lecturers, 
as well as Fullbright professors.

6. Visiting Part-time lecturers
Visiting Part-time lecturers means international (outside Baltic) scientists who 

give one to two weeks lectures and inspire the Research Unit in its research. This 
is the present system of “Flying in” professors as has been working well and given 
EuroFaculty many lasting contacts.
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Conference participation
Conference participation as well as organizing conferences in the Baltic states 

will be a crucial task for the members of the Centres of Excellence. In order to hold 
up the results of the centres against international performance each member of the 
CoE should be connected to the international conferences most closely related to 
their research subject, with a commitment to deliver an original paper presentation 
on each annual conference.

EuroClass
EuroFaculty has together with University Colleges in Norway, Finland, and Den-

mark in the period 2003–2004 run the project EuroClass. The EuroClass project had 
as goal to increase the expertise in using video based meetings and teaching in the 
participa-ting countries. 

The project is crucial taking in consideration the low teacher mobility and the 
small research units in the Baltic states. 

It is anticipated that the EuroClass experience will promote virtual research en-
vironments bringing the international adviser and PhD student s closer together at 
low costs.

Likewise it is important in preparing international meetings especially in small 
groups and follow up meetings after the foreign expert has left the Baltic’s.

The goal for the EuroClass project is that video based meeting should be based 
on routine so that the technical aspects become insignificant and the participants can
concentrate on the content. 

The Budget of the CoE Project
The present draft predicts 9–12 centres to cover the Baltic states. Table 1 gives 

a draft budget for the whole system.
For the academic years 2004–2009, EuroFaculty operates with a total working 

budget of 20 million Euro. The EU applied sum will be 17 million Euro or 3.4 mil-
lion per year. 

The ambition level is co-financing from the Baltic States 1.5 million Euro and
from the universities in Tartu, Riga and Vilnius 1.5 million Euro.

Table 1.
 Financing CoE

Per country
per year

Per country 
5 years

All countries 
all years

Total cost Euro 1 310 000 6 550 000 20 000 000
EU-financed Euro 1 110 000 5 550 000 17 000 000
Co-financing 15% Euro 200 000 1 000 000 3 000 000

Gustav Kristensen. Research in Social Science: A Vision For 2012
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Proposals for Centres
A great number of meetings between international experts and local university 

professors have resulted in the following proposals for CoE’s:

Centre name  Location
Economics
Baltic Centre of Labour Studies Tartu, Estonia
Baltic Centre of Internationalisation Studies Tartu, Estonia
Baltic Centre of Regional Competition Riga, Latvia
Baltic Centre for Macroeconomic Policy Studies Vilnius, Lithuania
Political Science/Public Administration 
Baltic Centre for the Study of Democratic Political Culture and Multi-
level Governance Tartu, Estonia

Baltic Centre for the Study of the European Administrative Space – 
Prospective for Enlargement  Tartu, Estonia

Baltic Centre for the Study of Regional Governance in Europe Riga, Latvia
Baltic Centre for Comparative Regional Studies. Vilnius, Lithuania
Law
Baltic Centre for Legal Process and Skills Tartu, Estonia
Baltic Centre of Private Law Riga, Latvia
Baltic Centre of EU Law Studies Vilnius, Lithuania

Conditions for a Faculty to have a Centre of Excellence
The basic question from the EuroFaculty to the Baltic faculties is: Where are 

you strong and where do you want to become stronger? 
There should be only one centre of a given subject in the three Baltic coun-

tries.
The goal for 2012 should be a minimum of 15 research fellows placed in each 

centre as full time researchers. A core group of a minimum of 5–7 should be perma-
nently connected to the host university. 3–5 could be from other Baltic countries and 
3–5 from rest of the world predominately other Baltic Sea states and USA. 

In selecting the candidate CoE’s EuroFaculty has used the following indica-
tors: 

• A critical mass of qualified master students must be present.
• Benchmarks (stock of qualified professors, scientific publications, internatio-

nal network, etc) for entering in the EuroFaculty CoE program must be passed 
for each of the three disciplines: Economics, Law and Public Administration 
at each host university.

• International evaluations of the Faculty programs are made to see if the bench-
marks are obtained. 
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Output /Results
The whole project is dimensioned for producing:
• 15–20 PhD’s annually in equilibrium. 
• Predicted development: 1st year 5, 2nd year 10, 3rd year 15. 
• 150 research trained MA annually – as basis for recruitment of PhD’s
• 9 developed research libraries steadily updated
• 50 scientific articles published annually in refereed journals, and a number of

books
• Edit and publish 2 scientific journals
• Advanced Master and PhD courses
• A staff who can deliver research based teaching 
• A staff of experts who can function as a think thank for national ministries
• A recruitment basis for high qualified civil servants

Risks
The success and experience of the first 11 years of the EuroFaculty should help

to minimise risks. 
The main long-term risks include:
• The ability to recruit competent research fellows.
• The ability of the local universities to offer a competitive salary to the retrai-

ned local staff and qualified local graduates that will be needed to staff the
programmes. 

Short-term risks include:
• The possibility that the international candidates for vacant posts may not exac-

tly fit the specifications;
• The possibility that EuroFaculty will not be able to fill out vacant positions

as visiting lecturers.

Organization
The coming changes in the activities will significantly change EuroFaculty and

hopefully double its activities as well as change the compositions of the activities.
EuroFaculty II will clearly show that the institution EuroFaculty from 1993 

change in accordance with the changing conditions it works under.
By the end of the academic year 2004/2005 EuroFaculty will move from being 

a Council of Baltic Sea State institution to be a European Union/European Economic 
Area institution. This implies that the Board will be changed as the Council of Baltic 
Sea states members step out.  

The Centres of Excellence will demand that the organizational structure of Eu-
roFaculty will be changed not later than from 1 August 2005. The new organization 

Gustav Kristensen. Research in Social Science: A Vision For 2012
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will underline the “ownership” of the three Baltic universities balanced with an ele-
ment of foreign experts. The presence of the foreign experts in the renewed Board is 
crucial for the monitoring system, which again is crucial for progress and EU/EEA 
support.   

PĒTĪJUMI SOCIĀLAJĀS ZINĀTNĒS: VĪZIJA 2012. GADAM

Svarīgākais Eirofakultātes uzdevums nākotnē būs atbalstīt Tartu universitāti, Latvijas 
Universitāti un Viļņas universitāti ekselences centru attīstībā sociālajās zinātnēs (ekonomikā, 
tiesību zinātnēs un publiskajā administrācijā). Ekselences centri palīdzēs radīt pētniecības vidi 
Baltijas valstīs, kas būs spējīga konkurēt pasaulē, kā arī padarīs Eirofakultātes sasniegtos 
rezultātus ilgtspējīgus, paplašinot uz pētniecību balstītas apmācības kapacitāti. Ekselences 
centri izveidos spēcīgu pētniecības institūciju tīklu, kas varēs nodrošināt ministrijas un citas 
pārvaldes institūcijas ar ekspertiem un ekspertīzi augstā starptautiskā līmenī. Ekselences centri 
veicinās augsta līmeņa Baltijas pētniecību sociālās zinātnēs un palielinās Baltijas publikāciju 
skaitu citētajos zinātniskajos žurnālos. 
Projekts tiek plānots 5+3 gadu ciklam, t.i., līdz 2012. gadam. Plānots, ka pirmais piecu gadu 
cikls (2005–2009) sāksies 2005. gada 1. janvārī. 
Raksturvārdi: Eirofakultāte, ekselences centri sociālajās zinātnēs.
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AUGSTSKOLAS BIBLIOTĒKAS ATTĪSTĪBAS 
KONSEKVENCES INFORMĀCIJAS SABIEDRĪBAI

Rakstā aplūkota augstskolas bibliotēkas pakalpojumu būtība informācijas sabiedrībā un to 
integrācijas nozīme augstskolas studiju un pētniecības procesā apstākļos, kad notiek būtiski 
pārkārtojumi izglītības procesā. Uzsvērtas tās pozitīvās pārmaiņas informācijas resursu ieguvē, 
pārvaldībā un pieejā bibliotēkas lietotājiem kā efektīvi un plaši informācijas pakalpojumi, ko 
nodrošina tehnoloģiskā, bibliotēkas personāla un finansiālo resursu attīstība.
Raksturvārdi: augstskolas bibliotēkas, bibliotekāri, pakalpojumi, informācija, tehnoloģijas.

Globalizācijas procesi padarījuši informācijas aprites pasauli mazāku un ikvie-
nam pieejamāku. Mijiedarbībā ar tehnoloģiju attīstību informācija un zināšanas veido 
jaunu organizētu sabiedrību – mainīgu un dinamisku informācijas sabiedrību, kurā 
veidojas un attīstās izglītotu indivīdu kopiena, kas veicina visas sabiedrības labklājī-
bas pieaugumu. Informācijas sabiedrību raksturo liels uzkrātās un apstrādātās infor-
mācijas daudzums, informācijas pakalpojumi un to pieejamība, attīstītas informācijas 
un komunikāciju tehnoloģijas, uz zināšanām un zinātniskiem sasniegumiem balstīta 
tautsaimniecība. Lai sasniegtu attīstītas sabiedrības ekonomiskos un sociālos mērķus, 
galvenais priekšnosacījums ir pilnīga, ātra un viegla pieeja informācijai, prasme to 
pārveidot zināšanās, attīstīti informācijas pakalpojumi un to globāla pieejamība.

Informācijas daudzums strauji pieaug, vienlaikus daļa no tās noveco vai zaudē 
nozīmi, tāpēc nepieciešamas jaunas metodes zināšanu apguvē, kur mazāk svarīgas 
kļūst konkrētas prasmes un iemaņas, bet lielāku nozīmi ieņem modernās mācīšanās 
metodes, spēja ātri pārkvalificēties, domāt radoši, nepārtraukti mācīties, risināt līdz-
šinējās problēmas un izvirzīt jaunas. Mācīšanās atvirzījusi otrajā plānā mācīšanu: 
cilvēks pārņem sabiedrībā uzkrāto pieredzi, apgūst zināšanas, prasmes, attieksmes, 
pilnveido savu pieredzi, patstāvīgi darbojoties un izzinot sevi, dabu un sabiedrību.

Informācijas resursi kā izglītības procesa pamats nosaka šī procesa formas, me-
todes un tieši ietekmē izglītības kvalitāti. Iespiestie informācijas resursi – mācību 
grāmatas, uzziņu izdevumi, zinātniskās publikācijas, periodiskie izdevumi u.c.; elek-
troniskie informācijas resursi – interneta un lokālie; resursi, kas radīti uz tehnoloģiju 
bāzes – audio/video ieraksti, hologrammas u.c. –, būtiski maina izglītības sistēmas 
organizāciju un kvalitāti. 

203.–208. lpp.



204 JUBILEJAS IZDEVUMS

Augstskolas izaicinājums ir sagatavot studentus jaunām profesijām un attīstītām 
tehnoloģijām, tāpēc jārada jauna mācību vide, kurā students ir iesaistīts patstāvīgā 
mācīšanās procesā. Tas prasa informācijas tehnoloģiju vispārēju pieejamību un in-
formācijas resursu bāzes nodrošinājumu. Tomēr pārmaiņas norit lēni – informācijas 
tehnoloģiju attīstība notiek straujāk, nekā spēj mainīties izglītības tehnoloģijas (teh-
noloģijas, kas balstās uz tradicionālām metodēm, un tehnoloģijas, kuru pamatā ir 
mūsdienu informācijas un komunikāciju līdzekļi). Moderno izglītības tehnoloģiju 
ieviešana veicina augstskolas bibliotēkas transformāciju. 

Augstskolas bibliotēkai pieder noteicošā un galvenā loma informācijas vākša-
nā, informācijas plūsmas vadīšanas procesā, tās sistēmiskā sakārtošanā un piedāvā-
šanā lietotājiem. Bibliotēkai ir īpaša loma zināšanu un informācijas mijiedarbības 
veicināšanā, tā ir neatņemama izglītības procesa sastāvdaļa, viena no svarīgākajām 
augstskolas struktūrvienībām, kuras uzdevums ir apmierināt studentu, mācībspēku un 
zinātnieku informacionālās vajadzības. Pārmaiņas mūsdienu augstskolas bibliotēku 
attīstībā nosaka vai ierobežo vairāki nosacījumi:

• informācijas tehnoloģiju attīstība,
• studentu skaita pieaugums,
• jaunu mācību formu ieviešana,
• studiju programmu daudzveidība, līdz ar to lietotāju vajadzību daudzveidība,
• informācijas resursu daudzveidība;
• bibliotēku budžeta ierobežojumi;
• atbalsts studentu patstāvīgām studijām.
Augstskolas bibliotēkas būtību raksturo tās krājums (resursi), telpa, funkcija jeb 

informācijas organizācija un pakalpojumi, kas nodrošina pieeju informācijai. 
Bibliotēkas krājums turpina attīstīties hibrīdbibliotēkas virzienā, kurā paralēli 

tradicionāliem informācijas resursiem veidosies nopietni elektronisko resursu krājumi 
un elektroniskās izguves iespējas. 

Bibliotēkai kā telpai saglabājas tradicionālā loma. Popularizētajam viedoklim 
par bibliotēkas telpas izzušanu digitālā laikmetā nav faktiska pamatojuma. Studenti 
un mācībspēki arvien vairāk izmanto alternatīvās mācību metodes, attālināti piekļūst 
informācijai, veido personīgās digitālās bibliotēkas. Bet paralēli mācībām vienatnē 
ir nepieciešama komfortabla lietotāju telpa kopīgām un tajā pašā laikā patstāvīgām 
studijām kvalificētu konsultantu, daudzveidīgu informācijas resursu, tehnoloģiju un 
citu palīgierīču tuvumā, kas nodrošina multifunkcionālas darba iespējas. 

Bibliotēkas pamatfunkcija ir bezgalīgās informācijas plūsmas organizēšana un 
tās ērtākas pieejamības nodrošināšana. Prognozējamais attālinātās pieejas izmanto-
šanas pieaugums bibliotēkai izvirza nepieciešamību piedāvāt lietotājiem atbilstošus 
informācijas meklēšanas rīkus. Bibliotēka var saturiski atklāt, izplatīt un piedāvāt 
dažādus informācijas resursus atbilstoši lietotāju vajadzībām; piedāvāt avotu meklē-
jumus dažādos katalogos un datu bāzēs; virtuāli pārvietoties no viena dokumenta uz 
citu, pa tēmām, no viena krājuma glabātāja uz citu.

Bibliotēkas pakalpojumu klāstu nosaka pieaugošās daudzveidīgās lietotāju vaja-
dzības. Bibliotēkas pakalpojumi pēc savas būtības ir orientēti uz lietotāju vajadzību un 
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informācijas resursu savstarpēju mijiedarbību, lai nodrošinātu augstskolas studiju un pēt-
niecības darbu. Informācijas tehnoloģiju plaša izmantošana nodrošina kvalitatīvu infor-
mācijas meklēšanu, ko pastiprina bibliotēkas personāla ierādītās navigatora prasmes.

Studējošā vajadzību pamatā ir studiju programmas saturs, ko nosaka mācībspēku 
informācijas resursu ieteikums, finanšu resursi bibliotēkas krājuma veidošanai un 
studenta informācijpratības līmenis. Palielinoties studentu patstāvīgā un pētniecības 
darba apjomam, palielinās nepieciešamo informācijas resursu daudzveidība. Vienas 
bibliotēkas krājums to nevarēs nodrošināt pat pie vislabvēlīgākajiem apstākļiem. Tā-
pēc studentiem ir pieejams valsts bibliotēku tīkls un iespēja izmantot starpbibliotēku 
tīkla pakalpojumus. 

No otras puses, izglītības procesa kvalitātes paaugstināšanu veicina mācībspēku 
nepieciešamība pastāvīgi papildināt zināšanas, sekot jaunākajiem sasniegumiem savā 
un radniecīgās nozarēs. Bibliotēka ir labākais palīgs šajā darbā: sniedz informāciju 
par iecerētajiem izdevumiem un jaunieguvumiem, sagatavo pieejamo informācijas 
avotu sarakstus atbilstoši studiju programmām, veic uzziņu pakalpojumus un citus 
pakalpojumus pēc īpaša pasūtījuma.

Pētniecības informacionālais nodrošinājums ir bibliotēkas sarežģītākais un at-
bildīgākais uzdevums. Primārais pētījumu avots ir zinātniskās informācijas resursi: 
rakstu krājumi, monogrāfijas, konferenču materiāli, periodiskie izdevumi un citi. Šie 
resursi prasa ievērojamus finanšu ieguldījumus, tāpēc iespēju robežās zinātnieki dod 
priekšroku lokāliem un tiešsaistes elektroniskajiem formātiem. Bet to izmantošana 
vēl netiek pilnībā realizēta ierobežotās pieejamības un iemaņu trūkuma dēļ. Neat-
sverama nozīme pētniecības darbā ir pieejai valsts un pārvaldes, biznesa informācijai, 
kas pārsvarā ir komerciāla un pieejama par maksu. Tomēr, attīstoties informācijas 
tehnoloģijām, attīstās arī dokumentu piegādes pakalpojumi, un informāciju var iegūt 
arvien ērtāk un operatīvāk.1 

Lai veiktu savas funkcijas, bibliotēka darbojas vairākos virzienos:
1) nodrošina lietotājus ar pilnīgu un kvalitatīvu informāciju atbilstoši augstskolas 

profilam un uzdevumiem,
2) veido datu bāzes (t.sk. pilnteksta), radot noteiktu studiju un pētniecības in-

formacionālo potenciālu,
3) veido vispusīgu bibliogrāfisko uzziņu aparātu un informācijas meklēšanas sis-

tēmu,
4) veic faktogrāfiskās, statistiskās, bibliogrāfiskās informācijas analītiski sinte-

zējošo apstrādi atbilstoši lietotāju vajadzībām,
5) pēta augstskolas profilam atbilstošo nozaru informacionālās vajadzības un tām 

atbilstošos informācijas resursus,
6) nodrošina lietotāju informācijas meklēšanas un izguves apmācību,
7) veicina lietotāju informacionālo kultūru.
Tomēr jāatceras, ka augstskolas bibliotēka realizē arī citas bibliotēkas funkcijas. 

Bibliotēku izmanto ne tikai mācību un zinātniskā darba nolūkiem, tā ir studentu un 
mācībspēku tikšanās un domu apmaiņas vieta, kalpo redzesloka paplašināšanai, kā 
arī atpūtai un izklaidei.

Iveta Gudakovska. Augstskolas bibliotēkas attīstības konsekvences ..
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Tādējādi mūsdienīga augstskolas bibliotēka ir uzskatāma par atvērtu sistēmu, 
kas nepārtraukti attīstās pa horizontāli – paplašinās bibliotēkas ietekmes un darbības 
sfēras, bibliotēka patiesi kļūst par neatņemamu studiju procesa sastāvdaļu; gan pa 
vertikāli – rodoties jaunām tehnoloģijām, palielinās piekļuve daudzveidīgiem infor-
mācijas resursiem.

Mācību un pētniecības procesa nodrošināšanu ar atbilstošiem informācijas re-
sursiem var realizēt tikai bibliotēkas un augstskolas akadēmiskā personāla aktīva 
sadarbība. Tāpēc bibliotēkai ir jākļūst par līdzvērtīgu augstskolas mācībspēku ko-
mandas locekli, kas ar saviem personāla, krājuma resursiem un pakalpojumiem pie-
dalās studiju un pētniecības darba organizēšanā.

Bibliotēka ir unikāla ar to, ka vienā veselumā apvieno resursus, pakalpojumus 
un individuālu pieeju katram tās lietotājam. Speciālisti prognozē, ka, attīstoties un 
pilnveidojoties, akadēmiskā bibliotēka nākotnē 

• asociēsies ar pakalpojumiem, nevis ar konkrētu vietu,
• vairāk centrēsies uz lietotāju, nevis uz krājumu, 
• pieejamā informācija kļūs lētāka, bet kvalitāte – apšaubāmāka, 
• informācijas lietotāji kļūs arvien prasīgāki, tāpēc bibliotēkas personālam būs 

precīzāk jāpārzina viņu vēlmes, 
• bibliotēkas radīs pievienoto vērtību informācijai un piedāvās sakārtotu, siste-

matizētu informāciju, 
• informācijas organizācijas procesā tiks uzsvērta katra lietotāja vai lietotāju 

grupas vajadzību apmierināšana, 
• bibliotēkas specializēsies un veidos apvienības racionālai resursu izmantoša-

nai, 
• pieaugot lietotāju prasībām, pilnveidosies un attīstīsies bibliotēkas pakalpoju-

mi. 
Bibliotēkai piešķirtais finansējums, kas nodrošina augstskolas bibliotēkas lieto-

tāja vajadzības un iegūto informāciju pārvērš studentu zināšanās, kas savukārt trans-
formējas ekonomiskās un sociālās vērtībās, ir tiešs apstiprinājums un ieguldījums 
bibliotēkas radītajai pievienotajai vērtībai.

Automatizēta augstskolas bibliotēka ir pavisam cita līmeņa organizācija, kurā 
bibliotekārs ir informācijas plūsmas starpnieks (kibertekārs). Automatizācija no-
drošina globālu informācijas pieejamību, augstāka līmeņa pakalpojumu kvalitāti un 
daudzveidību, informācijas pilnīgumu un operativitāti, kā arī ērtu pieeju informācijai. 
Tā ietekmē visus bibliotekārās darbības procesus: krājuma komplektēšanu, apstrādi 
un glabāšanu, lietotāju apkalpošanu. Integrētās informācijas sistēmas ieviešanai kon-
sekventi seko izglītības kvalitātes paaugstināšanās, jo: 

• darbojas sistēma, ar kuras palīdzību var strukturēt dažādus informācijas resur-
sus un tos izmantot studiju procesa nodrošināšanai,

• veidojas jauna veida sadarbība starp augstskolas struktūrvienībām un palieli-
nās piedāvāto pakalpojumu klāsts,

• pieaug visu izglītības procesa dalībnieku informācijpratība.2
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Bibliotēkas lietotājam vairs nerūp izdevuma esamība noteiktas bibliotēkas krā-
jumā, bet gan vajadzīgās informācijas saņemšana, kas var būt bibliotēkas grāmata, 
pilnteksta datu bāze, ar dokumentu piegādes sistēmas palīdzību saņemts elektronisks 
žurnāls, internets ar tā piedāvātajām meklēšanas iespējām. Lietotāju tagad interesē 
tikai iegūstamais rezultāts – informācijas kvalitāte un pakalpojuma efektivitāte.

Automatizācija nodrošina arī plašāku sadarbību ar citām bibliotēkām krājuma 
attīstības un izmantošanas jautājumos, datu apmaiņā, rekataloģizācijas procesu no-
drošināšanā, kopkataloga veidošanā un starpbibliotēku pakalpojumu izmantošanā. 
Tomēr automatizācijas ieviešana nemaina tradicionālo bibliotēkas informācijas re-
sursu nozīmi, bet gan paver ceļu to veiksmīgai savstarpējai integrācijai. 

Automatizācijas palīgierīču darbībai nepieciešams veidot atbilstošu to izmanto-
šanas un darba vidi. Līdz ar automatizācijas ieviešanu bibliotēkas funkcionālā dar-
bība nemainās: tiek automatizēti un arī vairāk sakārtoti bibliotēkas darba procesi, 
bibliotēkas darbinieku darba apjoms nesamazinās, bet dažkārt pat rada darba apjoma 
palielināšanos. Bibliotēkas automatizācija piedāvā daudz plašākas tās izmantošanas 
iespējas, reizē prasot lielāku sakārtotību: precīzu vienoto noteikumu ievērošanu, lo-
ģisku sadarbību starp bibliotēkas atsevišķām struktūrvienībām, novērš darbības dub-
lēšanu, ir arī citi ieguvumi. 

Informācijas tehnoloģiju pilnvērtīga izmantošana ir lielā mērā atkarīga no biblio-
tekāru zināšanām un prasmēm informācijas pārvaldībā. Tas uzliek bibliotēkas bibliote-
kārajiem darbiniekiem par amata pienākumu regulāri pilnveidot savas zināšanas. Tikai 
kvalificēts bibliotēkas personāls var veicināt lietotāju informācijpratību: prasmi un ie-
maņas efektīvi meklēt, novērtēt, analizēt un izmantot atlasīto informāciju. Augstskolas 
bibliotēkai ir jāizvirza sev uzdevums – attīstīt un pilnveidot studējošo informācijpra-
tību: iekļauties mācību procesā; sagatavot studiju kursus informācijpratības prasmju 
apguvei, izmantojot informācijas tehnoloģijas. Apgūt informācijpratības prasmes no-
zīmē: apgūt prasmi izmantot bibliotēkas resursus, orientēties alternatīvos informācijas 
resursos (datu bāzēs, internetā) un apgūt informācijas izguves stratēģiju.

Apmācības galvenais mērķis ir sagatavot bibliotēkas lietotāju patstāvīgai, ātrai 
un efektīvai nepieciešamās informācijas iegūšanai. Vislabāk šo mērķi var realizēt 
bibliotekārs informācijas speciālists, kura profesionālā kompetence nodrošina vēlamā 
rezultāta sasniegšanu. Augstskolas bibliotēkai ir liels apmeklētāju skaits, tādēļ nav 
iespējama katra lietotāja individuāla apkalpošana, un lietotāja iemaņām ir arvien 
lielāka nozīme informācijas iegūšanā. Bibliotekārs aizvien biežāk pilda konsultanta 
funkcijas, veic starpnieka misiju starp informācijas sistēmu un lietotāju.

Attiecības “lietotājs – bibliotekārs” pāraug attiecībās “lietotājs – dators”, kas 
maina bibliotekāra ikdienas darbu, izbrīvējot tā laiku kvalitatīvāku un operatīvāku 
pakalpojumu sniegšanai. Šo attiecību veiksmīgākai funkcionēšanai augstskolas stu-
diju programmās nepieciešami atsevišķi kursi par elektronisko informācijas resursu 
veidiem, to organizēšanas pamatprincipiem un iespējām izgūt informāciju. Augst-
skolas bibliotēkai ir visi objektīvie priekšnosacījumi lietotāju apmācībai, proti, ir 
informācijas un personāla resursi. Šajās mācībās lektori iepazīstina ar bibliotēku, 
bibliotēkas krājumu, pakalpojumu sistēmu; pastiprināti tiek apgūtas informācijas 
meklēšanas un izguves prasmes.

Iveta Gudakovska. Augstskolas bibliotēkas attīstības konsekvences ..
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Iepriekš aprakstītie darbības virzieni un bibliotēkas attīstības likumsakarības iz-
virza kvalitatīvi jaunas prasības augstskolas bibliotēkas personālam – tam nepiecie-
šama augstākā izglītība, regulāra tālākizglītība, pašizglītība un darba pieredze.3 Tāpēc 
augstskolas bibliotēkas personāls gan kvalifikācijas prasību ziņā, gan pēc darbības 
jomas un statusa ir pielīdzināms augstskolas akadēmiskajam personālam: asistentiem, 
lektoriem un arī profesoriem.

Bibliotēkas hroniski izjūt jaunu kvalificētu darbinieku trūkumu: tikai apmēram 
trešā daļa speciālistu ar augstāko bibliotekāro izglītību strādā bibliotēkās, un tam 
ir viens iemesls – zems atalgojums, kas prasa neatliekamu risinājumu. Līdz ar pār-
maiņām darba tirgū bibliotēkās darbu uzsāk citu nozaru speciālisti, kas ir pozitī-
va tendence augstskolas bibliotēkas personāla pārvaldības kontekstā. Augstskolas 
bibliotēkas nozaru bibliotēkās ir nepieciešamas nozares zināšanas, kuras papildina 
bibliotēkzinātnes un informācijas speciālistu augstākā līmeņa kvalifikācijas studijas 
vai nopietns tālākizglītības darbs. Maksimāla rezultāta sasniegšanai augstskolas bib-
liotēkā ir jāstrādā augstākās kvalifikācijas darbiniekiem – ar maģistra izglītību pa-
matdarbības nodrošināšanas posteņos, motivētiem ar labu atalgojumu un sociālajām 
garantijām, ieinteresētiem pilnveidoties, radoši un atbildīgi strādāt. Tieši šāds stabils 
bibliotēkas personāls informāciju transformēs sabiedrības zināšanās un veicinās zi-
nāšanu sabiedrības attīstību.4

DEVELOPMENT CONSEQUENCES OF ACADEMIC LIBRARY FOR INFORMATION 
SOCIETY

The article highlights the importance of the integration of academic library services into the 
study and research process of universities during the period of dynamic educational changes 
and development of information society and describes, how recent technological, personnel 
and financial developments have made positive changes in the way information resources are
stored, managed and accessed by users providing effective and wide information services.
Key words: academic libraries, librarians, services, information, technology.
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STARPAUGSTSKOLU MAĢISTRA STUDIJU 
PROGRAMMA

Rakstā analizēta starpaugstskolu maģistra studiju programma veselības zinātnes maģistra grāda 
uzturzinātnē iegūšanai, kas stratēģiski veidota kā starpdisciplināra studiju programma, lai sa-
gatavotu speciālistus sabiedrības veselības attīstībai, kuri pārzinās uzturzinātnes teoriju un spēs 
to izmantot zinātniskos pētījumos un uztura jautājumu praktiskā risināšanā saskaņā ar Eiropas 
Savienības, Pasaules veselības organizācijas un Latvijas uzturpolitikas mērķiem.
Raksturvārdi: starpaugstskolu studiju programma, veselības zinātnes maģistrs uzturzinātnē, 
pārtikas politika un uzturpolitika, sabiedrības veselības nodrošināšana.

Pēdējos gadu desmitos iedzīvotāju veselības attīstībā vērojamas negatīvas ten-
dences. Latvijas iedzīvotāju veselības rādītāji daudzējādā ziņā ir vieni no sliktākajiem 
Eiropā. Mūsu valstī trūkst augsti kvalificētu uzturzinātnes speciālistu, kas spētu sniegt 
konsultācijas par veselīgu uzturu visā cilvēka dzīves laikā, domātu par jaunu un 
veselīgu pārtikas produktu izstrādi pārtikas ražošanas uzņēmumos un spētu veikt zi-
nātniski pētniecisko darbu šajā virzienā. Latvijā nav maģistra studiju programmas uz-
turzinātnē, kas sagatavotu konkurētspējīgus speciālistus, kuri pārzinātu uzturzinātnes 
teoriju un praksi, spētu to izmantot zinātniskos pētījumos un pasniedzēja darbā, kā arī 
strādātu valsts struktūrās ar mērķi veidot valsts pārtikas un uztura politiku saskaņā 
ar Eiropas Savienības (ES) un Pasaules Veselības organizācijas (PVO) galvenajām 
stratēģiskām tendencēm un izstrādnēm. Arī LR Veselības ministrijas izstrādātajās 
pamatnostādnēs un rīcības plānā “Veselīgs uzturs Latvijai 2003.–2013.” vairākās sa-
daļās ir apskatīti jautājumi gan par šādu speciālistu trūkumu, gan to potenciālo no-
derīgumu sabiedrības veselības uzlabošanā.

Ņemot vērā minēto situāciju, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Pār-
tikas tehnoloģijas fakultātes, LU Bioloģijas, Ķīmijas un Medicīnas fakultātes, kā arī 
Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) mācību spēki 2003./2004. akadēmiskā gada laikā 
izstrādāja studiju programmu, kuras stratēģiskais mērķis ir nodrošināt mūsu valsti 
ar Eiropas un starptautiskam līmenim atbilstošiem speciālistiem uzturzinātnē. Prog-
rammas izstrādes laikā darba grupa saņēma morālu un materiālu atbalstu no atklātā 
sabiedriskā fonda “Fonds medicīnas izglītības un zinātniskās izpētes atbalstam” un 
savu augstskolu augstākās vadības.

209.–211. lpp.
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Starpaugstskolu maģistrantūras studiju programma veidota kā integrēta studiju 
programma, aptverot fizioloģiskos un bioķīmiskos aspektus, medicīnas zinātnes no-
zares un uztura mijiedarbību, pārtikas un uztura politiku, kā arī pārtikas ražošanas 
drošumu. Studiju programma sagatavos kvalificētus speciālistus, kas pārzinās uz-
turzinātnes teoriju un spēs to izmantot zinātniskos pētījumos un uztura jautājumu 
praktiskā risināšanā. 

Augstskolu mācībspēki, izstrādājot studiju programmu, analizēja pasaules un Ei-
ropas valstu universitāšu piedāvātās maģistra programmas uzturzinātnē un izmantoja 
savā ilggadējā pedagoģiskajā darbā uzkrāto pieredzi. 

LLU profesore Dr.sc.ing. Daina Kārkliņa ir ilggadēja Pārtikas tehnoloģijas fa-
kultātes dekāne, vada studiju un zinātniski pētniecisko darbu fakultātē, kā arī sadar-
bību ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, veiksmīgi šajās aktivitātēs iesaistot savus 
kolēģus. Programmas izstrādē piedalījās arī fakultātes asoc. profesore Dr.sc.ing. Inga 
Ciproviča.

LU asoc.profesors Dr.biol. Uldis Kondratovičs veiksmīgi vada Bioloģijas fakul-
tāti un ir LU Senāta Akadēmiskās komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

LU Medicīnas fakultātes profesore Dr.hab.med. Renātei Ligerei, ilggadējai LU 
Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūta direktorei, ir liela organizatoriskā un 
zinātniski pētnieciskā darba pieredze klīniskā uzturzinātnē Latvijas un starptautiskā 
līmenī. Arī LU Medicīnas fakultātes profesoram Dr.hab.med. Mārim Baltiņam ir liela 
zinātniskā un eksperimentālā darba pieredze, viņš ir specializējies epidemioloģijas 
jomā. 

RSU pasniedzēja, doktorante uzturzinātnē Lolita Neimane izstrādāja un vada 
RSU bakalaura studiju programmu “Uztura speciālists” un RSU akadēmisko sko-
lu, kā arī popularizē sabiedrībā veselīgas ēšanas paradumus, viņa, tāpat kā RSU 
Stomatoloģijas institūta Orālās patoloģijas katedras docents Dr.med. Guntars Selga, 
pateicoties ilggadējai darbībai Latvijas Pārtikas centrā, pārzina galvenās tendences 
Latvijas un starptautiskā uzturpolitikā.

Šī raksta autorei darbā pie programmas veidošanas lieti noderēja pieredze, kas 
uzkrāta, izstrādājot otrā līmeņa augstāko profesionālo studiju programmu “Pārtikas 
ķīmija un ekspertīze” un vadot speciālistu – kvalitātes sistēmu vadītāju pārtikas no-
zarē sagatavošanu, kā arī līdzdalība SOCRATES/ERASMUS programmā, kurās ie-
tvaros kopā ar 20 Eiropas valstu augstskolu mācībspēkiem kopš 1999. gada Gentes 
(Beļģija) profesora Rolanda Verhes (Verhe) vadībā tiek strādāts pie divu Eiropas 
maģistra studiju programmu – “Visaptverošā kvalitātes vadība pārtikas nozarē” un 
“Drošība pārtikas ķēdē’” – izveides.

Programmas specifika salīdzinājumā ar jau esošajām ārvalstu studiju program-
mām ir tās teorētisko pamatu un argumentācijas saistība ar Latvijas konkrētām pro-
blēmām un situāciju.

Studiju programma “Veselības zinātņu maģistra grāds uzturzinātnē” ietver sep-
tiņus moduļus, kas sastāv no atsevišķiem kursiem atbilstoši moduļa tematikai. Šos 
moduļus un tiem pakārtotos kursus nodrošinās LLU, LU un RSU mācībspēki – 38 
Latvijas augstskolu docētāji, no kuriem 87 procenti ir zinātņu doktori. LLU nodro-
šinās modulī “Pārtikas produktu ražošanas pamati” ietverto studiju kursu īstenošanu. 
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LU piedāvās kursus vairākos moduļos (“Pārtikas un uzturvielu ķīmija”, “Cilvēka 
fizioloģija un uzturs”, “Klīniskā uzturzinātne”, “Sabiedrības veselība un epidemiolo-
ģija”). RSU nodrošinās kursus moduļos “Uzturs un uzturpolitika” un “Uzturs cilvēka 
mūža laikā”.

Programmas realizācijā ar studiju kursiem un atsevišķām lekcijām tiks aicināti 
piedalīties Latvijas iestāžu, kā arī ārvalstu augstskolu un pētniecības centru augsti 
kvalificēti docētāji, speciālisti un eksperti; šie kursi un lekcijas tiks integrētas studiju 
programmas kursos ar mērķi paaugstināt akadēmisko līmeni programmas ietvaros.

Maģistra studiju programmas īstenošana sekmēs sadarbību starp valsts augst-
skolām, starptautiskām organizācijām (PVO, ANO Pārtikas un lauksaimniecības 
organizāciju (FAO) u.c.), veidojot konkurētspējīgu un starptautiski atzītu Latvijas 
uzturzinātnieku skolu. Maģistra programmas studentiem būs iespējas aprobēt savus 
zinātniskos pētījumus vietējās un starptautiskās konferencēs, piedalīties SOCRATES/
ERASMUS apmaiņas programmās.

Tā kā izstrādātajā starpaugstskolu studiju programmā vairāki studiju moduļi ir 
līdzīgi Eiropas Starptautiskajai studiju programmai “Sabiedrības veselīgs uzturs” 
(European Master of Public Health Nutrition), kuru izstrādāja ES valstis kopā ar 
Norvēģiju, Islandi un Šveici un kas vērsta uz labas veselības nodrošināšanu ES iedzī-
votājiem, tas dos iespēju mācībspēkiem un maģistrantiem nākotnē piedalīties līdzīga 
satura un formas studiju programmās ES valstīs un citās zemēs. 

Jaunā maģistra studiju programma un tās piedāvājums Latvijas izglītības tirgū 
būtu pozitīvi vērtējams no Latvijas valsts izglītības politikas un ekonomikas viedokļa, 
jo vesels cilvēks ir spēcīgas un ekonomiski attīstītas valsts pamats. 

Šobrīd starpaugstskolu maģistra studiju programma ir apstiprināta LLU Senātā, 
LU Senātā un RSU Senātā un tiek sagatavota licencēšanai. Esmu pārliecināta, ka 
manos kolēģos no sadarbības augstskolām nemazināsies atsaucība un entuziasms, 
kas mūs vienoja aizvadītajā akadēmiskajā gadā, izstrādājot šo studiju programmu. 
2004./2005. akadēmiskā gada laikā, piesaistot papildu finansējumu, programmas īs-
tenošanā iesaistītie mācībspēki strādās pie kursu un mācību metodisko materiālu 
izveides. Speciālistu sagatavošanu veselības zinātnes maģistra studiju programmā 
uzturzinātnē paredzēts sākt 2005. gada rudenī.

INTER-UNIVERSITY MASTER STUDY PROGRAM 

Inter-university Master Study Programme for obtaining a Master’s degree of Health Science 
in Nutrition Science has been strategically developed as an interdisciplinary study programme 
that will prepare specialists for the development of public health, having a good theoretical 
background as well as ability to use it for scientific research and for practical solving of nutri-
tional issues in accordance with the aims of the nutritional policy of Latvia, European Union 
and the World Health Organisation.
Key words: Inter-university Master Study Programme, Master’s degree of Health Science in 
Nutrition Science, food policy and nutritional policy, development of public health.

Ida Jākobsone. Starpaugstskolu maģistra studiju programma
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CAMPUS EUROPAE PROJEKTA ATTĪSTĪBA  
LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ

Campus Europae projekts ir Boloņas deklarācijas praktiskā realizācija. Tas mēģina apvienot 
starptautiski atzītu zinātnisko kvalifikāciju ar Eiropas identitātes apzināšanos. Rakstā aplūkotas 
Campus Europae projekta vēsture un aktivitātes, LU līdzdalība šajā projektā. 
Raksturvārdi: Campus Europae, Boloņas deklarācija, Tour d’ Europe.

Kādas vēl pārmaiņas Latvijas Universitātei atnesīs Latvijas iestāšanās Eiropas 
Savienībā (ES)? Galvenie virzieni, kas tiks skarti, ir finanses, zinātne, izglītības kva-
litāte un mobilitāte. Tieši mācībspēku un studentu mobilitāti būs tās iezīmes, kuras 
ierindas students izjutīs viskrasāk, jo arvien pieaugošais ārzemju studentu, vislekciju 
skaits, kā arī pieaugošās iespējas studēt citu valstu universitātēs netiks nepamanīts. 
Latvijas Universitātē šī sfēra tiek apgūta ar labiem panākumiem, bet darāmā vēl ir 
daudz. Kā būtu, ja katram LU studentam tiktu izvirzīta obligāta prasība vismaz vie-
nu gadu studēt kādā no Eiropas universitātēm? Tāds ir studentu apmaiņas projekta 
Campus Europae viens no nākotnes mērķiem. Protams, līdz tam vēl ir tāls ceļš ejams, 
bet Universitātē rosība jau ir sākusies.

Ko izsaka šie latīniskie vārdi – Campus Europae? Tas ir studentu apmaiņas 
projekts, kurā iesaistījušās 15 universitātes ne tikai no ES valstīm, bet arī no Balt-
krievijas, Serbijas un Melnkalnes.1 Šis projekts ir Boloņas deklarācijas un tai seko-
jošo Prāgas un Berlīnes deklarāciju praktiska izpausme, tas ietver studiju dalījumu 
bakalaura un maģistra līmenī; kredītpunktu brīvu konvertāciju un studentu mobi-
litātes palielināšanu. Bez iepriekš minētā projektam ir vairāki mērķi: (a) Eiropas 
students – students, kas, iegūstot bakalaura grādu, spētu runāt vismaz trijās Eiropas 
valodās, bet pēc maģistratūras beigšanas – četrās; (b) aizsargāt Eiropas “mazās” va-

1 Projektā iesaistītās universitātes: Luksemburgas universitāte (Luksemburga); Eiropas Humanitārā uni-
versitāte (Minska, Baltkrievija); Madrides Autonomā universitāte (Spānija); Anrī Puankarē universitāte 
(Nansī, Francija); Aveiro universitāte (Portugāle); Greifsvaldes universitāte un Hamburgas universitāte 
(Vācija); Lježas universitāte (Beļģija); Limerikas universitāte (Īrija); Latvijas Universitāte (Latvija); 
Trento universitāte (Itālija); Vīnes universitāte (Austrija); Vītauta Dižā universitāte (Kauņa, Lietuva); 
Tartu universitāte (Igaunija), Novi Sadas universitāte (Serbija un Melnkalne).
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2 Concept Campus Europae, adopted at the Campus Europae Plenary Conference on January 20, 2003.

lodas, tostarp latviešu un lietuviešu, popularizējot tās citu Eiropas valstu vidū; (c) 
intensificējot studentu un mācībspēku apmaiņu, celt izglītības kvalitāti; (d) pieaugot 
apmaiņas studentu skaitam, radīt platformu dzīves stila, tradīciju un kultūras apmai-
ņai. Viens no galvenajiem principiem, ar ko Campus Europae projekts atšķiras no 
citiem līdzīgiem, ir tas, ka tajā paredzēts iesaistīt prāvu skaitu studentu. Protams, tik 
lielu plānu realizēšana vatātu sākties, labākajā gadījumā, ap 2010. gadu, bet virzību 
uz to var novērot jau tagad.

Lai labāk saprastu, cik tālu šī projekta īstenošanā ir pavirzījusies LU, būtu ne-
daudz jāaplūko visa projekta attīstība kopumā. Campus Europae aizsākums ir da-
tējams ar 1999. gada pirmo pusi, kad Vācijā neilgi pirms tās prezidentūras Eiropas 
Savienībā tika izveidota Campus Europae iniciatīvas grupa. Notikumu attīstībā sva-
rīgas robežzīmes ir 1999. gada 19. jūnijā parakstītā Boloņas deklarācija un projekta 
pāriešana Luksemburgas lielhercogistes un tās premjerministra Žana Kloda Junke-
ra aizgādniecībā 2000. gadā. LU oficiāla dalība Campus Europae sākas ar projekta 
dibināšanas konferenci 2001. gada 21. jūnijā Luksemburgā, kad tika izveidots 12 
universitāšu tīkls, kas 2003. gadā tika paplašināts līdz 15 dalībniecēm. 2003. gada 
sākumā tika pieņemta projekta koncepcija2, bet šī paša gada beigās sarīkots studentu 
organizētais reklāmas brauciens Tour d’Europe. 2004. gada rudenī pēc liela darba 
beidzot sāk darboties pilotprojekti.

Kā jau vairumā universitāšu struktūru, arī Campus Europae būtiska loma ir at-
vēlēta studentiem, viņiem uzticēts pienākums šo projektu popularizēt iesaistīto uni-
versitāšu studentu vidū. Tieši šī iemesla dēļ radās ideja izveidot studentu grupu un 
apciemot universitātes, kas konkrētajā brīdi ir iesaistījušās projektā; šo pasākumu 
vēlāk nodēvēja par Tour d’Europe. Ciemiņus pieņēma katras universitātes vadība, 
tika uzklausīta studentu motivācija, un līdztekus šādā veidā iegūtai informācijai katra 
universitāte tika vērtēta vēl vairākos aspektos. Šeit jāuzteic LU vadības, departamen-
tu un Studentu padomes veiksmīgā sadarbība, kuras rezultātā, kā noskaidrojās pēc 
viedokļu apkopošanas, LU ierindojās trīs labāko universitāšu vidū. Kā lai nebūtu šāds 
rezultāts, ja brauciena dalībnieki tika uzņemti ļoti silti un uz informatīvo lekciju ie-
radās visvairāk interesentu. Šis aspekts, kā arī gatavība pārmaiņām Campus Europae 
projektā tiek augstu vērtētas.

2004. gada septembrī Ekonomikas un vadības fakultāte būs pirmā, kas izmēģi-
nās šo projektu praksē. Lai gan pagaidām to studentu skaits, kas piedalās projektā, 
nesasniedz pat desmit (šādu ierobežojumu nosaka galvenokārt finansiāli apsvērumi) 
un Campus Europae ir pakārtots zem Socrates / Erasmus programmas, šis pilotpro-
jekts ir nozīmīgs ne tikai Ekonomikas un vadības fakultātei, bet visai LU kopumā, 
jo pēc gada būs iespējams izvērtēt, ko nepieciešams uzlabot, no kā der atteikties 
un kas ir paveikts labi. Skaidrs ir viens – ar katru nākamo gadu šo projektu īstenot 
būs vieglāk un, kamēr būs mērķis un ambīcijas, tikmēr Campus Europae projekts 
attīstīsies arī Latvijas Universitātē. Mērķu un ambīciju netrūkst, jo jau šobrīd notiek 
pārrunas par Fizikas un matemātikas, Juridiskās, kā arī Medicīnas fakultātes iesais-
tīšanos projektā.

Jānis Pudulis. Campus Europae projekta attīstība Latvijas Universitātē
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CAMPUS EUROPAE PROJECT AND ITS DEVELOPMENT IN THE UNIVERSITY OF 
LATVIA

Campus Europae is the practical realization of the Bologna Process. It strives to combine scien-
tific qualification with international employability and an awareness of a European identity.
Key words: Campus Europae, Bologna Declaration, Tour d’ Europe.
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INŽENIERZINĀTNES UN INŽENIERIZGLĪTĪBA 
RĪGAS TEHNISKAJĀ UNIVERSITĀTĒ

Rakstā aplūkota Rīgas Tehniskās universitātes – Latvijas Universitātes priekšteces – vieta un 
loma Latvijas zinātnes un izglītības sistēmā vēsturiskā aspektā un arī šīsdienas skatījumā. 
Raksturvārdi: inženierzinātnes, inženierizglītība, augstākā izglītība Latvijā, Rīgas Tehniskā 
universitāte. 

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ir 1862. gadā dibinātā Rīgas Politehniku-
ma (vēlāk nosaukts par Rīgas Politehnisko institūtu (RPI)), tradīciju turpinātāja. 
1919. gadā uz institūta bāzes tiek dibināta Latvijas Universitāte. Tās sastāvā ietilp-
stošās inženiertehniskās fakultātes turpina RPI tradīcijas līdz 1958. gadam, kad teh-
niskā izglītība atkal tiek koncentrēta atjaunotajā Rīgas Politehniskajā institūtā, kas 
1990. gadā, Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas sākumperiodā, iegūst Rīgas 
Tehniskās universitātes nosaukumu.

Jau no dibināšanas sākuma Rīgas Politehnikuma prioritātes bija inženierzinātnes 
un dabaszinātnes, un šī privātā augstskola spēja piesaistīt finanšu līdzekļus pētniecībai 
un to visādi veicināja. Rīgas Politehnikuma absolventi bija tie, kas 1889. gadā izvei-
doja Rīgas telefonu centrāli, 1895. gadā Rīgā uzsāka automobiļu ražošanu, 1899. gadā 
Liepājā, bet 1901. gadā Rīgā palaida pirmos elektriskos tramvajus. Nozīmīgs tehniskais 
sasniegums bija 1904. gadā uzbūvētā Baltezera sūkņu stacija un lidmašīnu ražošanas 
uzsākšana 1910. gadā. Jāatzīmē arī, ka 1911. gadā Rīgā tika sākta rotācijas dzinēju sē-
rijveida ražošana, bet 1912. gadā Rīgā un Liepājā tika izveidotas pirmās radiotelegrāfa 
stacijas. Lielākā daļa no 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā uzceltā unikālā Rīgas jūgend-
stila ēku ansambļa, kas tagad ir UNESCO atzīts pasaules arhitektūras sasniegums, ir 
Rīgas Politehnikuma un RPI absolventu un mācībspēku roku darbs. Rīga ir slavena arī 
ar radiotelegrāfa staciju ražošanu no 1922. gada un sērijveida radioaparātu ražošanu no 
1924. gada. Rīgas radioaparāti ar savu dizainu un kvalitāti ir guvuši atzinību daudzās 
starptautiskās izstādēs. Rīgā sāka ražot MINOX, kas savā laikā bija mazākie fotoaparāti 
pasaulē. Rīgā ražoja elektriskos dzinējus, dīzeļdzinējus, tramvajus, elektrovilcienus, dī-
zeļvilcienus, apgaismes tehniku, elektriskos aparātus un vēl daudz ko citu. Šodien Rīga 
ir Latvijas un Baltijas satiksmes komunikāciju un energoapgādes vadības centrs.

217.–221. lpp.
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Rīgas Tehniskā universitāte ir īpaša ar to, ka 19. gadsimta otrajā pusē iesāktos 
pētījumus inženierzinātnēs tā ir spējusi turpināt, neraugoties uz revolūcijām, diviem 
pasaules kariem, kā arī valsts un politisko iekārtu maiņām. Arī šodien RTU ir neap-
šaubāms līderis Latvijā inženierzinātņu jomā. 

RTU struktūra
Dažādu reorganizāciju rezultātā RTU šobrīd ir astoņas fakultātes, kas sadalās 34 

institūtos, no kuriem tikai divi ir mācību institūti un viens – neatkarīgs Neorganiskās 
ķīmijas zinātniskās pētniecības institūts.

Rīgas Tehniskajā universitātē ir šādas fakultātes: Arhitektūras, Datorzinātņu un 
informācijas tehnoloģiju, Būvniecības, Enerģētikas un elektrotehnikas, Elektronikas 
un telekomunikāciju, Inženierekonomikas, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas, 
Transporta un mašīnzinību.

Fakultātes ir veidojušās laika gaitā un nostabilizējušās, taču to nevar teikt par 
tām struktūrvienībām, kas ietilpst fakultātēs. Tās pakāpeniski attīstās un daļēji arī 
mainās, un šobrīd fakultātes tiek veidotas no vairākiem institūtiem, bet institūti – no 
katedrām un profesoru grupām. Kopumā RTU ir 100 katedras un profesoru grupas, 
kā arī 19 centri un 23 laboratorijas. 

Studiju struktūra
Akadēmiskās izglītības pilna laika studiju sastāvdaļas ir bakalaura studijas (3 

gadi), maģistra studijas (2 gadi), doktorantūra (3 gadi). Nepilna laika (neklātienes) 
studijās apmācības laiki ir pagarināti. Profesionālās izglītības jomā RTU piedāvā 
četrgadīgu profesionālo bakalauru studijas un 1–2 gadu ilgas profesionālā maģistra 
studiju programmas.

Pēdējos gados studiju procesu ir skārušas nopietnas reformas, kuru galamērķis ir 
izveidot universitāti, kas realizētu mūsdienīgu akadēmisko un profesionālo izglītību 
un apmierinātu ne tikai Latvijas nacionālās ekonomikas vajadzības, bet arī atbilstu 
Eiropas Savienības standartiem. 

Zinātņu virzieni RTU
RTU zinātniskās darbības spektrs ir plašs. Institūtā darbojas 18 promociju pa-

domes šādās nozarēs: mehānikā, biomehānikā, elektrotehnikā, enerģētikā, būvzinātnē, 
elektronikā, telekomunikācijās, materiālzinātnēs, ķīmijas inženierzinātnēs, transporta 
un satiksmes zinātnē, mašīnzinātnēs, ķīmijā, informācijas tehnoloģijā un datorzinātnē, 
arhitektūrā un ekonomikā. Visās minētajās nozarēs promociju padomēm ir tiesības 
piešķirt zinātņu doktora grādu. RTU zinātnieki vēl darbojas tādās zinātņu nozarēs kā 
bioloģija, fizika, ģeogrāfija, ģeoloģija, hidroinženierzinātne, matemātika un arī litera-
tūrzinātne, valodniecība, medicīna, pārtikas zinātne, vides zinātne, filozofija, politikas
zinātne, vēsture, psiholoģija, pedagoģija, socioloģija, demogrāfija un vadībzinātne.

Pēdējos gados aizvien biežāk jauni zinātniskie sasniegumi tiek gūti vairāku noza-
ru sadarbības projektos. Pat bakalauru un maģistru apmācībā ir izveidotas integrētas 
programmas “Mehatronika” un “Ražošanas inženierzinības un vadība”.
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RTU zinātniskais personāls
Universitātes atšķirība no augstskolas ir tā, ka mūsu prioritāte ir zinātniskā pēt-

niecība, un mācību darbs palīdz atlasīt un sagatavot labākos jaunos zinātniekus šo 
pētījumu turpināšanai un jaunu atklājumu veikšanai. Jau kopš dibināšanas mūsu uni-
versitātē allaž ir strādājuši izcili zinātnieki un pētnieki. 

Vēsturiski ir izveidojies, ka ķīmija un ķīmijas tehnoloģijas zinātņu nozares ir tās, 
kas RPI vārdu pasaulē ir spodrinājušas visvairāk. To apliecina profesors Vilhelms 
Ostvalds – vienīgais Latvijas cilmes Nobela prēmijas laureāts, kura pieminekli mēs 
atklājām tikai pavisam nesen, 2001. gada 14. augustā, pateicoties a/s Grindeks un 
Rīgas 800 gadu jubilejai.

Būtiski zinātniski pētījumi un atklājumi RTU sienās ir veikti arī citās inženier-
zinātnēs, dabaszinātnēs un arhitektūrā, tie devuši lielu ieguldījumu moderno tehno-
loģiju attīstībā. Rīgas Politehniskajā institūtā ir mācījies M. Doļivo-Dobrovoļskis, 
kurš izgudroja trīsfāzu asinhrono dzinēju, F. Canders – raķešu būves pionieris un 
starpplanētu lidojumu teorijas pamatlicējs. Jāatzīmē arī profesora A. Teplera elektris-
kais dinamo un izcilie profesora V. Ļebedinska izgudrojumi augstsprieguma trans-
formatoru izveidē.

Mūsu zinātnieku devums šodien ir novērtēts visas valsts mērogā – 2004. gadā 
RTU strādāja 16 LZA īstenie locekļi: ķīmijā – Emīlija Gudriniece, Mārtiņš Kalniņš, 
Valdis Kampars, Ojārs Neilands, Uldis Sedmalis, Andris Strakovs, Raimonds Val-
ters, Tālis Millers, Jānis Grabis; informātikā – Jānis Grundspeņķis; mehānikā – Ivars 
Knēts, Egons Lavendelis, Imants Matīss, Rolands Rikards, Kārlis Rocēns; arhitek-
tūrā – Jānis Krastiņš.

Par LZA korespondētājlocekļiem no RTU ir ievēlēti: mehānikā – Jānis Vība, 
Jānis Rudzītis, Narimants Salenieks; enerģētikā – Leonīds Ribickis, Antans Sauhats, 
Andris Krēsliņš; valodniecībā – Daina Nītiņa; ekonomikā – Remigijs Počs.

Mūsu zinātnieki kā atzinību par savu darbu ir saņēmuši arī Latvijas vadošo 
organizāciju un institūciju gada balvas un prēmijas. Tas raksturo RTU zinātnisko 
pētījumu augsto līmeni. 2004. gadā ir iegūti šādi apbalvojumi: profesoram Rolan-
dam Rikardam par nozīmīgu ieguldījumu materiālu zinātnē un tehnoloģijā piešķirta 
Latvijas Republikas Ministru kabineta balva; RTU Enerģētikas institūta direktoram 
profesoram Antanam Sauhatam par darbu kopu “Energosistēmu relejaizsardzību un 
automātikas tīkla elementu izstrāde un ieviešana ekspluatācijā” piešķirta LZA un 
VAS Latvenergo Gada balva par nozīmīgu devumu enerģētikā; LZA un a/s “Alda-
ris” Gada balva piešķirta RTU profesoram Uldim Sedmalim par mūža ieguldījumu 
fosfātu un silikātu ķīmijā un speciālistu – silikātu ķīmijas tehnologu sagatavošanā; 
LZA, a/s “DATI” un Latvijas Izglītības fonda mērķprogrammas “Izglītībai, zinātnei 
un kultūrai” Gada balva piešķirta RTU profesoram Jānim Osim.

Kopumā RTU zinātnisko potenciālu 2003./2004. mācību gadā veidoja 97 profe-
sori, 86 asociētie profesori, 194 docenti, 151 lektors un 41 asistents. 509 RTU aka-
dēmiskā personāla locekļiem ir habilitētā doktora vai doktora zinātniskais grāds. 40% 
mācībspēku ir jaunāki par 50 gadiem, bet no profesoriem un asociētiem profesoriem 
84% ir vecāki par 50 gadiem, tāpēc profesūras atjaunošana ir viena no akūtākajām 
RTU problēmām, kuras veiksmīgas risināšanas pamatnosacījums ir labi organizēts 
doktorantūras darbs. 

Leonīds Ribickis, Bruno Grasmanis. Inženierzinātnes un inženierizglītība ..
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Doktorantūra ir izveidota visu fakultāšu studiju programmās. 2003. gada beigās 
RTU bija 277 doktoranti. 2003. gadā zinātņu doktora grādu ieguva 19 jaunie RTU 
zinātnieki, bet 2004. gadā savus promociju darbus aizstāvēs 30 doktoranti.

RTU Zinātniskie raksti tiek izdoti septiņās sērijās: arhitektūrā un būvzinātnē, 
datorzinātnē, enerģētikā un elektrotehnikā, telekomunikācijās un elektronikā, mašīn-
zinātnē un transportā, materiālzinātnē un lietišķā ķīmijā, ekonomikā un uzņēmējdar-
bībā. Visu sēriju redkolēģijās ir iesaistīti starptautiski atzīti zinātnieki.

Tāpat kā ikvienā citā universitātē, arī RTU zinātnisko darbību raksturo publicēto 
zinātnisko darbu skaits, tostarp arī izgudrojumi. Tā laikā no 1966. līdz 1986. gadam 
RPI tika publicēti 23 585 zinātniskie darbi (par izgudrojumiem saņemta 1581 autor-
apliecība). Laika posmā no 2000. līdz 2003. gadam RTU zinātnieki ir publicējuši 
3125 zinātniskos darbus (to skaitā 62 monogrāfijas un 78 patentus). Tas nozīmē, 
ka līdz 1986. gadam RTU zinātnieki gadā publicēja vidēji 1180 darbus, bet pēdējos 
gados – vidēji 1045 zinātniskās publikācijas gadā.

RTU zinātnieki arvien aktīvāk piedalās starptautiskos zinātniskās pētniecības pro-
jektos, kur tiek piesaistīts Eiropas Savienības programmu, Ziemeļvalstu programmu un 
NATO finansējums. RTU sadarbības partneru skaitā ir 140 universitātes no 33 valstīm. 
Kā nozīmīgākie ES 5. ietvarprogrammas projektu konkursa uzvarētāji ir jāatzīmē pro-
fesori Rolands Rikards, Jānis Grabis, Dagnija Blumberga un Jurijs Merkurjevs.

Mūsu zinātnieki aktīvi piedalās arī Eiropas Savienības 6. ietvarprogrammas pro-
jektu konkursā, un vairāki pieteikumi ir bijuši ļoti sekmīgi. Prof. R. Rikarda vadī-
tie zinātnieki piedalās trīs projektos: “The Environmentally Friendly Helicopter”, 
“Increasing Safety and Materials Exploitation of Composite Airframe Structures by 
Accurate Simulation of Collapse” un “Integrated Functional Solutions for Further 
Metallic Sandwich Structures in Marin Transportation”; prof. L. Ribicka un prof. 
A. Sauhata vadītie zinātnieki veic pētījumus integrētā projektā EU-DEEP “The Birth 
of a European Distributed Energy Partnership that Will Help the Large-scale Im-
plementation of Distributed Energy Resources in Europe” un organizē Vispasaules 
konferenci EPE-PEMC 2004 Riga; prof. J. Dehtjars vada integrēto projektu “Mul-
tifunctional Percolated Nanostructured Ceramics Fabricated from Hydroxiapatite”; 
prof. V. Pavelko vadītā grupa strādā integrētā projektā “Aircraft Integrated Structural 
Health Assessment”. 

2003. gadā RTU zinātnieki ir izcīnījuši finasējumu LZP grantu projektu konkursā 
par kopējo summu 344 242 lati. Kopējais šā gada plānotais zinātnes finansējums 
pārsniegs 1,5 miljonus latu.

Tehnoloģiju pārvade un inovatīvā darbība RTU tiek organizēta, izmantojot teh-
noloģiskos menedžerus un Latvijas Tehnoloģiskā parka Inovāciju centru. Jaunu pro-
duktu attīstības fāzē finansiālais atbalsts no Izglītības un zinātnes ministrijas Tirgus 
pieprasīto pētījumu fonda ļauj līdz 50% samazināt uzņēmuma risku un izdevumus, 
ieviešot jauno produktu ražošanā. Latvijas Tehnoloģiskā parka dibinātāju vidū ir arī 
RTU un LU, tā biznesa inkubatorā ir iespējams uzsākt uzņēmējdarbību zinātņietilpīgā 
ražošanā. 2004. gadā te darbojas 29 mazie uzņēmumi. 

Bezpeļņas organizācija SIA “Latvijas Tehnoloģiskais parks” (LTP) atrodas Rīgā, 
Pulka ielā, bijušajā armijas kara bāzē, kurā dažas kazarmas uzceltas laika posmā no 
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1913. līdz 1917. gadam. LTP ir tiešs konversijas piemērs – no militārā objekta uz 
civilo, bez valsts investīcijām.

LTP galvenais uzdevums ir zinātnes komercializācija un inovatīvās darbības vei-
cināšana. Tehnoloģiskajam parkam ir nodibināti plaši sakari ar Latvijas augstskolu 
un industrijas pārstāvjiem, ar daudzām pasaules organizācijām, kas ir saistītas ar 
inovatīvo darbību. LTP ir Starptautiskās zinātnes parku asociācijas loceklis, Latvijas 
Tehnoloģisko parku un centru asociācijas un Latvijas Rūpniecības konfederācijas 
biedrs.

Secinājumi
RTU zinātnieki un mācību spēki savas augstskolas 142 gadu jubileju sagaida ar 

pārliecību, ka inženierzinātņu un inženierizglītības tālāka attīstība Latvijā sekmēs 
mūsu valsts pilnvērtīgu iekļaušanos Eiropas Savienībā un dos iespēju veidot uz zi-
nāšanām balstītu sabiedrību. 

RTU absolventu un zinātnieku kvalifikācija ir starptautiski atzīta, daudzi no vi-
ņiem sekmīgi strādā gan Eiropas valstu, gan ASV uzņēmumos un universitātēs.

Industrija attīstās, un tautsaimniecība Latvijā tiek atjaunota. Tas nodrošina in-
ženierizglītības prestiža celšanos, un Rīgas Tehniskā universitāte skatās nākotnē op-
timistiski.
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LATVIJAS UNIVERSITĀTES GODA BIEDRI  
UN GODA DOKTORI LAIKA POSMĀ  

NO 1919. LĪDZ 1944. GADAM 

Rakstā aplūkota kārtība, saskaņā ar kuru tika piešķirts Latvijas Universitātes goda biedra 
nosaukums un goda doktora grāds. Publicēti saraksti ar to personu vārdiem, kam goda biedra 
nosaukums un goda doktora grāds tika piešķirts laikposmā no 1920. līdz 1944. gadam. 
Raksturvārdi: LU goda biedrs, LU goda doktors, Latvijas Universitātes vēsture. 

Akadēmiskās tradīcijas piešķir universitātēm būtiskas privilēģijas – tās ar pro-
fesoru kolektīva lēmumu var piešķirt savus īpašus pagodinājumus ievērojamām 
personībām. Līdzīgi valsts institūciju piešķirtajiem apbalvojumiem, arī augstskolu 
atzinība (ievēlēšana par goda biedru vai goda doktora grāda piešķiršana) uzskatāma 
par būtisku cieņas apliecinājumu, ko mēdz pieminēt oficiālajās šo personu biogrāfijās 
un enciklopēdiju šķirkļos. Arī pašas augstskolas tradicionāli lepojas ar izciliem cil-
vēkiem, kuriem tās piešķīrušas šādu godu. Turklāt informācija par agrāk piešķirtiem 
goda doktora grādiem ir būtiska, nostiprinot akadēmisko sadarbību ar citu valstu 
universitātēm, jo liecina par sen iedibinātām tradīcijām.

Tādēļ arī Latvijas Universitāte, sagaidot savu astoņdesmit piekto gadskārtu, jubi-
lejas rakstu krājumā ievieto precizētu sarakstu par cilvēkiem, kam šāda veida atzinība 
izrādīta augstskolas darbības pirmajos divdesmit piecos gados. Nepieciešamība preci-
zēt šo sarakstu radusies tādēļ, ka visos līdz šim publicētajos variantos bijušas vairākas 
būtiskas nepilnības. Saraksts papildināts ar pamatziņām par attiecīgās personas dzīves 
datiem un – ja vien šis formulējums bijis attiecīgos dokumentos minēts – motivāciju 
(laudatio), par kādiem nopelniem attiecīgais grāds piešķirts. Tiesa, katrā gadījumā 
motivācija ir visai atšķirīga, sākot no formālas frāzes līdz izvērstam raksturojumam. 
Visas personas sarindotas secībā, kuras pamatā ir hronoloģiskais princips, resp. atbil-
stoši datumam, kad attiecīgās fakultātes padome balsojot nolēmusi par goda doktora 
grāda piešķiršanu vai kad pieņemts attiecīgs Universitātes padomes lēmums, ar kuru 
kāda persona tikusi ievēlēta par LU goda biedru. 

Tradīcija piešķirt goda biedra nosaukumu un goda doktora grādu pēc ilgstoša pār-
traukuma Latvijas Universitātē tikusi atsākta tikai 1989. gadā, tiesa, nedaudz mainot 
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izpratni par abu pagodinājumu lietojuma principiem un to savstarpējo hierarhiju. 
Tādēļ būtiski izprast 20. un 30. gadu kontekstu, nevis piemērot tā laika akadēmiskajai 
dzīvei tagadnes reālijas un otrādi. Tāpat jāņem vērā, ka pēdējos sešos gados vairs 
netiek minēts, kādā zinātņu nozarē goda doktora grāds piešķirts, kaut gan šāda no-
rāde vairāk atbilstu klasiskajām universitāšu tradīcijām, arī precizitātes labad būtu 
vēlams to atkal atsākt.

Latvijas Universitāte, sekojot Tērbatas universitātē iedibinātajām tradīcijām, jau 
kopš savas pastāvēšanas pirmajiem gadiem par goda biedriem ievēlēja izcilus zināt-
niekus, kultūras darbiniekus un ievērojamus valstsvīrus. LU 1923. gada Satversmē, 
kas ar niecīgiem precizējumiem bija spēkā visā aplūkotajā laika posmā, atrodama īpa-
ša VI nodaļa “Goda biedri”, kas reglamentē šo jautājumu. Nodaļā bija divi panti:

“77. Personas, kas ar savu darbību izcilus kārtā veicinājušas zinātni, mākslu vai 
tehniku vispāri, vai arī ar sevišķiem nopelniem darbojušās Latvijas kulturēlās uz-
plaukšanas labā, var ievēlēt par Latvijas Universitātes goda biedriem.

78. Goda biedru ievēlēšana notiek vienreiz gadā īsi priekš Latvijas Universitātes 
gada svētkiem, pilnā Universitātes padomes sēdē 13. un 14. panta1 paredzētā kārtībā, bet 
ievēlēšanas svinīga paziņošana pašā svētku aktā – 28. septembrī. Citos svinīgos gadīju-
mos goda biedrus var ievēlēt tikai ar Universitātes Padomes vienprātīgu lēmumu.”

Personas, kas bija kļuvušas par goda biedriem, atbilstoši LU Satversmes 6. pan-
tam automātiski kļuva par Universitātes padomes locekļiem, iegūstot balsstiesības. 
Tiesa, padomes sēdēs kvorumu noteica, neskaitot goda biedrus. No visiem goda 
biedriem vienīgi Rainis dažas reizes izmantoja šīs tiesības un piedalījās sēdēs ne tikai 
viesa statusā, bet arī dzīvi piedaloties diskusijās, taču no balsošanas atturējās.

Pirmo reizi šis nosaukums ticis lietots jau pirms LU Satversmes apstiprināšanas, 
augstskolas pirmo gadadienu atzīmējot ar Barontēva (tā parasti minēts tā laika oficiāla-
jos dokumentos) un Raiņa ievēlēšanu par goda biedriem. Tāpat tas notika arī 1921. ga-
da rudenī, kad pēc Latvijas legācijas Francijā vadītāja O. Grosvalda ierosmes par LU 
goda biedriem tika ievēlēti ievērojami Francijas, Somijas un Šveices zinātnieki, kam 
bija lieli nopelni latviešu nacionālo centienu atbalstīšanā. Jāatceras, ka tolaik Latvijā vēl 
nebija nodibināti civilpersonām paredzēti ordeņi un šis nosaukums bija uzskatāms par 
netiešu valstiskas atzinības izpausmi. Tādā pat veidā 1922. gadā līdztekus franču zināt-
niekiem tika atzīmēti Latvijas labvēļi Lielbritānijā. Šai laikā arī iedibinājās tradīcija ne-
piešķirt goda biedra nosaukumu LU mācībspēkiem (tas varētu būt viens no iemesliem, 
kādēļ 1924. gadā par goda biedru nekļuva Jānis Čakste, kurš līdz ievēlēšanai par Valsts 
prezidentu bija darbojies arī kā LU starptautisko tiesību profesors). Vēlāk, kad tika 
nodibināts Trīszvaigžņu ordenis, ievēlēšana par LU goda biedru kā valstiska atzinība 
tika izmantota retāk, bet pēc augstskolas desmit gadu jubilejas svinībām 1929. gadā 
tā gandrīz pilnībā tika pārtraukta. Trīsdesmitajos gados šī atzinība tika piešķirta tikai 
divas reizes (A. Kviesim un L. Martēnam), turpinot 20. gados iedibināto kārtību, jo par 
goda biedriem jau agrāk tika ievēlēts Latvijas Republikas otrais prezidents G. Zemgals 
un iepriekšējais Pastēra institūta direktors P. Rū.

Goda biedru ievēlēšana tika atsākta vācu okupācijas laikā, kad citas iespējas 
paust publisku atzinību izciliem zinātniekiem un kultūras darbiniekiem bija visai 
ierobežotas. Šai laikā tika pakāpeniski panākta vienošanās, ka par goda biedru var 
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ievēlēt arī pašas LU profesorus. Tā, 1942. gadā Vilhelmam Purvītim, godinot viņu 
septiņdesmitās dzimšanas dienas priekšvakarā, vēl tika piešķirts arhitektūras goda 
doktora grāds, bet jau 1943. gadā līdzīgā nozīmīgā dzīves jubilejā Jānis Endzelīns 
tika ievēlēts par LU goda biedru. Savā astoņdesmitajā dzimšanas dienā šādu pago-
dinājumu saņēma arī Jāzeps Vītols (1943) un Mārtiņš Bīmanis (1944). Turklāt šais 
gados ievēlēšana notika jubilejai tuvā Universitātes padomes sēdē, to nepieskaņojot 
LU gada svētkiem.

Goda doktoru grāda piešķiršana tika uzsākta 1924. gadā, kad LU gatavojās atzī-
mēt pirmo nozīmīgo savas darbības jubileju. 1924. gada pavasarī Universitātes pado-
me nolēma, ka fakultātes var pēc saviem ieskatiem izraudzīties ievērojamus Latvijas 
un ārvalstu zinātniekus, kas būtu cienīgi kļūt par LU goda doktoriem, un šo iespēju 
izmantoja visas fakultātes, izņemot Arhitektūras un Lauksaimniecības fakultāti. Arī 
turpmāk fakultātes visbiežāk šo grādu piešķīra LU jubilejas gados (attiecīgi 1929., 
1934. un 1939. gadā).

Īpašu instrukciju un detalizētu noteikumu par goda doktora grāda piešķiršanu 
nebija, un fakultātes vadījās pēc LU Satversmes 53. panta, kurā teikts, ka “par seviš-
ķiem zinātniskiem un zinātniski-tehniskiem nopelniem doktora grādu (honoris causa) 
var piešķirt arī personām, kas nav iesniegušas disertāciju, ja fakultāte to nolemj ar 
ne mazāk kā trīs ceturtdaļām no visu pilntiesīgo fakultātes locekļu balsīm”. Tātad, 
atšķirā no goda biedriem, kurus ievēlēja Universitātes padome, par otrā zinātniskā 
grāda iegūšanu bija atbildīgas fakultātes, bet augstskolas augstākā lēmējinstitūcija 
tikai formāli apstiprināja fakultāšu lēmumus. Līdz ar to pareizāk būtu rindot goda 
doktora grāda ieguvējus atbilstoši pozitīvajam balsojumam fakultātēs, jo, tāpat kā 
pēc disertācijas aizstāvēšanas, ne reizi nav bijis gadījuma, kad Universitātes padome 
grāda piešķiršanu būtu noraidījusi.

Laikā no 1924. līdz 1942. gadam goda doktora grāds piešķirts 110 reizes 108 per-
sonām (Ludvigs Kundziņš un Kārlis Ulmanis goda doktora grādu ir saņēmuši divās 
fakultātās). Fakultāšu pieeja, piešķirot goda doktora grādu, bija būtiski atšķirīga, da-
žāds ir arī pagodināto personu skaits (sk. 1. tabulu), kaut gan oficiālajos dokumentos 
šāda konceptuāla nostāja nekad nav tikusi skaidri formulēta. Dažas fakultātes (Arhi-
tektūras, Ķīmijas) goda doktora grādu piešķīra tikai saviem mācībspēkiem, savukārt 
Filoloģijas un filozofijas fakultāte un Medicīnas fakultāte biežāk nekā citas to piešķīra 
ārzemniekiem, tāpat nesamērīgi mazs liekas skaitliski lielākās – Tautsaimniecības 
un tiesību zinātņu – fakultātes piešķirto goda doktora grādu skaits. Kopumā tomēr 
redzama tendence, ka nepelnīti maz šis grāds ticis piešķirts ar LU tieši nesaistītām 
personām Latvijā. 

Noskaidrojot goda doktora grādu ieguvušo ārzemnieku darba vietas, iespējams 
uzzināt nozīmīgākās LU sadarbības partneres (vai arī kuras LU vēlējās par tādām 
redzēt). Pārskata periodā goda doktora grāds piešķirts deviņiem Zviedrijas, pieciem 
Igaunijas un Lietuvas, trim Čehoslovākijas, Francijas, Polijas un Somijas, diviem 
Austrijas, Dānijas, Šveices un Vācijas, bet vienu reizi – Lielbritānijas, Nīderlandes, 
Norvēģijas, PSRS, Ungārijas un Vatikāna pārstāvjiem. Redzams, ka vissekmīgāk sa-
darbība attīstījusies ar abām kaimiņvalstīm un Zviedriju, bet citu valstu zinātniekiem 
atzinība izteikta krietni retāk. Zināms pārsteigums varētu likties ļoti mazais vācu 
zinātnieku īpatsvars – vairums LU mācībspēku zinātnisko publikāciju nāca klajā tieši 
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šīs valsts žurnālos un arī zinātniskos komandējumos viņi visbiežāk devās uz Vāciju. 
Tomēr jāpatur prātā, ka Pirmā pasaules kara ietekmē oficiālās attiecības starp LU un 
Vācijas universitātēm bija visai rezervētas, tāpēc savstarpēji apsveikumi un citi pub-
liski pagodinājumi tika pausti salīdzinoši reti. Krietni grūtāk ir izskaidrot, kāpēc starp 
goda doktoriem nav neviena Lielbritānijas pavalstnieka, kaut gan 20. gadu sākumā 
vairāki izcili tās akadēmisko aprindu pārstāvji kļuva par LU goda biedriem.

Visus LU goda doktora grāda ieguvējus iespējams iedalīt vairākās grupās, tādē-
jādi ļaujot skaidrāk saprast motīvus, kāpēc katrā konkrētā gadījumā šis grāds ticis 
piešķirts:

1) nopelniem bagāti LU profesori, kam šī grāda piešķiršana bija atzinība par 
mūža ieguldījumu. Kaut gan šis motīvs visbiežāk figurēja LU darbības pirm-
ajos gados (it īpaši piecu un desmit gadu jubilejas reizēs), tas nereti pavīd 
arī vēlāk. Pie šīs grupas pieskaitāms, piemēram, M. Bīmanis, P. Denfers, 
L. Kundziņš, J. Lautenbahs, E. Zariņš, kā arī no vēlākajiem V. Maldonis, 
A. Mēders un V. Purvītis. Kaut gan visām minētajām personām jau bija ie-
priekš atzīts, ka viņu grādi atbilst LU doktora grādam, tomēr vismaz daļā 
gadījumu, kad disertācija nebija tikusi aizstāvēta, tas stiprināja pārliecību par 
šāda lēmuma leģitimitāti;

2) fakultāšu vecākie docenti, kam doktora grāda trūkums neļāva pelnīti ieņemt 
profesora štata vietu (K. Barons, L. Bērziņš, brāļi Cizarēviči, J. Kauliņš, Pa-
ulis Lejiņš, E. Putniņš, O. Trebū u.c.). Tādējādi tika panākta atbilstība LU 
Satversmes 56. panta prasībai, ka par profesoru var ievēlēt tikai personu ar 
LU doktora (vai tam pielīdzinātu) grādu;

3) cienījami, lielākoties gados veci LU ārštata docētāji, kam vecuma dēļ vairs 
nebija iespējams pretendēt uz akadēmiskiem amatiem (J. Krīgers-Krodzi-
nieks, J. Velme);

4) nopelniem bagāti LU docētāji, kas slimības dēļ bija spiesti pārtraukt akadē-
misko darbu (E. Felsbergs, E. Lejnieks);

5) ārvalstnieki, kas atstāja štata vietu LU, lai atgrieztos savā dzimtenē (G. Bak-
manis, M. Centneršvērs, F. Neireiters);

6) ievērojami Latvijas privātzinātnieki, politiķi un sabiedriskie darbinieki, kas 
bija sekmējuši savas nozares un LU uzplaukumu (K. Bļodnieks, Ā. Butuls, 
T. Grīnbergs, K. Kasparsons, J. Mazvērsītis, A. Springovičs, K. Ulmanis, 
A. Zīle u.c.);

7) ārzemju profesori, kuru darbi būtiski sekmējuši attiecīgās zinātnes nozares 
attīstību (M. Grīblers, H.H. Meijers, M. Rošs) vai kuru pētījumi saistīti ar 
Latviju un tās kultūru, valodu un vēsturi (V. Antoņēvičs, R. Ekbloms, J. Jab-
lonskis, S. Kirmans, I. Lukiničs, M. Nīdermanis);

8) ārzemju universitāšu profesori, kas bija atbalstījuši LU materiāli vai rūpē-
jušies par tās jauno zinātnieku izaugsmi (E. Bakmanis, R. Fēreuss, S. Pieņ-
kovskis, G. Ramons, F. Žilka);

9) augsti citu universitāšu vai zinātnisku institūciju pārstāvji, kas viesojušies 
LU vai sveikuši to jubilejas reizē (E. Bāders, J. Keps, S. Solncevs);
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10) personas, kas rūpējušās par kaimiņvalstu akadēmisko sadarbību (P. Avižonis, 
K. Šlosmanis, S. Brofelds);

11) augsti viesi, kas apmeklējuši LU (karalis Gustavs V, A.K. Kajanders), izcili 
citu zemju politiķi (T. Masariks), kuriem piešķirtais grāds uzskatāms par 
valstiskas cieņas un uzmanības apliecinājumu.

Interesanti, ka vairāki LU goda biedri un goda doktori, kas strādāja Rietumeiro-
pā, starpkaru periodā saņēmuši arī Tartu universitātes goda doktora grādu (piemēram, 
S. Kirmans, A. Ozērs, A. Tronšons, L. Martēns, H.H. Meijers, A.K. Kajanders – minēti 
grāda piešķiršanas secībā). Vairumam šo personu oficiālajās biogrāfijās un nacionāla-
jās enciklopēdijās tiek minēts arī LU piešķirtais goda doktora grāds, tādējādi atzīstot 
šo faktu par pietiekami nozīmīgu. Diemžēl Latvijā izdotajos enciklopēdiska rakstura 
izdevumos tas gan darīts visai nekonsekventi, daudzkārt tajos pat vispār neievietojot 
atsevišķus šķirkļus par LU goda doktoriem. Tuvas nākotnes uzdevums būtu biogrāfiska
izdevuma veidošana, kas saturētu pietiekami plašas ziņas par visiem LU goda biedriem 
un goda doktoriem no augstskolas pirmajiem darbības gadiem līdz mūsu dienām. Tajā 
līdztekus personām, kas ieguvušas goda doktora grādu Latvijas Universitātē, būtu jāmin 
arī tie LU akadēmiskās saimes locekļi, kam šo godu parādījušas citas augstskolas.

1. tabula
Goda doktoru attiecības ar Latvijas Universitāti grāda piešķiršanas brīdī

Fakultāte Grāds
LU darbinieki 

un bijušie 
darbinieki

Citas  
personas 
Latvijā

Ārzemnieki

Arhitektūras Dr.arch.h.c. 3 – –
Filoloģijas un 
filozofijas

Dr.phil.h.c.
Dr.hist.h.c.
Dr.paed.h.c.

7
3
1

–
–
–

8
8
–

Inženierzinātņu Dr.ing.h.c. 5 2 3
Ķīmijas Dr.chem.h.c.

Dr.chem.technol.h.c.
Dr.pharm.h.c.

2
1
2

–
–
–

–
–
–

Lauksaimniecības Dr.agr.h.c.
Dr.rer.for.

1
1

2
–

1
1

Matemātikas un dabas 
zinātņu

Dr.math.h.c.
Dr.rer.nat.h.c.

2
3

–
–

1
1

Mehānikas Dr.art.ing.h.c. 7 2 2
Medicīnas Dr.med.h.c. 4 2 10
Veterinārmedicīnas Dr.med.vet.h.c. 1 1 1
Tautsaimniecības un 
tiesību zinātņu

Dr.iur.h.c.
Dr.oec.h.c.

2
2

–
1

2
1

Teoloģijas Dr.theol.h.c. 3 4 5
Romas katoļu teoloģijas Dr.theol.S.h.c. – 1 1

Kopā: 50* 15** 45

* Grāds piešķirts 50 reizes 49 personām, jo Ludvigs Kundziņš bija divu fakultāšu goda doktors.
** Grāds piešķirts 15 reizes 14 personām, jo Kārlis Ulmanis kļuva par divu fakultāšu goda doktoru.
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LU goda biedri (1920–1944)
1920

1. 22.09.1920. Krišjānis Barons (1835–1923), latviešu folklorists.
2. 22.09.1920. Rainis (Jānis Pliekšāns) (1865–1929), latviešu dzejnieks un dra-

maturgs.
1921

3. 21.09.1921. Emīls Dumergs (Doumergue) (1844–1937), franču teologs, Pro-
testantiskās teoloģijas fakultātes dekāns Montobānā. “Profesors Dumergs ir 
plaši pazīstams reformācijas laikmeta, sevišķi Kalvina, pētnieks. Par latviešiem 
viņš ir interesējies no 1916. gada sākot un ir sarakstījis par viņiem uz rūpīgu 
pētījumu pamata grāmatu, kura iznāca 1917. gada vasarā kā žurnāla “Foi et 
Vie” burtnīca. Viņš latviešus nesavtīgi un enerģiski aizstāvējis tai laikā, kad no 
dažas puses tika mēģināts nostādīt viņus par saujiņu nekulturālu, lielniecismā 
nogrimušu ļaužu.”

4. 21.09.1921. Ogists Forels (Forel) (1848–1931), šveiciešu psihiatrs un ento-
mologs, bijušais Cīrihes universitātes profesors. “[..] ir ilggadīgs psihiatrijas 
profesors un psihiatrijas klīnikas vadītājs Cīrihes universitātē. Viņa zinātniskā 
darbība aptver smadzeņu anatomiju, psihiatriju un hipnotismu, pazīstams viņš 
arī kā skudru dzīves pētītājs. Ne mazāk ievērojami ir arī [..] nopelni sociālās 
higiēnas pacelšanā, miera ideju izplatīšanā un alkoholisma apkarošanā. Forels 
vienmēr ir bijis mazo tautu draugs un konferencēs ļoti enerģiski ir iestājies par 
latviešiem.”

5. 21.09.1921. Josepi Mikola (Mikkola) (1866–1946), somu valodnieks, Helsinku 
universitātes slāvu filoloģijas profesors un Somijas Zinātņu akadēmijas prezi-
dents. “[..] latviešu kulturelai attīstībai viņš kopš vairāk kā 30 gadiem ir sekojis 
ar neatlaidīgu uzmanību. Viņa māja Helsingforsā pastāvīgi ir bijusi atvērta latvie-
šu kultureliem darbiniekiem arī tad, kad politiska situācija latviešiem nebij lab-
vēlīga. Te simpātijām, kuras tagad pastāv plašās somu aprindās pret latviešiem, 
kā arī pie Latvijas de jure atzīšanas no Somijas puses, profesoram Mikolam ir 
lieli nopelni.”

6. 21.09.1921. Šarls Seņoboss (Seignobos) (1854–1942), franču vēsturnieks, Sor-
bonnas universitātes profesors. “[..] ir ievērojams vēsturnieks. Par latviešiem viņš 
interesējas jau ilgākus gadus. 1912. gadā viņš ir ievietojis par tiem rakstu žurnālā 
“Les Annales des nationalités”. 1915. gadā viņš latviešus ir aizstāvējis apspiesto 
tautu konferencē Parīzē, kuru tas vadīja kopā ar vēlāko Francijas kara ministru 
Penlēvu (Painleve). Seiņobosam bij arī uzticēts iesniegt Miera konferencei refe-
rātu par Latviju.”

1922
7. 27.09.1922. Elfreds Tomass Dēviss (Davies) (1861–1949), Anglijas Izglītības 

ministrijas darbinieks, biedrības “English Friends of Latvia” loceklis.
8. 27.09.1922. Džordžs Gilberts Marejs (Murray) (1866–1957), klasiskās filo-

loģijas profesors Oksfordas universitātē, Britu Akadēmijas loceklis, biedrības 
“English Friends of Latvia” loceklis.
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9. 27.09.1922. Antuāns Meijē (Meillet) (1866–1936), franču valodnieks, Sorbon-
nas universitātes profesors.

10. 27.09.1922. Anrī Ozērs (Hauser) (1866–1946), franču vēsturnieks, Sorbonnas 
universitātes profesors, “Comité franco–letton” prezidents.

11. 27.09.1922. Čārlzs Teodors Hegbergs Raits (Hagberg Wright) (1862–1940), 
Londonas Lielās grāmatu krātuves bibliotekārs, biedrības “English Friends of 
Latvia” sekretārs.

1923
12. 30.05.1923. Emīls Rū (Roux) (1853–1933), franču mikrobiologs, Parīzes Pastēra 

institūta direktors. “Ievērojot nopelnus pie seroloģijas pamatu likšanas un viņa 
darbus mikrobioloģisko zināšanu izveidošanā, kuri ir veikti Luija Pastēra garā 
un devuši cilvēcei spēcīgu ieroci cīņās pret lipīgām slimībām.”

1924
13. 24.09.1924. Kārlis Kasparsons (1865–1962), latviešu ārsts un privātzinātnieks, 

Latvijas Pagaidu valdības pirmais izglītības ministrs. “Ievērojot [..] apstākli, ka 
Dr. Kasparsonam kā Latvijas pirmam izglītības ministrim ir arī nenoliedzami 
nopelni pie mūsu Universitātes nodibināšanas.”

1927
14. 21.09.1927. Heinrihs Kopels (Koppel) (1863–1944), igauņu ārsts, Tartu univer-

sitātes profesors un bijušais rektors. “[..] jau priekš pasaules kara pazīstams kā 
izcils ārsts un igauņu tautības profesors, pēc brīvās Igaunijas nodibināšanās [..] 
visu laiku kā rektors vada Tartu Universitāti [..]. Prof. H. Kopels allaž ir stāvējis 
par ciešu draudzīgu kopdarbību ar Latviju un viņa simpātijas pret latviešiem pa-
rādījās arī pasaules kara laikā, kad Tērbatā saplūda tūkstošiem latviešu bēgļu.”

1929
15. 11.09.1929. Kārlis Ulmanis (1877–1942), Latvijas Pagaidu valdības Ministru 

prezidents. “Latvijas Universitātes dibināšanas laikā Latvijas pagaidu valdības 
priekšgalā bija Ministru Prezidents K. Ulmanis. Latvijas valsts dibināšana un 
sevišķi viņas likteņi pirmā pastāvēšanas laikā tik cieši saistīti ar viņa personu, 
ka var bez pārspīlējuma teikt: ja nebūtu Ulmaņa, tad nebūtu arī tik labvēlīgi at-
risinājušies dažādi sarežģījumi Latvijas pirmos pastāvēšanas gados. Tikai brīvajā 
Latvijas republikā varēja nodibināties LU kā brīva zinātnes un kultūras iestāde 
un tādēļ Latvijas pirmais Ministru Prezidents pelna pilnā mērā LU atzinību un 
pateicību, kad tā atskatās uz savu tapšanu un pirmo darbības laiku.”

16. 11.09.1929. Jozefs Zubatijs (Zubatý) (1855–1931), čehu valodnieks, bijušais 
Čehoslovākijas Zinātņu akadēmijas prezidents. 

17. 25.09.1929. Gustavs Zemgals (1871–1939), Latvijas Republikas prezidents. 
“Sakarā ar LU desmit gadu pastāvēšanas svētkiem.”

1934
18. 26.09.1934. Alberts Kviesis (1880–1944), Latvijas Republikas prezidents.

1938
19. 21.09.1938. Luijs Martēns (Martin) (1864–1946), franču mikrobiologs, Parīzes 

Pastēra institūta direktors.
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1943
20. 13.01.1943. Jānis Endzelīns (1873–1961), latviešu valodnieks, LU profesors.
21. 17.02.1943. Jāzeps Vītols (1863–1948), latviešu komponists, Latvijas Konser-

vatorijas rektors, bijušais LU ārštata profesors.
1944

22. 19.04.1944. Mārtiņš Bīmanis (1864–1946), latviešu inženieris, bijušais LU rek-
tors un Inženierzinātņu fakultātes dekāns, LU ārštata profesors.

LU goda doktori (1924–1942)
1924

1. 27.05.1924. Pauls Denfers (1871–1959), LU Mehānikas fakultātes profesors, 
Dr.art.ing.h.c.2 Ņemot vērā viņa “augstākā mērā lielo darba slogu [..] mehānikas 
fakultātes un visas universitātes labā, pārvarot daudzus grūtus šķēršļus priekš-
zīmīgas izmēģināšanas stacijas ierīkošanā, kura tagad strādā ar vislabākiem pa-
nākumiem mūsu kopīgās dzimtenes labā, kā arī ievērojot [..] bagāto zinātnisko 
darbību”.

2. 27.05.1924. Georgs Nolteins (1854–1936), LU Mehānikas fakultātes profesors, 
Dr.art.ing.h.c. Ņemot vērā “plašo zinātnisko darbību un lielos nopelnus dzelzceļa 
mašīnu tehnikas laukā”.

3. 05.09.1924. Mārtiņš Bīmanis (1864–1946), LU Inženierzinātņu fakultātes pro-
fesors, Dr.ing.h.c.

4. 05.09.1924. Grigorijs Švarcs (1860–1928), LU Inženierzinātņu fakultātes pro-
fesors, Dr.ing.h.c.

5. 08.09.1924. Eižens Luijs Bakmanis (Bakman) (1883–1965), Upsalas univer-
sitātes profesors, Dr.med.h.c. “Ņemot vērā viņa zinātniskos nopelnus vispār 
medicīnā, un atsevišķi vēl lielos dāvinājumus medicīnas fakultātei viņas dibi-
nāšanas laikā, bez kuriem studentu apmācība histoloģijā nebūtu bijusi tik ātri 
veicama.”

6. 08.09.1924. Kārlis Kasparsons (1865–1962), Latvijas Pagaidu valdības pirmais 
izglītības ministrs, Dr.med.h.c. “Ņemot vērā Dr. Kasparsona lielos nopelnus me-
dicīnas terminoloģijas jaunradīšanā un izkopšanā, izmantojot šiem nolūkiem kā 
filologs ar lielu izpratni mūsu tautas dziesmas un citas garīgas tradīcijas, tālāk
ņemot vērā viņa nopelnus un interesi Latvijas ģeoloģijas izpētīšanā”.

7. 13.09.1924.3 Jānis Krīgers-Krodzinieks (1851–1924), bijušais LU Filoloģijas 
un filozofijas fakultātes privātdocents, Dr.hist.h.c. 

8. 13.09.1924. Jēkabs Lautenbahs (1847–1928), LU Filoloģijas un filozofijas fa-
kultātes profesors, Dr.phil.h.c. 

9. 13.09.1924. Jēkabs Velme (1855–1928), LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes
privātdocents, Dr.phil.h.c. 

10. 19.09.1924. Imanuels Bencingers (1865–1935), LU Teoloģijas fakultātes pro-
fesors, Dr.theol.h.c. “Par nopelniem Palestīnas un Sīrijas arheoloģijā un par dar-
biem Vecās Derības literārkritikā”.
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11. 19.09.1924. Kārlis Kundziņš, sen. (1850–1937), Valkas apriņķa prāvests, Smil-
tenes draudzes mācītājs, Dr.theol.h.c. ”Par darbību latviešu baznīcas vēstures un 
gara dzīves pētīšanā un nopelniem tautas reliģiski ētiskā audzināšanā.”

12. 19.09.1924. Oktāvs Trebū (1876–?), LU Matemātikas un dabas zinātņu fakul-
tātes vecākais docents, Dr.rer.nat.h.c. 

13. 19.09.1924. (Matemātikas un dabas zinātņu fakultāte) un 20.09.1924. (Veteri-
nārmedicīnas fakultāte) Ludvigs Kundziņš (1855–1940) LU Veterinārmedicīnas 
fakultātes profesors, Dr.rer.nat.h.c et Dr.med.vet.h.c. (goda doktora grādu piešķīra 
divas fakultātes). Veterinārmedicīnas fakultāte vadījās pēc šādiem motīviem:
• L.K. ir viens no vecākajiem latviešu zinātniekiem, sevišķi salīdzināmās ana-

tomijas un salīdzināmās embrioloģijas laukā;
• L.K. vairāk nekā 40 gadus ir darbojies kā augstskolas pedagogs, un “gandrīz 

visi Latvijas veterinārārsti ir viņa skolnieki, kuri ar godbijību piemin savu 
nesavtīgo skolotāju”;

• L.K. 40 gadu darba jubilejas reizē Latvijas Veterinārārstu biedrība viņu ie-
vēlēja par savu goda biedru;

• kad pie LU dibinājās Veterinārmedicīnas fakultāte, L.K. “uzupurēdams savu 
gandrīz 40 gadu darbībā iekārtoto skaisto anatomisko muzeju Tērbatā, pārnāca 
uz Latviju, lai no jauna sāktu atkal to pašu darbu”;

• L.K. ar saviem piedzīvojumiem daudz līdzējis Veterinārmedicīnas fakultātes 
organizēšanā.

14. 20.09.1924. Kārlis Blahers (1867–1939), LU Ķīmijas fakultātes profesors, 
Dr.chem.technol.h.c. Ievērojot “zinātniskos un zinātniski tehniskos nopelnus”.

15. 22.09.1924. Hanss Horsts Meijers (Meyer) (1853–1939), Vīnes universitātes 
profesors, Dr.med.h.c. “Ņemot vērā viņa izcilus nopelnus medicīnā, sevišķi mo-
dernas farmakoloģijas nodibināšanā.”

16. 23.09.1924. Kārlis Balodis (1864–1931), LU Tautsaimniecības un tiesību zi-
nātņu fakultātes profesors, Dr.oec.h.c. Par “akadēmisko darbību un zinātniskiem 
nopelniem”.

17. 23.09.1924. Jānis Čakste (1859–1927), Latvijas Republikas prezidents, bijušais 
LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes profesors, Dr.iur.h.c. “Par sa-
biedrisko darbību un nopelniem pie Latvijas valsts nodibināšanas.”

1925
18. 04.05.1925. Gastons Viktors Bakmanis (Bakman) (1883–1964), LU Medicīnas 

fakultātes profesors, Dr.med.h.c.
1926

19. 29.05.1926. Kārlis Rezevskis (1871–1939), LU Mehānikas fakultātes vecākais 
docents, Dr.ing.h.c.

20. 10.09.1926. Eižens Ostvalds (1851–1932), LU Lauksaimniecības fakultātes pro-
fesors, Dr.rer.for.h.c. “Par ilggadīgo ražīgo darbību mežzinātņu laukā”.

1927
21. 29.04.1927. Čārlzs Eduards Klarks (1867–1942), LU Mehānikas fakultātes 

profesors, Dr.art.ing.h.c.
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1928
22. 10.03.1928. Ernests Felsbergs (1866–1928), bijušais LU rektors, Filoloģijas un 

filozofijas fakultātes profesors, Dr.hist.h.c.
23. 10.03.1928. Pēteris Šmits (1869–1938), LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes 

profesors, Dr.phil.h.c.
24. 19.09.1928. Jānis Mazvērsītis (1866–1943), agronoms, Dr.agr.h.c.

1929
25. 24.05.1929. Voldemārs Gūtmanis (Gutmann) (1851–1933), bijušais Tartu uni-

versitātes profesors, Dr.med.vet.h.c. “Motivējot to ar viņa zinātniskajiem un pa-
idagoģiskiem nopelniem veterinārmedicīnas zinātnes laukā un arī ar to, ka visi 
vecākie Latvijas veterinārārsti ir viņa skolnieki.”

26. 31.05.1929. Gustavs V (1858–1950), Zviedrijas karalis, Dr.hist.h.c.
27. 14.09.1929. Eižens Laube (1880–1967) LU profesors, Dr.arch.h.c. 
28. 18.09.1929. Valdemārs Fišers (1881–1934), LU Ķīmijas fakultātes profesors, 

Dr.chem.h.c.
29. 18.09.1929. Eduards Zariņš (1876–1947), LU Ķīmijas fakultātes profesors, 

Dr.pharm.h.c.
30. 19.09.1929. Kārlis Beldavs (1868–1936), Valmiermuižas draudzes mācītājs, 

Dr.theol.h.c. “Par nopelniem garīgā un teoloģiskā rakstniecībā latviešu valodā.”
31. 19.09.1929. Pauls Frīdrihs Bērents (1866–1935), Āraišu draudzes mācītājs, 

Dr.theol.h.c. “Par nopelniem Latvijas un Baltijas baznīcas vēstures pētīšanā.”
32. 19.09.1929. Teodors Grīnbergs (1870–1962), Ventspils latviešu draudzes mācī-

tājs, Dr.theol.h.c. “Par nopelniem latviešu reliģiski ētiskās izglītības un garīgās 
rakstniecības veicināšanā.”

33. 19.09.1929. Johans Keps (Kõpp) (1874–1970), Tartu universitātes rektors, pro-
fesors, Dr.theol.h.c. “Kā Tartu universitātes delegātu LU svinībās un pazīstamu 
dzimtenes baznīcas vēstures un dzīves pētnieku.”

34. 19.09.1929. Jans Kvačala (Kvačala) (1862–1934), Bratislavas Teoloģiskās aka-
dēmijas profesors, Dr.theol.h.c. “Par nopelniem latviešu teologu zinātniskajā sa-
gatavošanā un nacionālu profesūru nodibināšanā Tartu universitātes teoloģijas 
fakultātē.”

35. 19.09.1929. Sergejs Solncevs (1872–1936), Krievijas Zinātņu akadēmijas aka-
dēmiķis, Dr.oec.h.c. “Par zinātniskiem darbiem.”

36. 19.09.1929. Stefans Pieņkovskis (Pienkowski) (1883–1952), Varšavas universi-
tātes profesors, Dr.math.h.c.

37. 19.09.1929. Hanss Leo Pržibrams (Přibram) (1874 – 1944), Vīnes universitātes 
profesors, Dr.rer.nat.h.c.

38. 19.09.1929. Embriks Strands (1876–1947), LU Matemātikas un dabas zinātņu 
fakultātes profesors, Dr.rer.nat.h.c.

39. 20.09.1929. Jalmārs Viktors Broteruss (Brotherus) (1885–1962), Helsinku Teh-
niskās augstskolas prorektors, profesors, Dr.ing.h.c.

40. 20.09.1929. Mirko Rošs (Rosch vai Roš) (1879–1962), Cīrihes Tehniskās augst-
skolas profesors, Dr.ing.h.c.
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41. 20.09.1929. Eduards Cizarēvičs (1868–1936), LU Mehānikas fakultātes vecā-
kais docents, Dr.art.ing.h.c.

42. 20.09.1929. Mārtiņš Grīblers (Grübler) (1851–1935), bijušais Drēzdenes Teh-
niskās augstskolas profesors, Dr.art.ing.h.c.

43. 20.09.1929. Hugo Hammars (Hammar) (1864–1947), inženieris un rūpniecības 
organizators Gēteborgā, Dr.art.ing.h.c.

44. 20.09.1929. Nikolajs Šīmanis (1865–1944), LU Mehānikas fakultātes profesors, 
Dr.ing.h.c.

45. 21.09.1929. Rihards Ekbloms (Ekblom) (1874–1959), Upsalas universitātes 
profesors, Dr.phil.h.c.

46. 21.09.1929. Jons Jablonskis (Jablonskis) (1860–1930), lietuviešu valodnieks, 
Dr.phil.h.c.

47. 21.09.1929. Maksis Nīdermanis (Niedermann) (1874–1954), Neišateles univer-
sitātes profesors, Dr.phil.h.c.

48. 21.09.1929. Džonijs Ruzvals (Roosval) (1879–1965), Stokholmas universitātes 
profesors, Dr.hist.h.c.

49. 21.09.1929. Anrī Tronšons (Tronchon) (?–1941), Strasburgas universitātes pro-
fesors, Dr.phil.h.c.

50. 06.11.1929. Mečislavs Centneršvērs (1874–1944), LU Ķīmijas fakultātes pro-
fesors, Dr.chem.h.c.

1930
51. 13.09.1930. Aleksandrs Dauge (1868–1937), LU Filoloģijas un filozofijas fa-

kultātes vecākais docents, Dr.paed.h.c. 
52. 13.09.1930. Jānis Kauliņš (1863–1940), LU Filoloģijas un filozofijas vecākais 

docents, Dr.phil.h.c. 
53. 13.09.1930. Juris Plāķis (1869–1942), LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes 

profesors, Dr.phil.h.c. 
54. 20.10.1930. Kārlis Barons (1865–1944), LU Medicīnas fakultātes vecākais do-

cents, Dr.med.h.c. 
55. 20.10.1930. Ernests Putniņš (1867–1962), LU Medicīnas fakultātes vecākais 

docents, Dr.med.h.c.
56. 13.11.1930. Augusts Lēbers (1865–1948), LU Tautsaimniecības un tiesību zi-

nātņu fakultātes vecākais docents, Dr.iur.h.c.
1931

57. 22.05.1931. Emīls Āboliņš (1873–1953), LU Mehānikas fakultātes vecākais do-
cents, Dr.art.ing.h.c. 

58. 13.11.1931. Jēkabs Cizarēvičs (1868–1948), LU Inženierzinātņu fakultātes ve-
cākais docents, Dr.ing.h.c. Ievērojot “izcilus nopelnus kā praktiskā inženiera, tā 
augstskolas pasniedzēja darba laukā”.

1932
59. 15.04.1932. Paulis Lejiņš (1883–1959), LU Lauksaimniecības fakultātes vecākais 

docents, Dr.agr.h.c. Ievērojot “zinātniskos un zinātniski tehniskos nopelnus”.
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60. 04.05.1932. Ernests Birkhāns (1872–1941?), LU Tautsaimniecības un tiesību zināt-
ņu fakultātes vecākais docents, Dr.oec.h.c. Atzīstot “1) viņa gandrīz 30 gadus ilgo 
akadēmisko darbu Rīgas politehniskajā institūtā un Latvijas Universitātē, un 2) viņa 
vispusīgo un sevišķi sekmīgo darbību praktiskās saimniecības laukā, kas ir sekmējusi 
pirms pasaules kara latviešu, pēc pasaules kara visas Latvijas saimniecisko dzīvi”.

1933
61. 28.01.1933. Torvalds Madsens (Madsen) (1870–1957), Kopenhāgenas Sero-

loģijas institūta direktors, Tautu Savienības Higiēnas komisijas priekšsēdētājs, 
Dr.med.h.c.

62. 29.04.1933. Ludvigs Ernests Bērziņš (1870–1965), LU Filoloģijas un filozofijas
fakultātes vecākais docents, Dr.phil.h.c.

63. 27.05.1933. Emīls Korsmo (Korsmo) (1863–1953), Norvēģijas Lauksaimniecī-
bas augstskolas profesors, Dr.agr.h.c.

64. 20.09.1933. Vilems Gaigalaitis (Gaigalaitis) (1870–1945), Kauņas universitātes 
praktiskās teoloģijas profesors, Dr.theol.h.c. “Par nopelniem augstākās teoloģis-
kās izglītības veicināšanā savā dzimtenē.”

65. 20.09.1933. Olafs Silds (Sild) (1879–1944), Tartu universitātes baznīcas vēstures 
profesors, Dr.theol.h.c. “Par nopelniem Baltijas baznīcas vēstures pētīšanā.”

1934
66. 07.09.1934. Jānis Ķērpe (1877–1942), būvinženieris, Dr.art.ing.h.c.
67. 07.09.1934. Ansis Zīle (1877–?), tehnoloģijas inženieris, Dr.art.ing.h.c. 
68. 14.09.1934. (LU Lauksaimniecības fakultāte) un 20.09.1934. (LU Tautsaimniecī-

bas un tiesību zinātņu fakultāte) Kārlis Ulmanis (1877–1942), Latvijas Republi-
kas Ministru prezidents, Dr.agr.h.c. et Dr.oec.h.c. Par “lielajiem nopelniem valsts 
labā un par lielajiem nopelniem valsts veidošanas un valsts saimniecības laukā” 
(Dr.oec.h.c. pamatojums).

69. 15.09.1934. Mikola Biržiška (Biržiška) (1882–1962), Kauņas universitātes pro-
fesors, Dr.phil.h.c. “Par leišu tautas dziesmu vākšanu.”

70. 15.09.1934. Jans Sigurds Kirmans (Curman) (1879–1966), Zviedrijas valsts 
antikvārs, profesors, Dr.hist.h.c.

71. 17.09.1934. Eduards Cīrulis (1872–1940), Veterinārpārvaldes priekšnieks, ve-
terinārārsts, Dr.med.vet.h.c. pamatojumā uzsvērta sadarbība un atbalsts Veteri-
nārmedicīnas fakultātei un uzticība tai.

72. 20.09.1934. Fransuā Olivjē-Martēns (Olivier-Martin) (1879–1952), Parīzes 
universitātes profesors, Dr.iur.h.c. Kā “liels Latvijas draugs un ļoti atbalsta latvju 
zinātniekus Francijā”.

73. 22.09.1934. Jānis Pauļuks (1865–1937), inženieris, bijušais satiksmes ministrs 
un Ministru prezidents, Dr.ing.h.c. Par “tehnisko un administratīvo darbību”.

74. 26.09.1934. Jānis Kupcis (1871–1936), LU Ķīmijas fakultātes profesors, 
Dr.pharm.h.c. 

75. 28.11.1934. Edgars Lejnieks (1889–1937), LU profesors, Dr.math.h.c. “Par 
nopelniem matemātikas katedras un matemātikas-dabas zinātņu fakultātes no-
organizēšanā un izveidošanā.”
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1935
76. 10.01.1935. Aimo Kārlo Kajanders (Cajander) (1879–1943), Helsinku univer-

sitātes profesors, bijušais Somijas Ministru prezidents, Dr.rer.for.h.c. 
77. 12.01.1935. Konstantīns Rončevskis (1875–1935), LU ārštata profesors, Dr.arch.

h.c. Par “zinātniskiem pētījumiem klasiskās arhitektūras laukā [..], [K. R.] izdarījis 
daudzpusīgus un rūpīgus pētījumus it īpaši jautājumā par kapiteļiem, un šai spe-
ciālā nozarē it sevišķi bagātīgi risinājis arhitektūras zinātnes uzdevumus”.

78. 23.02.1935. Tomašs Masariks (Massaryk) (1850–1937), bijušais Čehoslovākijas 
Republikas prezidents, Dr.iur.h.c. “Iegaumējot [..] lielos nopelnus sabiedrisko 
zinātņu novadā, sevišķi socioloģijā un valsts tiesībās, kā arī viņa izcilos nopelnus 
mazo tautu tiesību aizstāvēšanā.”

79. 13.09.1935. Eduards Laimiņš (1882–1982), LU vecākais docents, Dr.ing.h.c.
1936

80. 16.05.1936. Rūdolfs Jirgens (1869–1944), LU vecākais docents, Dr.phil.h.c.
81. 19.09.1936. Augusts Tentelis (1876–1942), LU profesors, Dr.hist.h.c. Ņemot 

vērā, ka “šogad paiet 15 gadi kopš 1921. gada oktobrī mūsu kollēga Dr. A. Ten-
telis ievēlēts par mūsu fakultātes vēstures profesoru un vada un organizējis visus 
lielākos Latvijas vēstures pētīšanas darbus. Pateicoties viņa ierosinājumiem pē-
tīšanas darbiem un personīgiem pētījumiem, latviešu vēsture atmirdzējusi jaunā 
un gaišā zinātniski-nacionālā spožumā.”

1937
82. 13.09.1937. Ādams Butulis (1860–1938), ārsts Rīgā, bijušais Latviešu izglītības 

biedrības priekšnieks, Dr.med.h.c. Ņemot vērā, ka viņš ir “viens no pirmiem ar 
augstskolas izglītības darbiniekiem un visu laiku ņēmis dzīvu dalību Latvijas 
kulturālā dzīvē, bijis arī Latvijas Universitātes Organizācijas padomes loceklis 
un ievērojams ārsts un arī daudz ir sarakstījis par medicīnas jautājumiem”.

83. 13.09.1937. Svends Lomholts (Lomhold) (1888–1949), Kopenhāgenas Finsena 
institūta direktors, Dr.med.h.c. Jo viņš ir “jaunas Finsena lampas konstruētājs 
un mūsu medicīnas fakultāti visādi pabalstījis un sarakstījis 143 ļoti vērtīgus 
zinātniskos darbus”.

1938
84. 11.02.1938. Františeks Žilka (Žilka) (1871–1944), Prāgas Husa teoloģijas fa-

kultātes Jaunās Derības profesors un ekumeniskās kustības darbinieks, Dr.theol.
h.c. “Ievērojot viņa nopelnus starptautiskajā baznīcu tuvināšanās darbā un Jaunās 
Derības zinātnē.”

85. 27.04.1938. Vladimirs Antoņēvičs (Antoniewicz) (1893–1973), Varšavas uni-
versitātes rektors, profesors, Dr.hist.h.c. Kā “Polijas ievērojamāko arheologu, 
izcilu muzeju kārtotāju un speciālistu teorētiķi, kas iespiedis plašus sistemātiskus 
pētījumus par Polijas senvēsturi, bet arīdzan vācis materiālus leišu arheoloģijai, 
starp citu apzinājis arī leišu kultūras pieminekļus Viļņas apgabalā un sakārtojis 
latviešu kultūras kolekcijas Viļņas muzejā”.

86. 27.04.1938. Teodors Gustavs Jākobsons (Jakobsson) (1883–1952), Stokhol-
mas Armijas muzeja direktors, Dr.hist.h.c. Kā “izcilu speciālistu karu un karu 
apbruņojuma vēsturē, kas iespiedis plašus materiālus par 17. g.s. zviedru apbru-
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ņojumiem, sevišķi lielgabaliem, bet arīdzan savācis un iespiedis materiālus par 
Rīgas un Daugavgrīvas apbruņojumu tai pašā 17. g.s.”.

87. 27.04.1938. Hanss Krūss (Kruus) (1891–1976), Tartu universitātes profesors, 
Dr.hist.h.c. Kā “Igaunijas ievērojamāko vēsturnieku, kas bez daudziem citiem 
zinātniskiem darbiem sarakstījis arī fundamentālu Igaunijas vēsturi, jaunā objek-
tīvā zinātniskā apgaismojumā, izmantojot visus jaunākos Igaunijas un Latvijas 
arhīvu materiālus”.

88. 29.04.1938. Alfrēds Mēders (1873–1944), LU profesors, Dr.math.h.c.
89. 09.09.1938. Voldemārs Maldonis (1870–1941), LU profesors, Dr.theol.h.c. Par 

“nopelniem latviešu sistemātiskās reliģijas zinātnes izkopšanā un teoloģijas fa-
kultātes izveidošanā”.

90. 12.09.1938. Ernsts Bāders (Baader) (1892–1962), Berlīnes Arodslimību insti-
tūta direktors, Dr.med.h.c.

91. 12.09.1938. Ferdinands Neireiters (1893–1946), bijušais LU vecākais docents, 
Dr.med.h.c.

92. 12.09.1938. Gastons Ramons (Ramon) (1886–1963), Parīzes Pastēra institūta 
vicedirektors, Dr.med.h.c.

93. 17.09.1938. Vincs Krēve-Mickēvičs (Krevė-Mickevicius) (1882–1954), Kauņas 
universitātes profesors, Dr.phil.h.c.

94. 17.09.1938. Imre Lukiničs (Lukinich) (1880–1950), Budapeštas universitātes 
profesors, Dr.hist.h.c.

95. 17.09.1938. Eliss Hovards Minss (Mince) (1874–1953), Kembridžas universi-
tātes profesors, Dr.phil.h.c.

1939
96. 06.05.1939. Frīdrihs Vilhelms Bisings (Bissing) (1873–1956), Utrehtas univer-

sitātes profesors, Dr.hist.h.c.
97. 06.05.1939. Tadeušs Zeļinskis (Zielinski) (1859–1944), Varšavas universitātes 

profesors, Dr.phil.h.c.
98. 06.09.1939. Antonio Arata (Arata) (1883–1948), pāvesta nuncijs Latvijā, 

Dr.Theol.S.h.c.
99. 06.09.1939. Antonijs Springovičs (1876–1958), Latvijas Romas katoļu baznīcas 

metropolīts Rīgas arhibīskaps, Dr.Theol.S.h.c.
100. 11.09.1939. Petrs Avižonis (Avižonis) (1872–1939) Kauņas universitātes pro-

fesors, Dr.med.h.c. Ņemot vēra, ka viņš ir “viens no Baltijas mācību spēku un 
ārstu draudzības rosinātājiem, grib organizēt [žurnālu] “Acta Medica Baltica””. 

101. 11.09.1939. Simo Antero Brofelds (Brofeld) (1892–1942), Somijas Sarkanā 
Krusta priekšnieks, Helsinku universitātes profesors, Dr.med.h.c. Ņemot vērā, 
ka “viņš kā somu ārstu biedrības “Duodecim” priekšsēdis veica pirmo somu-
baltiešu ārstu kongresu organizēšanas darbu”.

102. 11.09.1939. Robins Fēreuss (Faereus) (1888–1968) Upsalas universitātes pro-
fesors, Dr.med.h.c.

103. 11.09.1939. Kārlis Šlosmanis (Slosmann) (1885–1969), Tartu universitātes 
profesors, ilggadējs Medicīnas fakultātes dekāns, Igaunijas Zinātņu akadēmijas 
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prezidents, Dr.med.h.c. Jo viņš ir “pazīstams bakteriologs, aktīvs Latvijas un 
Igaunijas draudzības stiprinātājs”.

104. 15.09.1939. Kārlis Bļodnieks (1882–1945?), Latvijas Dzelzceļa galvenais direk-
tors, Dr.ing.h.c.

105. 15.09.1939. Edgars Jakobi (1881–1964), LU profesors, Dr.ing.h.c.
106. 15.09.1939. Tors Arvīds Emīls Odenkrancs (Odencrants) (1881–1959), Stok-

holmas Tehniskās augstskolas profesors, Dr.ing.h.c.
107. 23.09.1939. Augustīns (Pētersons) (1873–1955), Latvijas pareizticīgo metropo-

līts, Dr.theol.h.c. Jo viņš: “1) daudz darījis šīs baznīcas un tās iekšējās dzīves 
izveidošanā; 2) ar savu iniciatīvu sekmējis pareizticīgo garīdznieku akadēmisko 
izglītību, rūpēdamies par Pareizticīgo teoloģijas nodaļas atvēršanu pie LU Teo-
loģijas fakultātes; 3) pēdējā laikā daudz strādājis Pareizticīgās baznīcas grāmatu 
tekstu labošanā un latviskošanā”.

1942
108. 28.02.1942. Vilhelms Purvītis (1872–1945), LU ārštata profesors, Dr.arch.h.c.

IZMANTOTIE ARHĪVA MATERIĀLI

LVVA, 7427. f., 6. apr., 1. l. (Latvijas Augstskolas Organizācijas Padomes protokoli (1919–1921)).
LVVA, 7427. f., 6. apr., 2. l. (LU Padomes protokoli (1922–1926)).
LVVA, 7427. f., 6. apr., 3. l. (LU Padomes protokoli (1927–1931)).
LVVA, 7427. f., 6. apr., 4. l. (LU Padomes protokoli (1932–1935)).
LVVA, 7427. f., 6. apr., 5. l. (LU Padomes protokoli (1936–1938)).
LVVA, 7427. f., 6. apr., 6. l. (LU Padomes protokoli (1939–1940)).
LVVA, 7427. f., 6. apr., 244. l. (Ziņas par Universitātes goda biedriem: viņu ievēlēšana, diplomu izgata-
vošana un piesūtīšana).
LVVA, 7427. f., 6. apr., 246. l. (Noteikumi doktora grāda iegūšanai un ziņas par personām, kurām LU 
piešķīrusi doktora grādu (04.12.1922.–02.05.1939.)).
LVVA, 7427. f., 6. apr., 247. l. (Ziņas par personām, kurām LU piešķīrusi doktora grādu (20.09.1924.–
27.03.1940.)).
LVVA, 7427. f., 6. apr., 248. l. (Ziņas par personām, kurām LU piešķīrusi doktora grādu).
LVVA, 7427. f., 6. apr., 249. l. (Ziņas par personām, kurām LU piešķīrusi doktora grādu (07.01.1936.–
13.07.1940.)).
LVVA, 7427. f., 7. apr., 4. l. (Universitātes Padomes sēžu protokoli (1941–1944)).
LVVA, 7427. f., 7. apr., 5. l. (Dekānu Padomes protokoli (1941–1944)).

ATSAUCES
1  Minētie panti reglamentēja kvoruma noteikšanas principus un balsošanas kārtību, kurā bija noteikts, ka 

goda biedrus var ievēlēt tikai ar divām trešdaļām balsu.
2  Pēc tradīcijas goda doktora titulējumā Mehānikas fakultāte parasti lietoja apzīmējumu Dr.art.ing.h.c., 

bet Inženierzinātņu fakultāte – Dr.ing.h.c.
3  Par goda doktora grāda piešķiršanu J. Lautenbaham, J. Velmem un J. Krīgeram-Krodziniekam Filoloģi-

jas un filozofijas fakultātes padome pirmo reizi nobalsoja 1924. gada 30. augustā, bet Dekānu padome
iebilda, ka šajā sēdē nav bijis 3/4 kvoruma, tādēļ balsošana atkārtota citā fakultātes padomes sēdē 
1924. gada 13. septembrī.



LATVIJAS UNIVERSITĀTES RAKSTI. 2004. JUBILEJAS IZDEVUMS

Dr. hist. Muntis Auns
Latvijas Universitāte

LU Latvijas vēstures institūts
Akadēmijas lauk. 1, Rīgā, LV-1050
Tālr.: 7226791; e-pasts: lvi@lza.lv

AUGUSTS TENTELIS

Rakstā aplūkots Latvijas Universitātes rektora profesora Augusta Tenteļa (1876–1942) dzīves 
ceļs, analizēta viņa zinātniskā, valstiskā, kā arī sabiedriskā darbība. 
Raksturvārdi: vēstures zinātne Latvijā, Latvijas Universitātes vēsture. 

20. gadsimta 20. un 30. gados viens no ievērojamākiem Latvijas Universitātes do-
cētājiem bija profesors Augusts Tentelis – vēsturnieks, izglītības un valsts darbinieks.

A. Tenteļa vecāku mājas ir Vidrižu Kalnennes. Viņa skolas gadi pagāja Vidri-
žu pagasta un Lēdurgas draudzes skolā, bet 1894. gadā A. Tentelis iestājās Valkas 
skolotāju seminārā, kas tolaik darbojās Rīgā, Torņakalnā. Pēc semināra beigšanas 
A. Tentelis piecus gadus (1897–1902) strādāja Limbažu draudzes skolā, rosīgi darbo-
damies arī Limbažu latviešu sabiedriskajā dzīvē. No 1904. gada A. Tentelis strādāja 
par skolotāju Pēterburgā. 1910. gadā viņš pabeidza Pēterburgas universitātes Vēstures 
nodaļu un palika tajā, lai gatavotos zinātniskam darbam ar specializāciju viduslai-
ku vēsturē. No 1916. līdz 1920. gadam A. Tentelis bija universitātes privātdocents. 
Līdztekus viņš strādāja vairākās mācību iestādēs par skolotāju un latīņu valodas 
lektoru, tostarp arī par lektoru 1916. gadā Pēterburgā atvērtajos latviešu vispārīgās 
izglītības kursos. 

1920. gada decembrī A.Tentelis atgriezās dzimtenē, sekojot aicinājumam darbo-
ties Latvijas Universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultātē, kuras paspārnē tolaik 
tika sagatavoti vēsturnieki. Pārcelties uz Latviju jau agrāk lielā mērā kavēja sarežģī-
jumi, lai dabūtu atļauju pārvest uz Rīgu ar vēstures, filozofijas un literatūras jautā-
jumiem saistīto plašo bibliotēku. 1921. gadā A. Tenteli, ko tolaik vērtēja kā labāko 
viduslaiku vēstures speciālistu Latvijā, ievēlēja par Latvijas Universitātes profesoru. 
Viņš vairākkārt pildīja fakultātes dekāna (1927–1928, 1931–1933), Universitātes pro-
rektora (1924–1925) un rektora (1925–1927, 1929–1931) pienākumus.

Īpašu vietu A. Tenteļa dzīvē ieņēma darbošanās Latvijas izglītības laukā, pieda-
loties skolotāju kongresos, sanāksmēs, uzstājoties par vēstures mācīšanas, vēstures 
mācību grāmatu u.c. jautājumiem. 1935. gadā viņu ievēlēja par Vēstures skolotāju 
biedrības goda biedru. 1928. gadā A. Tenteli iecēla par izglītības ministru. Šo amatu 
viņš atkārtoti ieņēma arī no 1935. līdz 1938. gadam. Daudz uzmanības tika pievērsts 
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izglītības sistēmas pilnveidošanai, mācību programmu iztrādāšanai, rūpējoties par 
nacionālas, latviskas skolas izveidi. A. Tenteļa uamanības lokā tāpat bija skolēnu 
veselības un higiēnas, ārpusskolas izglītības, skolu un skolotāju prestiža celšanas 
jautājumi. 1938. gadā, kad viņš atstāja ministra posteni, tika atzīmēts, ka “ar Augustu 
Tenteli aiziet no izglītības resora darbinieks, kas ne pirmo reizi ieņēmis šo posteni, un 
katrreiz savā resorā izdarījis radikālas pārgrozības, lai gan viņš atstāja vislabsirdīgākā 
profesora iespaidu. Pēdējā laikā viņš ir pārgrozījis latviešu vidusskolu programmas, 
pēc iespējas šķīstot viņas no visa negatīvā un liekā.. Viņa laikā .. godā celti abitūrijas 
akti un skolnieki vispār.. Nākošos ministrus viņš nostādījis ne visai labās pozīcijās: ja 
visi gribēs tik daudz veikt kā prof. A. Tentelis, tad nepietiks vairs darba.”1 1936. ga-
dā, kad nodibinājās Latvijas vēstures institūts, A. Tentelis kļuva par tā direktoru un 
institūta izdotā “Latvijas Vēstures Institūta Žurnāla” redaktoru. 

A. Tentelis ievēlēts par Upsalas, Tērbatas un Latvijas Universitātes vēstures zi-
nātņu goda doktoru, kā arī Ungārijas Zinātņu akadēmijas locekli. Viņam piešķirts 
Triju Zvaigžņu ordenis, Atzinības Krusts, Igaunijas, Francijas un Zviedrijas valsts 
apbalvojumi. Par nopelniem zinātnē 1940. gadā viņam piešķīra Tēvzemes balvu.

A. Tentelim izdevās izvairīties no izsūtīšanas 1941. gada represiju laikā. Viņa 
mūžs noslēdzās 1942. gada 19. janvārī. A. Tentelis apbedīts Meža kapos Rīgā.

Kā vēsturnieks A. Tentelis nebija izraudzījies par savu specialitāti ne Latvijas 
viduslaiku, ne tās vēlāko periodu vēsturi. Viņa joma bija Eiropas viduslaiku vēsture, 
Latvijas Universitātē viņš lasīja arī Romas vēstures un vēstures metodoloģijas kur-
su. Tomēr pēc atgriešanās Latvijā A. Tentelis pievērsās arī Latvijas vēstures avotu 
pētniecībai, sekoja citu vēsturnieku jaunākajiem atzinumiem. Drīz vien A. Tentelis 
kļuva par Latvijas vēstures lektoru Virsnieku kursos.2 Vēl 1923. gadā Rīgas Latviešu 
biedrības Zinību komisijas sēdē A. Tentelis gan paškritiski izteicās: “Atvainojos, ka 
es, nespeciālists, iedrošinos vērst jūsu uzmanību uz dažiem jautājumiem, kas darāms 
Latvijas vēsturē. Neesmu un negribu būt speciālists Latvijas vēsturē, jo jūtu, ka ne-
būšu diezgan objektīvs viņā strādājot, tāpēc arī neesmu viņu pētījis.., lai gan jāsaka, 
ka esmu ar dziļu interesi sekojis visam tam, kas pēdējos gados šai laukā darīts.”3 

A. Tentelis dažos aspektos tomēr ir veicinājis Latvijas vēstures izpēti. Viņam 
pieder vairāk nekā 100 publikāciju4, no kurām liela daļa gan ir Eiropas vēsturei 
veltīti enciklopēdiju šķirkļi, runas dažādās sanāksmēs un radiofonā par vēstures uz-
devumiem vai izglītību vispār, kā arī mācību grāmatu recenzijas, taču to vidū ir arī 
plašāki Latvijas vēstures apskati5 un dažām konkrētām vēstures tēmām veltīti darbi6. 
Tomēr visnozīmīgākais, kaut arī zināmā mērā netiešs A. Tenteļa devums Latvijas 
vēstures pētniecībā saistāms ar viņa kā Latvijas Universitātes docētāja ieguldījumu, 
sagatavojot jaunās paaudzes profesionālus vēsturniekus, kuriem viņš nodeva savu 
pieredzi un zināšanas. 

Atgriežoties pie A. Tenteļa publikācijām mūs varētu interesēt jautājums, vai un 
kādā mērā A. Tenteļa Latvijas vēsturei veltītie darbi varētu būt noderīgi mūsdienu 
pētniekam vai skolotājam viņa darbā, ievērojot to, ka kopš 30. gadiem ievērojami 
atttīstījusies un mainījusies gan zinātne, gan sabiedrība. Jāņem vērā, ka reiz aktuālais 
var kļūt par mazāk svarīgu un otrādi, rodas jauni jautājumi, uz kuriem sabiedrība 
vēlas rast atbildes, kādreizējās novitātes kļūst par vispārzināmu (vismaz šķietami) 
patiesību. 
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Kopumā A. Tenteļa mantojums, runājot tieši par Latvijas vēsturei veltītajiem 
darbiem, 21. gadsimta sākumā vairāk pieder Latvijas historiogrāfijas vēsturei. Piemē-
ram, darbs “Latviešu stāvoklis no 13. g.s. līdz poļu laiku beigām” satur galvenokārt 
labi zināmu notikumu apskatu par krusta kariem Latvijā 13. gadsimtā, visai nedaudz 
skarot Livonijas laiku, Livonijas kara un dažus citus jautājumus līdz Polijas – Zvied-
rijas kara sākumam 1601. gadā. Līdzīgi varētu teikt par vairākām citām publikācijām, 
kurās skaidri saskatāms gan paša autora īpašo interešu loks, gan tā laika atsevišķu 
vēstures posmu izpētes stāvoklis. Zīmīgi, ka salīdzinoši plašajā rakstā “Latvju vēstu-
re” Latviešu konversācijas vārdnīcā, kur A. Tentelis ir autors laikmeta apskatam līdz 
19. gadsimta beigām, gandrīz trešo daļu apjoma viņš veltījis 13. gadsimta cīņām, vi-
sai konspektīvi aprakstot Livonijas laiku un jau samērīgāk – vēlākos gadsimtus. Diez-
gan daudz vērības A. Tentelis veltījis latviešu tiesiskajam stāvoklim. Šāda nostāja labi 
saprotama, ievērojot gan 13. gadsimta notikumu īpašo nozīmi Latvijas turpmākajā 
vēsturē, gan to, ka līdz tam vēstures literatūrā bija dominējis vācu pētnieku viedoklis. 
A.Tentelis gan nebija novators, sniedzot 13. un turpmāko gadsimtu vēsturi sevis kā 
latvieša skatījumā, – daudz lielāki nopelni te pieder, piemēram, A. Švābem. 

Līdztekus 13. gadsimta notikumiem A. Tentelis lielāku uzmanību pievērsis arī 
zviedru laikiem Vidzemē, par ko publicēti trīs raksti: “Gustavs Ādolfs kā Vidzemes 
kārtotājs”,7 “Gustavs Ādolfs”8 un vispārējs zviedru laiku apskats izdevuma “Zviedru 
laikmets Latvijā” ievadā9. Visumā A. Tentelis aizstāv “labo” zviedru laiku pozīciju, 
bilstot, ka vācu autori pret šī posma vēsturi bijuši pārāk kritiski, ņemot vērā zviedru 
valdības vēlmi ierobežot vācu muižniecības varu. A. Tentelis secina, ka 17. gadsim-
ta laikā Vidzemes zemnieku stāvoklis “ļoti uzlabojies ir tiesiski, ir saimnieciski, ir 
garīgā ziņā”10, tomēr atzīst, ka Gustavs Ādolfs un viņa sekotāji, izdāļājot Vidzemē 
muižas saviem karavadoņiem un valstsvīriem, kuriem bija izdevīgi saglabāt agrāk ie-
dibinājušos kārtību, veicināja dzimtbūšanas saglabāšanos11, bez tam “zviedru labiem 
nolūkiem ceļā stāvēja vēl karaļu pašu dotie solījumi [muižniecībai. – M.A.] un šāda 
vai tāda veida privilēģiju apstiprinājumi, it īpaši zemes iekarošanas laikā”; tādējādi 
līdz 1680. gadam, kad Vidzemē sākās muižu redukcija, muižniecība bija sasniegusi 
savus ziedu laikus12.

Citu rakstu vidū paši izceļams A. Tenteļa pētījums “Latviešu Indriķa chronikas 
IV nodaļa”.13 Ja agrākos rakstos A. Tenteli vairāk iepazīstam kā lietpratīgu citu tā 
laika literatūrā sastopamo uzskatu un faktu apkopotāju, kas arī nav mazsvarīgi, tad 
minētais raksts nenoliedzami ir oriģināls pētījums, kurā skaidri parādās viņa kā avotu 
pētnieka profesionalitāte, un kas pelna ievērību arī mūsdienās.

Indriķa hronikas IV nodaļā vēstīts par bīskapa Alberta ierašanos Daugavas grīvā 
1201. gadā ar 23 kuģu lielu floti un krustnešiem, par pilsētas vietas (Rīgas) ierādīšanu 
bīskapam un aizliegumu tirgotājiem apmeklēt zemgaļu ostu. A. Tentelis salīdzina 
dažādas vietas Indriķa hronikā, konfrontē tās ar citu avotu ziņām, norāda uz dažām 
neskaidrībām hronikas tekstā (vācu flotē ir 23 kuģi, bet turpmākā darbībā iesaistīti 
tikai trīs, pie tam bīskapu uz Ikšķili un Salu pavada nelieli vācu spēki, u.tml.), uz 
problēmām, kas saistās ar jautājumu par Rīgas dibināšanu (pēc A. Tenteļa novēroju-
miem, citi avoti, izņemot Indriķa hroniku, neapstiprina faktu, ka Rīga būtu dibināta 
1201. gadā). Pamācoša ir pati pieeja: rūpīga avotu teksta analīze, pretrunu vai ap-
stiprinājuma konstatācija, vēl pētāmo jautājumu noteikšana. Līdzīga pieeja vērojama 
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arī rakstā “Rīga un latvieši 13. gadsimteņa sākumā”,14 kas gan vairāk vērtējams kā 
problēmas pieteikums, nevis atrisinājums.

Vēstures notikumus un parādības A. Tentelis centies interpretēt no vietējo iedzī-
votāju, t.i., latviešu interešu viedokļa, tai pat laikā redzama viņa tieksme sniegt ie-
spējami objektīvu notikumu vērtējumu un vairīties no pārsteidzīgiem, kategoriskiem 
secinājumiem. Tā, nedz pārāk slavinot zviedru laikus, nedz arī kaut kādā veidā attais-
nojot vācu agresiju Baltijā 13. gadsimtā, A. Tentelis mēģinājis salīdzināt zaudējumus 
(iedzīvotāju pakļaušanu, dzimtbūšanas nostiprināšanos u.c.) ar ieguvumiem no ma-
zākā ļaunuma viedokļa (piemēram, latviešu izredzes saglabāties kā tautai gadījumā, 
ja 13. gadsimtā tie būtu nonākuši krievu kņazistu pakļautībā).15 

Kaut arī A. Tentelis bija iemantojis autoritāti un pats strādāja un meklēja ar 
Latviju saistītus dokumentus Stokholmas, Vatikāna u.c. arhīvos, viņš tomēr nepre-
tendēja ieņemt to vietu, kāda Latvijas vēstures pētniecībā ir, piemēram, A. Švābem, 
B. Brežgo, M. Stepermanim, A. Spekem, E. Dunsdorfam un citiem. Tomēr ir kāda 
ar Latvijas vēstures pētniecību (un mācīšanu) cieši saistīta joma, kam A. Tentelis 
pievērsis visai daudz uzmanības. Tas ir jautājums par vēstures metodoloģiju, tās 
pētīšanas principiem, interpretāciju. 

Jau 1923. gadāA.Tentelis aicināja latviešu vēsturniekus atteikties no “diletantiski-
romantiskā” rakstīšanas veida16, kas pārvarams, rūpīgi vācot vēstures liecības (rak-
stītos avotus, arheoloģisko u.c. materiālu) un tās vispusīgi un objektīvi17 analizējot. 
Pētījumu pamatā jābūt avotu studijām. Interesanti, ka A. Tentelis mudināja krāt un 
glabāt arī jau salīdzinoši nesenu notikumu (1905. g., 1917. g.) liecības un veikt šo no-
tikumu zinātnisku izvērtējumu – šāds ieteikums ņemams vērā arī mūslaiku situācijā, 
kad nereti rodas grūtības iegūt precīzu informāciju par pēdējo gadu desmitu norisēm. 
Vēl jo interesantāk ir lasīt A. Tenteļa domas par terminu “aizvēsture”,18 par kura lie-
tošanu diskusijas vēsturnieku vidū turpinās līdz šim brīdim. Saistībā ar vēstures avotu 
vākšanu atzīmējama A. Tenteļa darbība Pieminekļu valdē, bet, kļūstot par Latvijas 
vēstures institūta direktoru, viņš veicināja Latvijas vēstures avotu publicēšanu (tika 
izdota sērija “Latvijas vēstures avoti”).

Taču būtiskākais, ko A.Tentelis vēlējās pateikt, ir aicinājums pētīt un vērtēt Latvijas 
vēsturi no nacionālām, t.i., latviešu tautas pozīcijām. Šo domu profesors paudis dau-
dzos rakstos un runās.19 Īpaši atzīmējama 1936. gadā vēstures skolotāju kursos teiktā 
runa “Patiesība un nacionālisms vēstures zinātnē un mācīšanā”, kas drīz arī publicēta20 
un kuru var uzskatīt par A. Tenteļa uzskatu apkopojumu. Profesors piemin vēstures 
zināšanu sūtību – audzināt “mūsu tautā vairāk latviskas pašapziņas”, dot “mūsu tautas 
lepnumam drošus pamatus”, celt un stiprināt “mūsu tautas un tēvzemes mīlestību”.21 
Vēl pāris citātu no šīs runas: “Vēsture stiprina tautas garu, valsts drosmi”; “Mūsu mēr-
ķis ir nacionāla vēsture, mūsu tautas un mūsu Latvijas vēsture. Ne bezjūtīga, auksta, 
bezkrāsaina, bet karstas mīlestības pilna, pilna cēla lepnuma un varonības apziņas.”

Raksta pamatdomu varētu izteikt vārdos “atainot vēsturi patiesības un nacionā-
lisma garā”. Šo viedokli, kas līdzīgi satopams arī citu autoru darbos, viegli iespējams 
pārprast un sagrozīt, taču 20.–30. gadu latviešu literatūrā frāzei “pētīt vēsturi nacio-
nālisma garā” bija pavisam noteikta jēga, proti, pētīt vēsturi no nacionālā, no latviešu 
tautas viedokļa, pievērst galveno uzmanību tieši latviešu vēsturei, un tā bija dabiska 
reakcija pret agrākajām un arī tālaika vācu historiogrāfijā valdošajām tendencēm. 
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A. Tentelis tomēr apzinājās, ka patiesība un nacionālisms ir visai komplicēts 
savienojums, jo nav iespējams izvairīties no subjektīvisma; taču tas ir “cēls subjek-
tīvisms, ne personīgs, šaurs, pašlabuma kārs, bet visas tautas subjektīvisms.” 

“Vai vispārīgi ir sasniedzama objektivitāte vēstures pētīšanā un atziņā?” 
“Pilnu objektivitāti nedod mums neviena atziņas teorija..”.
“..vēsturnieks nekad nevar būt drošs, ka viņš sasniedzis īstenības atziņu bez 

kļūdām, bez subjektivitātes.”
 “Bet kā tad būtu, ja pienāk klāt tautas subjektīvisms — nacionālisms? Vai ar to 

vēsture netop vēl subjektīvāka? ..Ja sastopas nacionālisms un savas tautas vēsture, 
tad subjektīvisma ļaunums nebūt nevairojas, to izpērk tautas eksistences paaugsti-
nājums.”

Šķiet, rezumējums objektivitātes un vēstures nacionālā skatījuma savienojamībai 
meklējams vārdos: “Mūsu tauta, mūsu valsts ir tik cēli un lieli mērķi, ka, tos uzstā-
dot sev par vadītājiem principiem, vēsturnieks nedarīs pāri ne patiesībai, ne dzīvam 
cilvēkam, ne arī citai tautai.”22 

Par dažiem A.Tenteļa izteikumiem, protams, var diskutēt, it īpaši atraujot ci-
tātus no pārējā konteksta, vai arī saskatīt tajos pārlieku jūsmu, tomēr jāņem vērā, 
ka daudzas publikācijas bija sagatavotas kā runas, kurās profesors vēlējās paust arī 
savas emocionālās izjūtas. Par viņa uzskatu nosvērtību patiesības un nacionālisma 
jautājumā liecina tas, ka 30. gadu 2. pusē, kad nacionālais skatījums ne viena vien 
autora darbos bija kļuvis pārmēru nacionāls, A. Tentelim bija jāaizrāda: “Vēl at-
jaunotā Latvijā mums jāpiedzīvo, ka senos latviešus iztaisa par kaut kādu lielisku 
izņēmuma tautu, vienīgo kultūras tautu Eiropā, vienīgo progresa nesēju, ceļa rādītāju, 
lielu un spēcīgāku par citām tautām.”23 A.Tentelis turpina: “Būsim atturīgi. Lai mūsu 
patriotismā karstā sirds mūs nepavedina uz lieku tautas lielīšanu un slavināšanu. 
Mums jau tāpat ir vielas, faktu diezgan, kas var darīt mūs lepnus uz mūsu senčiem, 
uz viņu dižiem darbiem, uz viņu kultūru.. Mums nav jānokar galva, nav jādomā: tā 
ir bijusi vergu tauta. Viņa vienmēr, pat visdziļākā apspiestībā ir cienījama.. Un ja 
kādreiz rastos kāds tumšs punkts, lai tad mums nav grūti atzīties. Mūsu spēkus tikai 
stiprina pārvaramās grūtības un likstas.”24 

Sekojot A. Tenteļa aicinājumam tiekties pēc objektivitātes, nebūtu jāpārspīlē arī 
viņa kā latviešu vēstures pētniecības ideologa mantojuma nozīme. Arī šajā aspektā 
A. Tenteļa darbi no mūsdienu zināšanu un pieredzes viedokļa vairāk ir liecība par 
laiku, kad latviešu profesionālā vēstures pētniecība vēl tikai veidojās. Tomēr ne viens 
vien jautājums, par ko A. Tentelis rakstīja, ir joprojām aktuāla, iespējams, pat mū-
žīga diskusiju tēma, kuru risinot nebūtu lieki ieskatīties arī A. Tenteļa argumentos. 
Kā būtiskākais vēlreiz jāpiemin jautājums par nacionālā skatījuma un objektivitātes 
savienojamību. Tautas izglītība, tauta un valsts, tautas vienotība ir vēl daži temati, 
kurus apcerēja A. Tentelis. Būdams atzīta autoritāte un ieņemot atbildīgus amatus pēc 
1934. gada valsts apvērsuma, A. Tentelis nevairījās paust arī savus politiskos uzska-
tus. Tomēr atzinīgie vārdi, ko A. Tentelis veltīja Kārlim Ulmanim un viņa īstenotajai 
politikai25, diez vai bija pieglaimošanās – drīzāk tie vērtējami kā ideālu sakritība 
latviskas Latvijas veidošanā26.

Muntis Auns. Augusts Tentelis



242 JUBILEJAS IZDEVUMS

ATSAUCES
1  Lapiņš, J. Izglītības ministru maiņa. Sējējs, 1938, 9: 980–981. 
2  Tentelis, A. Latvijas vēsture : Lekcijas, lasītas virsnieku kursos 1926. g. Rīga, 1926. 
3  Latvijas vēsturnieku tuvākie uzdevumi. Grām.: Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas rakstu krā-

jums. Rīga, 1926, 18. laid., 38. lpp.
4  Līdz 1936. gadam iespiesto rakstu saraksts publicēts izdevumā “Veltījums izglītības ministram un pro-

fesoram Dr.h.c. Augustam Tentelim. 23.XI 1876–23.XI 1936” (Rīga, 1936, 8.–11. lpp.).
5  Latvieši ordeņa laikmetā. Grām.: Latvieši. Rīga, 1930, 1. d., 123.–139. lpp.; Latviešu brīvības tieksmes. 

Grām.: Latvieši. Rīga, 1932, 2. d., 107.–125. lpp.; Latviešu stāvoklis no 13. g.s. līdz poļu laiku beigām. 
Grām.: Latviešu literatūras vēsture. Rīga, 1935, 2. sēj., 7.–20. lpp.; Latvju vēsture (līdz 19. g.s. beigām). 
Grām.: Latviešu konversācijas vārdnīca, 11. sēj., 22272.–22369. sl. 

6  Rozina Lentīlija Curlandiae quaedam notabilia (1677–1680). [Ievads un tulkojums]. Grām.: Latvijas 
Universitātes raksti. Rīga, 1924, 11. sēj., 3.–73. lpp.; Latviešu cīņa par izglītību. Sējējs, 1936, 1: 3–8; 
Rīga un latvieši 13. gadsimteņa sākumā. Senatne un Māksla, 1936, 3: 37–43. 

7  Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, 1931, 2: 113–119. 
8  Turpat, 1932, 2: 209–215. 
9  Tentelis, A. Ievadam. Grām.: Zviedru laikmets Latvijā. Rīga, 1934, 7.–14. lpp.
10  Turpat, 14. lpp.
11  Latvju vēsture, 22323. sl.
12  Ievadam, 10.–11. lpp.
13  Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, 1939, 4: 483–504. 
14  Senatne un Māksla, 1936, 3: 37–43 (satura rādītājā: “Senās Rīgas tirgotāji un amatnieki latvieši”; ar 

latviešiem A. Tentelis domājis latgaļus).
15  Vairāki A. Tenteļa spriedumi tomēr ir novecojuši, piemēram, uzskats, ka 13. gadsimtā Latvijā dzīvojošās 

tautas nebūtu varējušas apvienoties bez ārēju spēku iejaukšanās (Latvijas vēsture . Lekcijas..). Šajā 
vērtējumā A. Tentelis būtībā atkārto domu, ko tālaika publikācijās pauda A. Švābe.

16  Latvijas vēsturnieku tuvākie uzdevumi, 38.–44. lpp.
17  “Mums nebūs senos uzskatus mērīt ar 20. g.s. mērogiem, bet uzmeklēt tā laika mērogus un ar tiem 

mērīt, pēc tiem tiesāt un sodīt..” (Turpat, 44. lpp.). Šis A. Tenteļa izteikums ir diskutējams, taču, spriežot 
pēc konteksta, autors gribējis galvenokārt pievērst uzmanību pareizai dokumentu satura jeb vēstures 
norišu izpratnei.

18  “..nava taču robežas starp aizvēsturi un vēsturi” (Latvijas vēsturnieku tuvākie uzdevumi, 43. lpp.). A. 
Tentelis gan skaidri nepasaka, vai viņš akceptē šo terminu vai noraida, taču kā sinonīmu lieto arī vārdu 
“pirmvēsture”.

19  Lielo pārvērtību un ideālisma ceļš. Universitas, 1937, 8: 181; Kas darīts un nodomāts Latvijas vēstures 
pētīšanā. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, 1938, 4, 487–506; Pieci gadi. Latvijas Vēstures Institūta 
Žurnāls, 1939, 2: 165–176; u.c.

20  Vēstures atziņas un tēlojumi. Rīga, 1937, 7.–18. lpp.
21  Turpat, 7.lpp.
22  Turpat, 14. lpp.
23  Turpat, 17. lpp.
24  Turpat, 18. lpp.
25  Sk., piem.: Tautas Vadoņa dzīve un personība. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, 1937, 3: 325–334.
26  Jāuzsver, ka A. Tenteļa nacionālajos uzskatos nav nedz agresivitātes, nedz nacionālā pārākuma idejas. 



LATVIJAS UNIVERSITĀTES RAKSTI. 2004. JUBILEJAS IZDEVUMS

Doc. Jānis Klētnieks, Dr. hab. med. prof. Māris Baltiņš
Latvijas Universitāte 

LU Zinātnes un tehnikas vēstures muzejs
Raiņa bulv. 19, Rīgā, LV-1586

Tālr.: 7034568

LU REKTORS UN GODA BIEDRS  
PROFESORS MĀRTIŅŠ BĪMANIS (1864–1946)

Raksts veltīts vienam no izcilākajiem vecākās paaudzes latviešu inženieriem, Latvijas 
Universitātes Inženierzinātņu fakultātes profesoram Mārtiņam Bīmanim (1864.1.V Lielpla-
tones pag. – 1946.30.I Lībekā, Vācija). Bīmanis, strādādams sanitārās inženierijas jomā, 
savas profesionālās karjeras gaitā guvis ievērojamus panākumus gan praktiskā darbā, gan 
akadēmiskā laukā, kļūdams par LU rektoru, tās goda biedru un goda doktoru, kā arī piecu 
mācību grāmatu autoru. 
Raksturvārdi: sanitārā inženierija, Latvijas Universitātes vēsture. 

Dzīves gaitas un profesionālā darbība Maskavā
Mārtiņš Bīmanis dzimis 1864. gada 1. maijā Zemgalē, Lielplatones pagasta 

Mazverbās, zemkopju Jāņa un Trīnes ģimenē.1 Pēc Jelgavas reālskolas beigšanas 
1883. gadā iestājās Rīgas Politehnikuma Inženieru nodaļā, kuru beidza 1891. gadā, 
izstrādājot diplomdarbu par tēmu “Projekts Rīgas pilsētas Maskavas un Pēterburgas 
priekšpilsētu notekūdeņu maģistrālajam cauruļvadam ar kritumu uz Daugavu un pil-
sētas kanālu un ar ieteku lejpus pilsētas Daugavā, kā arī projekts sūkņu stacijai note-
kūdeņu maģistrālā cauruļvada galā”, kuru aizstāvējis, ieguva I pakāpes būvinženiera 
diplomu.2 Līdztekus studijām viņš atrada laiku gan darboties korporācijā “Selonija”, 
gan nodarboties ar tautas gara mantu krāšanu. Gandrīz reizē ar inženiera diploma 
saņemšanu 1891. gadā Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas 6. krājumā iznāca 
arī viņa savāktās un sakārtotās “Tautas parunas un sakāmi vārdi”.

Pēc augstskolas M. Bīmanis uzsāka strādāt Maskavas–Brestas dzelzceļa tehnis-
kajā daļā kā distances palīga vietnieks pie tiltu un staciju ceļu būvniecības darbiem. 
Pēc neilga laika darbu dzelzceļa dienestā pārtrauca aktīvais karadienests (1892), kur 
viņš kā augstskolas beidzējs, tika ieskaitīts savvaļniekos rezerves leitnanta pakāpē 
ar dienesta vietu Rīgā. Pēc karadienesta M. Bīmanis devās uz Maskavu, kur ieguva 
būvinženiera vietu Maskavas pilsētas kanalizācijas dienestā. 

M. Bīmaņa dzīvē iesākās gandrīz 28 gadus ilgais un panākumiem bagātais in-
ženierdarbības posms, kurā Rīgas Politehnikumu beigušais būvinženieris izauga par 
Maskavas pilsētas kanalizācijas nodaļas vadītāju un ārpuspilsētas kanalizācijas būvju 
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un attīrīšanas ietaišu direktoru. M. Bīmaņa vadībā pēc tālaika jaunākajām sanitārteh-
niskajām prasībām tika izbūvēts miljonlielās pilsētas kanalizācijas tīkls ar notekūdeņu 
attīrīšanas ierīcēm, kas bija vienas no lielākām Eiropā. Veiktie pētījumi par grunts 
ūdeņiem, notekūdeņu attīrīšanu ar bioloģiskiem paņēmieniem, virkne zinātnisko pub-
licējumu, uzstāšanās kongresos un konferencēs, izvirzīja viņu arodnieciski izglītotāko 
un pieredzējušāko tehnisko speciālistu priekšpulkā. M. Bīmanis kļuva par autoritāti 
sanitārajā tehnikā ne vien Krievijā, bet arī Rietumeiropā. 

Jau inženierdarbības sākuma posmā Maskavā M. Bīmanim uzticēja sastādīt kana-
lizācijas tīkla projektus pilsētas centrālajai daļai un vadīt to izbūvi. 1893./1894. gada 
ziemā viņa vadībā tika izbūvēts galvenā kanalizācijas vada tunelis zem Sarkanā lau-
kuma. 1897. gadā M. Bīmani iekļāva speciālistu grupā, kurai bija jāizstrādā priekšli-
kumi Maskavas pilsētas kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanai. Netīro ūdeņu ievadīšana 
Maskavas upē, kā tas bija darīts visu laiku agrāk, varēja radīt lielus draudus mil-
jonlielās pilsētas iedzīvotāju sanitārajiem apstākļiem. Tā kā šī problēma bija pilnīgi 
jauna un Krievijā vēl nekad nebija risināta, M. Bīmani līdz ar pilsētas virsinženieri 
Ļevačovu un Maskavas Tehniskās augstskolas profesoru V.G. Viljamsu komandēja 
uz ārzemēm, lai iepazītos ar lielo pilsētu sanācijas jautājumiem. 

Laika periodā no 1897. līdz 1904. gadam M. Bīmanis izstrādāja projektu pirmajai 
Maskavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas stacijai Ļubļinas apkaimē, kur tika izbūvē-
tas notekūdeņu nogulsnēšanas un izvadīšanas ietaises, sūkņu stacija, uzcelts moderns 
ciemats ar apkalpes centru, artēzisko aku, ūdenstorni, elektrisko apgaismošanu u.tml. 
Šajā laikā Anglijā notekūdeņu attīrīšanai sāka lietot jaunas ietaises ar vaļējiem zemes 
filtriem, kas sekmīgi veica notekūdeņu bioloģisko tīrīšanu. M. Bīmanis, kas pēdējos 
gados bija iecelts par Maskavas pilsētas Kanalizācijas nodaļas vadītāju, atkal tika 
sūtīts uz Angliju, lai pārņemtu jauno pieredzi.

1904. gada beigās Maskavas pilsētas dome uzdeva M. Bīmanim izstrādāt pro-
jektu jaunai bioloģiskās attīrīšanas iekārtai un veikt izmēģinājumus, lai noskaidro-
tu tās piemērotību Krievijas bargajiem ziemas apstākļiem. 1904./1905. gada ziemā 
nelielā eksperimentālā ietaise tika nodota ekspluatācijā. Pirmie pārbaudes rezultāti 
novērsa šaubas par sala ietekmi uz vaļējo bioloģiskās attīrīšanas filtru darbību. Pēc 
tam M. Bīmanis realizēja lielāku izmēģinājumu stacijas projektu kanalizācijas note-
kūdeņu tīrīšanai ar jaudu līdz 1000 m3 diennaktī. Pie izmēģinājumu stacijas ierīkoja 
arī laboratoriju, kurā tika veiktas ķīmiskās, bakterioloģiskās un bioloģiskās analīzes, 
kā arī pētījumi par drenāžas līniju attālumiem un sala iespaidu uz attīrīšanas spēju.3 
Pētījumu rezultātus izvērtēja īpaša Notekūdeņu tīrīšanas uzraudzības komisija, kurā 
ietilpa pilsētas sanācijas dienestu galvenie speciālisti. 

M. Bīmaņa augsti kvalificētā profesionālā darbība nepalika bez ievērības arī Rī-
gas Politehniskajā institūtā, kas savā absolventā saskatīja talantīga mācībspēka dotī-
bas. 1905. gadā RPI Padome uzaicināja M. Bīmani aizstāt sava skolotāja, pensionētā 
profesora Heinriha Malhera vietu un pārņemt Sanitārās tehnikas katedras vadību. 
M. Bīmanis šo piedāvājumu nepieņēma, vēlēdamies turpināt Maskavā iesāktos zi-
nātniskos pētījumus, ko Rīgā nevarēja veikt, līdzekļu un pilsētas komunālo dienestu 
interešu trūkuma dēļ.4 

M. Bīmaņa veiktie notekūdeņu attīrīšanas bioloģiskās metodes izmēģinājumi 
un pētījumi apliecināja, ka Maskavas apstākļiem ekonomiski pamatotāki ir vaļējie 
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tīrīšanas lauki nekā dārgās mākslīgo bioloģisko filtru ietaises, kādas bija ierīkotas 
notekūdeņu attīrīšanai ķeizara vasaras rezidencē Carskoe Selo pie Pēterburgas. Pro-
tams, ne visi piekrita M. Bīmaņa izteiktajiem uzskatiem, taču Maskavas pilsētas 
dome atbalstīja M. Bīmaņa darbību šajos jautājumos un izšķīrās pilsētas notekūdeņu 
attīrīšanai lietot vaļējos zemes filtrus, kas jau praksē bija attaisnojušies. Turklāt, kā 
bija novērots Lielbritānijā, iegūtās dūņas varēja izmantot lauku mēslošanai, tādēļ šai 
jautājumā M. Bīmanim izvērtās sadarbība ar Petrovskorazumovskas Lauksaimniecī-
bas akadēmiju.

1908. gadā M. Bīmanis izstrādāja projektu jaunai attīrīšanas ierīču kompleksa 
būvniecībai ar 6000 m3 jaudu, ko izbūvēja Ļubercos, pilsētas dienvidaustrumu daļā 
pie Maskavas–Kazaņas dzelzceļa. Reizē ar jaunās attīrīšanas stacijas celtniecību, tika 
uzsākta arī pilsētas kanalizācijas tīkla paplašināšana. 1912.–1913. g. uz Ļuberciem 
izbūvēja galveno, 16,5 km garo ārpuspilsētas notekūdeņu kolektoru ar spiedvadiem 
un pašteces kanāliem Galvenā kolektora būvniecība lielpilsētas apstākļos bija sarež-
ģīta, jo bija jāpārvar krustojumi ar dzelzceļa līnijām, satiksmes ceļiem un nelielas 
upes, jāuzceļ dažādas konstrukcijas akvedukti un tilti. Kopējās kolektora izbūves 
izmaksa s notekūdeņu novadīšanai uz Ļubercu tīrīšanas laukiem bija ap 3 milj. zelta 
rubļu. 1913. gadā Viskrievijas Higiēniskā izstādē Pēterburgā par Maskavas pilsētas 
notekūdeņu attīrīšanas sistēmas izveidi un vadību M. Bīmanis tika apbalvots ar goda 
diplomu, kas bija visaugstākā tehniskā atzinība.

Turpmākajos gados M. Bīmaņa zinātniskā un tehniskā inženierdarbība koncentrē-
jās galvenokārt uz jautājumiem par attīrīšanas lauku drenāžas ūdeņu bioloģisko tīrību, 
lai novērstu gruntsūdeņu iespējamo piesārņošanu un nepietiekami attīrītu ūdeņu ie-
pludināšanu nelielajās upēs. Ļubercu attīrīšanas lauku komplekss tika paplašināts, jo 
Maskavā iedzīvotāju skaits aizvien pieauga, un lielais novadāmo kanalizācijas ūdeņu 
apjoms, kas pārsniedza 1 milj. litru (1000 m3) stundā, arvien izvirzīja jaunus teh-
niskos uzdevumus pilsētas komunālās saimniecības sakārtošanā. Līdz 1920. gadam 
M. Bīmaņa vadībā tika uzceltas kanalizācijas un attīrīšanas būves ar kopējo izmaksu 
apmēram 60 milj. zelta rubļu.5 Šo pieredzi M. Bīmanis plaši izmantoja savos lekciju 
kursos un mācību grāmatās, ar konkrētiem piemēriem ilustrējot tā vai cita tehniskā ri-
sinājuma praktisku lietojumu. Pirmā pasaules kara gados M. Bīmanim kā vadošajam 
sanitārās tehnikas nozares speciālistam uzticēja arī izstrādāt vienkāršus paņēmienus 
kaitīgo notekūdeņu attīrīšanai kara lazaretēs un hospitāļos.

M. Bīmanis, būdams Ļubercu attīrīšanas kompleksa projekta autors, celtniecī-
bas vadītājs un ekspluatācijas direktors (1897–1920), tika iecelts Maskavas pilsētas 
domes tehniskajā padomē, pilsētas ūdensavotu izpētes un ūdens labuma pārbaudes 
komisijā, pilsētas tīrības uzraudzības komisijā. Šīs autoritatīvās komisijas darbojās 
ar plašu vērienu lielās metropoles un valsts mērogā. 

M. Bīmanis ņēma dzīvu dalību Maskavā strādājošo latviešu sabiedriskajā dzī-
vē. gadsimta sākumā ar viņa līdzdalību tika nodibināta Maskavas latviešu biedrība, 
kurā ilgus gadus viņu ievēlēja par priekšsēdētāju. M. Bīmanis un viņa sieva Anna 
Vilhelmīne (dzim. Sprūde) aizvien rūpējušies par tautiskuma stiprināšanu un garīgās 
dzīves izkopšanu svešatnē. Pirmā pasaules kara gados M. Bīmanis palīdzēja noorga-
nizēt Maskavā latviešu sabiedriski politiskā laikraksta “Dzimtenes Atbalss” izdošanu, 
kas Jāņa Bankava vadībā iznāca divas reizes nedēļā no 1915. gada septembra līdz 
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1918. gada martam. Laikrakstā līdzdarbojās daudzi latviešu sabiedriskie darbinieki un 
literāti – J. Akurāters, P. Dāle, V. Eglītis, A. Ķeniņš , K. Skalbe, K. Upītis u.c.

Ilgajos darba gados sarežģītajā Maskavas komunālajā saimniecībā M. Bīmanis 
bija iemantojis vispārēju cieņu. 1920. gada 3. septembrī, kad M. Bīmanis atstāja die-
nestu, lai atgrieztos dzimtajā Latvijā, bijušie darba biedri viņam pasniedza piemiņas 
adresi, kurā bija teikts: “Pametot iesākto darbu, M. Bīmanis ņem sev līdzi godīga 
darba darītāja apziņu un visu darbinieku nožēlu. Visdziļāk laba biedra zaudējumu 
izjutīs tie, kas šo darbu iesāka kopā ar viņu.”6 Adresi bija parakstījis 81 darbinieks. 
Arī Maskavas Komunālās saimniecības Tehniskā padome atzinīgi novērtēja M. Bī-
maņa ieguldījumu pilsētas saimniecībā un deva labu raksturojumu, kas, iespējams, 
palīdzēja pārbraukšanai uz Latviju un, kā redzēsim vēlāk, arī pasargāja no izsūtīšanas 
1941. gada 14. jūnijā.

LU inženierzinātņu profesors
Lai nodrošinātu Latvijas Augstskolu ar kvalificētiem mācībspēkiem, tās organizē-

tāji centās pēc iespējas apzināt Krievijā izkaisīto RPI un citu augstskolu mācībspēku 
un ievērojamu nozaru lietpratēju atrašanās vietas. Turklāt bija jārēķinās, ka pasta 
sakaru neefektīvās darbības dēļ viņu uzaicināšana būs sarežģīta, turklāt daudzos ga-
dījumos lielinieku varas iestādes liks dažādus šķēršļus izceļošanai uz Latviju. Saziņu 
ar Maskavā dzīvojošajiem atviegloja fakts, ka 1920. gada pavasarī pilsētā atradās 
Latvijas diplomātiskie pārstāvji un delegācija miera līguma slēgšanai, kurā bija ie-
kļauti arī augstskolas pārstāvji Alfrēds Razums un Kārlis Balodis. M. Bīmanis bija 
viens no pirmajiem Krievijā dzīvojošiem latviešu tehniskajiem darbiniekiem, kas at-
saucās Latvijas Augstskolas Organizācijas padomes aicinājumam pārnākt uz dzimteni 
jaunās augstskolas darbā. Tas bija drosmīgs solis, jo draudēja ar nopietnām grūtī-
bām (piemēram, nokļūt ķīlnieka statusā, kā tas gadījās, piemēram, J. Endzelīnam, 
lai panāktu Latvijā arestētu lielinieku izdošanu). Jau pirmajā mācību gadā Inženieru 
fakultātes padome 1920. gada 26. maija sēdē ievēlēja M. Bīmani par mācībspēku7, 
cenšoties ar šādu pamatojumu panākt ātrāku atļauju viņa izceļošanai uz dzimteni. 
Tā paša gada oktobra sākumā M. Bīmanis pārbrauca uz Latviju, un 6. oktobra sēdē 
fakultāte viņu ievēlēja par profesoru Sanitārās tehnikas katedrā. Atbilstoši tā laika 
tradīcijām, kuras bija īpaši svarīgi ievērot augstskolas tapšanas stadijā, kad vēl nebija 
apstiprināta LU satversme, viņa zinātniskās darbības un publicēto darbu novērtēšanu 
veica esošie fakultātes profesori A. Buhholcs, E. Jakobi un G. Švarcs.8 Viņi atzina, 
ka darbi pilnībā atbilst profesora statusam, un Organizācijas padome apstiprināja 
M. Bīmaņa ievēlēšanu.

Prof. M. Bīmanis ātri iekļāvās fakultātes akadēmiskajā darbā. Viņa vadībā tika 
pārskatīts mācību plāns pilsētu būvniecības nozarei, mainīta priekšmeta “Būvsaimnie-
cība” programma un izstrādāts sanitārās tehnikas kurss. Fakultāte M. Bīmani iesaistīja 
dažādās komisijās iekšējās darbības uzdevumu risināšanai, piemēram, fakultātes telpu 
un laboratorijas plāna izstrādāšanai, diplomdarbu pārbaudīšanai u.tml. Profesoru M. 
Bīmani ievēlēja LA Organizācijas padomē (1921.3.V) un Universitātes Padomes pirm-
ajā sastāvā (1922.13.IX), no 1923. gada 1. jūlija viņš bija Dekānu padomes loceklis; 
arī Saimniecības padomes loceklis (1921.15.III–1923.30.VI), prorektors saimniecības 
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lietās (1923.1.VII–1925.30.VI).9 Sekmējot personīgo sakaru nodibināšanu ar ārzemju 
zinātniekiem, fakultāte komandēja M. Bīmani uz 1. Pasaules spēka konferenci (World 
Power Conference10) Londonā (1924). Komandējuma laikā viņš apmeklēja Berlīnes 
un Cīrihes tehniskās augstskolas un Prūsijas Ūdens higiēnas pārvaldi, iepazinās ar 
Cīrihes, Parīzes un Berlīnes ūdensvadu un kanalizāciju sistēmām.

Inženierzinātņu fakultātē M. Bīmanim radās plašas iespējas gadu desmitos uz-
krātās zināšanas nodot jaunajai būvinženieru paaudzei. Prof. M. Bīmanis lasīja vispā-
rīgo kursu “Ūdensvadi un kanalizācija” visiem Inženierzinātņu fakultātes studentiem, 
bet speciālo kursu – pilsētu būvniecības nozarē studējošiem. Šie kursi ietvēra arī 
notekūdeņu attīrīšanu, atkritumu izvietošanu un pilsētu asenizācijas problēmas. Jau 
pēc pirmā nostrādātā mācību gada Universitātes Studentu padomes mācību līdzekļu 
apgāds izdeva viņa lasīto lekciju konspektu.11 Tas netieši liecināja par šo lekciju 
kvalitāti un augsto vērtējumu studentu vidū, jo Studentu padomes izdevumi netika 
dotēti, bet to izmaksas bija jāatpelna ar pietiekamu pārdoto eksemplāru skaitu.

Sanitārās tehnikas katedru M. Bīmanis organizēja rūpīgi un – cik vien līdzekļi 
atļāva – apgādāja ar jaunāko tehniku un pētniecisko aparatūru. No RPI mācību lī-
dzekļiem gandrīz nekas nebija palicis pāri.12 Saviem spēkiem nācās izgatavot dažādus 
rasējumu paraugus, tabulas un modeļus ūdensvadu filtriem, notekūdeņu attīrīšanas 
ietaisēm. Dāvinājumu ceļā ieguva dažu lielāko pilsētu kanalizāciju un ūdensvadu 
shēmas. Bija jāiegādājas dažādas sīkdetaļas, caurules un savienojumi, ko ārzemju 
augstskolas parasti saņēma kā dāvinājumu no firmām.

Studentu semināru tematiem un projektiem katedra izraudzījās Latvijas pilsētas 
un apdzīvotās vietas, kur vajadzēja izstrādāt centralizētu ūdensapgādi un kanalizāci-
ju. Reizē ar to studenti sagatavoja lietderīgus pilsētu izbūves plānojumus. Studentu 
izstrādātie projekti deva katedrai bagātīgu materiālu klāstu studentu apmācībai un 
pilsētu labierīcības jautājumu risināšanai. Arī pats profesors kopdarbībā ar jaunāko 
asistentu Vili Skārdu un būvinženieri Rihardu Pāvelu 1923. gadā izstrādāja Cēsu 
pilsētas ūdensvada un kanalizācijas projektu.13 

M. Bīmanis daudz publicējās laikrakstos un žurnālos. Pirmajos piecos darbības 
gados viņš publicējis vairāk nekā 30 rakstu, galvenokārt par sanitārtehniku un tās 
organizēšanu, pilsētu apbūves plāniem un labierīcību, upju tīrību, par rūpniecības 
atjaunošanu u.tml.14 Sanitārās tehnikas katedrā viņa vadībā studenti izstrādāja 64 
inženierbūvju projektus. 

Par intensīvu akadēmisko darbību pirms LU pastāvēšanas piecu gadu jubilejas 
profesoram M. Bīmanim (reizē ar ilggadējo fakultātes profesoru Grigoriju Švarcu) 
1924. gada 5. septembrī Inženierzinātņu fakultāte piešķīra goda doktora grādu – 
Dr.ing.h.c. (Doctor [artis] ingeniorum honoris causa). Jāuzsver, ka M. Bīmanis bija 
pirmais no latviešu inženieriem, kuram LU parādīja šādu godu.

Profesora daudzpusīgās zināšanas un organizatoriskās spējas centās izmantot 
arī Latvijas valdība un sabiedriskās organizācijas, aicinot viņu dažādās komitejās 
un biedrībās. M. Bīmanis bija Latvijas delegāts Pasaules spēka konferencēs un to 
starplaika sēdēs (Londona, 1924; Bāzele, 1926; Berlīne,1930; Vīne, 1938), Latvijas 
Sarkanā Krusta valdes loceklis (no 1921), Latvijas Nacionālās spēka (enerģijas avotu 
izmantošanas) komitejas un Elektrības padomes priekšsēdētājs (no 1924), Iekšlietu 
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ministrijas Būvniecības departamenta Tehniskās padomes, Latvijas Celtniecības ko-
mitejas pilsētu izbūves komisijas un Rīgas pilsētas ūdensvada paplašināšanas komisi-
jas loceklis, Rīgas Latviešu biedrības Zinātņu komitejas goda biedrs, LU darbinieku 
Krājaizdevu biedrības valdes un Akadēmiskās draudzes priekšnieks, Selonijas filis-
tru un Latvijas Inženieru biedrības biedrs, Latviešu – zviedru biedrības goda biedrs, 
Amerikas draugu biedrības goda biedrs, Latviešu – somu, Latviešu – lietuvju, Lat-
viešu – dāņu biedrību biedrs, a/s “Vairogs” padomes loceklis u.c. M. Bīmaņa norādī-
jumi, kritika un ierosinājumi arvien izpelnījās ievērību plašā redzesloka un lietišķās 
analīzes dēļ, profesors allaž nopietni iedziļinājās tehniskajos jautājumos. 

Prof. M. Bīmanis trīs reizes tika ievēlēts par Inženierzinātņu fakultātes dekānu 
(1927–1928, 1930–1931, 1933–1934). Viņa vadībā Būvinženieru nodaļas mācību plā-
nos tika izdarītas svarīgas izmaiņas. Ar 1932./1933. mācību gadu pārtrauca speciali-
zēšanos šaurās nozarēs un pārgāja uz plaša profila būvinženieru apmācību, saglabājot 
iepriekšējo studiju ilgumu (pieci gadi).15 Agrākā būvinženieru specializēšana trijās 
atsevišķās nozarēs – ceļu būvniecībā, ūdens būvēs un pilsētu būvniecībā – vairs ne-
attaisnojās, jo neatbilda valsts saimnieciskās dzīves praktiskajām vajadzībām. Būvin-
ženieriem darba izvēli lielā mērā ietekmēja vietējā darba tirgus prasības, tāpēc fakul-
tātes absolventi nevarēja atrast atbilstošu darbu šaurā specializācijas nozarē. Jaunais, 
vispusīgi orientētais mācību plāns nodrošināja studentiem pietiekami plašas zināšanas 
visās galvenajās būvniecības nozarēs, lai nākamais būvinženieris varētu strādāt jebku-
rā ar būvniecību saistītā jomā. Īpaši tika pastiprināta projektēšana, jo 5. kursa rudens 
semestri paredzēja tikai inženierbūvju projektiem, bet diplomdarbu izstrādāja 6. kursa 
pavasara semestrī. Studijām izstrādāja arī minimuma noteikumus.16 

Sanitārās tehnikas nozarē zinātnisko pētījumu galvenā problēma bija saistīta ar 
higiēnisku dzīves apstākļu nodrošināšanu pilsētu un lauku iedzīvotājiem. Tā bija vis-
pārēja kultūras prasība, kas sekmēja veselības uzturēšanu, lipīgo slimību apkarošanu 
un higiēnisku dzīvesveidu, ko varēja panākt, ierīkojot ūdensapgādi, kanalizāciju, no-
tekūdeņu attīrīšanu un atkritumu novākšanu. Lai izzinātu, kā šos uzdevumus racionāli 
risināt, M. Bīmanis pie fakultātes Inženierkonstrukciju pētīšanas institūta izveidoja 
specializētu Sanitārtehnikas laboratoriju, kura nodrošināja studentu apmācību ūden-
sapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā, ēku sanitārajās labierīcībās. Laborato-
rija bija aprīkota ar bioloģisko filtru iekārtu, notekūdeņu attīrīšanas un Emšera akas 
modeļiem, grunts caurlaidības pētīšanas aparātiem u.c.ierīcēm. Laboratorijā pētīju-
mus veica Sanitārās tehnikas katedras mācībspēki M. Bīmanis, R. Pāvels, V. Skārds 
un arī vecāko kursu studenti. vēlāk V. Skārds un R. Pāvels profesora Bīmaņa vadībā 
izstrādāja disertācijas inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai (aizstāvētas attiecīgi 
1939. un 1942. gadā). 

Viens no svarīgākajiem pētījumu virzieniem bija iedzīvotāju nodrošināšana ar 
labu, veselīgu dzeramo ūdeni. Lai nodrošinātu pilsētu apgādi ar ūdeni, vajadzēja 
izpētīt ūdens avotus, projektēt ietaises ūdens ieguvei, atrisināt ūdens attīrīšanas un 
uzglabāšanas jautājumus, kā arī veikt ūdensvadu tīklu un sūkņu staciju projektēšanu, 
izbūvi un ekspluatāciju. Prof. M. Bīmanis kopā ar citiem katedras un fakultātes mā-
cībspēkiem izstrādāja ūdensvadu un kanalizācijas projektus vairākām apriņķa pilsē-
tām un vadīja to izbūvi, lai minam Cēsis, Liepāju, Bausku, Daugavpili un arī Ķemeru 
dziedinātavu. 1933.–1935. gadā izstrādājot Rīgas ūdensapgādei jauno Zaķumuižas 
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ūdensvadu, M. Bīmanis vadīja izpētes un izbūves projektu, bet būvdarbos piedalījās 
vecākais docents R. Pāvels un docents V. Skārds. Rīgas ūdensapgāde balstījās uz 
ūdens ieguvi no diluviāliem smilšu un grants slāņiem, ūdens kvalitāte bija viena no 
labākajām Eiropā. 

Profesors M. Bīmanis Sanitārtehnikas laboratorijā pētīja grunts caurlaides un 
filtrācijas spēju, kā arī izmantoja Hidrotehnikas un ūdensbūvju laboratorijas lielo 
straumes sili, lai pētītu kanalizācijas pārgāzes.17 Pētījumu rezultāti ietverti zinātnis-
kajās publikācijās un atsevišķās grāmatās. Viens no darbiem 1930. gadā apbalvots 
pat ar Kultūras fonda prēmiju.18 

Prof. M. Bīmanis jebkurā inženierdarbā augsti vērtēja tā ētisko pusi, bez kuras 
radītais tehniskais darinājums zaudēja kultūras vērtību. No tehniskā darba izpildītāja 
viņš prasīja nopietnu pieeju katram praktiskajam uzdevumam, sekot un iedziļināties 
zinātnes sasniegumos, veikt objektīvu analīzi un patstāvīgi nonākt pie kvalitatīviem 
secinājumiem, neiespaidojoties no citām ietekmēm, kas varētu radīt aizspriedumus. 
Inženierim bija jāapzinās, ka viņš ir atbildīgs darba organizators un vadītājs un katra 
darba īpatnējām prasībām jāizvēlas atbilstoši darba izpildītāji, pareizi izvērtējot katra 
darbinieka spējas un saderību kopīgi veicamajam darbam. Ikviena būvinženiera pie-
nākums bija dot lietišķus, zinātniski pareizus, ekonomiski motivētus un noteiktus slē-
dzienus. Būvinženieris pēc savas būtības bija ne vien uzticības, bet arī kompetentākā 
persona, kas nesa atbildību par doto padomu un slēdzienu pareizumu, jo paviršība 
vai kļūdas neizbēgami saistītas ar lieliem materiāliem zaudējumiem. 

Raugoties no šī viedokļa, inženierdarba ētikas iezīmes izpaudās arī būves kons-
truktīvajā noturībā un drošumā, it īpaši tajos gadījumos, kad radās līdz tam nezināmi 
atrisinājumi vai bija jālieto jauni materiāli un būvveidi. Inženierim jārēķinās ar at-
bildību par savu projektu, sava darba vadības rezultātiem, saviem slēdzieniem un 
padomiem. Blakus tam jābūt gatavam atteikties no nepilnīga un vienpusīga padoma 
došanas vai sprieduma izteikšanas pretēji savam uzskatam. Inženieru ētikai līdzās 
plašām un dziļām zināšanām bija liela audzinoša nozīme, kas ietekmēja darba biedrus 
un apkārtējo sabiedrību.

1934. gada 1. maijā prof. M. Bīmanim apritēja 70 gadu. Lielo un panākumiem 
bagātīgo inženiera dzīves ceļu veikušo profesoru Universitāte godināja izpušķota-
jā aulā, darba biedru, cienītāju un draugu suminātā pulkā. Jubilāram uzrunu teica 
rektors prof. Dr.chem. Jūlijs Auškāps, bet pārskatu par M. Bīmaņa veikumu zinātnē 
un akadēmiskajā darbā sniedza Dr.ing. Arturs Tramdahs.19 Atbilstoši Universitātes 
Satversmei prof. M. Bīmanis tika pārcelts ārštatā. Sanitārās tehnikas katedras un 
laboratorijas vadību pārņēma doc. V. Skārds, kuram profesors bija sniedzis savu 
bagātīgo pieredzi akadēmiskā darba turpināšanai. 

Būdams ārštata profesors, M. Bīmanis ar samazinātu mācību slodzi turpināja 
darbu Inženierzinātņu fakultātē. Viņš lasīja kursu “Notekūdeņu tīrīšana” (2 st. ned.) 
un vadīja inženierprojektus un diplomdarbus (8 st. ned.). Kad 1937. gada pavasarī 
tika izvērtēta nepieciešamība LU veidot pašai savu mācības grāmatu apgādu, M. Bī-
manis kopā ar L. Adamoviču, F. Gulbi un V. Vītolu bija komisijā, kas novērtēja 
izdošanas iespējas un lietderību, kā arī apzināja fakultāšu vēlmes un plānus. Kaut 
gan vēlāk viņš vairs vecuma dēļ netika iekļauts jau nodibinātā apgāda valdē, tomēr 
viņa 1938. gadā izdotajai mācību grāmatai “Ūdens apgāde” tika piešķirts pirmais 

Jānis Klētnieks, Māris Baltiņš. LU rektors un goda biedrs profesors Mārtiņš Bīmanis ..



250 JUBILEJAS IZDEVUMS

kārtas numurs “LU Mācības grāmatu sērijā”, bet manuskripts “Notekūdeņu tīrīšana” 
tika iekļauts turpmākos apgāda plānos.20 Prof. M. Bīmanis publicējis vairāk nekā 
110 zinātnisko un tehnisko darbu, rakstījis par sanitārtehnikas jautājumiem Latviešu 
Konversācijas vārdnīcā.

LU rektors (1931.1.VII–1933.30.VI) 
1931. gada 1. jūlijā par Universitātes rektoru kļuva inženierzinātņu profesors 

M. Bīmanis. Šajā amatā viņš nomainīja iepriekšējo rektoru profesoru Augustu Ten-
teli, kura ievēlētais termiņš bija iztecējis. Rektora pienākums bija realizēt Univer-
sitātes nosprausto attīstības politiku. LU šajos 12 pastāvēšanas gados bija izaugusi 
par lielāko augstskolu valstī un ar savu akadēmisko un zinātnisko darbību iznesusi 
Latvijas vārdu pasaulē. universitātei bija nostiprinājušies zinātniskie sakari ar dau-
dzām ārzemju augstskolām un pētnieciskajiem institūtiem. Ik gadu komandējumos 
zinātniskā nolūkā uz ārvalstīm devās kupls skaits mācībspēku. Ārzemju vieslektori 
savukārt lasīja lekcijas Rīgā. Izcili, plaši atzīti zinātnieki bija ievēlēti par LU goda 
biedriem, un tas veicināja savstarpēju tuvināšanos zinātnes un kultūras jomā. Liela 
nozīme pētnieciskā darba veicināšanā bija Latvijas Universitātes Rakstu izdošanai, 
kuros mācībspēki varēja reprezentēties ar saviem darbiem. Universitāte zinātniskos 
rakstus izsūtīja apmaiņai uz vairāk nekā 130 ārzemju iestādēm, pretim saņemot vēr-
tīgus izdevumus. 12 gadi Universitātes dzīvē iezīmēja ne vien sasniegto, bet arī 
parādīja, ka rektoram un Padomei lielākas rūpes jāvelta mācībspēku zinātniskajai 
izaugsmei, jaunu mācībspēku sagatavošanai un studiju procesa uzlabošanai.

Prof. M. Bīmanis uzņēmās rektora amata pienākumus smagā saimnieciskās si-
tuācijas brīdī, kad valsti bija pārņēmusi krīze un valsts budžeta asignējums mācību 
līdzekļu, inventāra un literatūras iegādei bija samazināts gandrīz uz pusi salīdzinā-
jumā ar iepriekšējiem gadiem. Studējošo kopskaits nemitīgi pieauga un 1931./1932. 
mācību gadā Universitātē mācījās 8636 studenti, kas bija par 10 procentiem vairāk 
nekā 1928./1929. mācību gadā. Līdzekļu trūkums ierobežoja ārzemju zinātnisko žur-
nālu pasūtīšanu un mācībspēku zinātnisko darbu publicēšanu. Viens no sāpīgākiem 
jautājumiem bija jaunu zinātnisko kadru sagatavošana, kur valsts finansējums bija 
pārtraukts. Nedaudz stipendiju zinātniskajām studijām ārzemēs nodrošināja tikai Kris-
tapa Morberga fonds, kura pārvaldes noteikumi bija apstiprināti 1930. gadā. 21Šādos 
apstākļos rektoram Saeimā bija jāizcīna vismaz līdzšinējais budžeta nodrošinājums, 
nemaz nerunājot par tā palielināšanu. Saeimas deputāti jau tā pārmeta Universitātei 
par pārāk lielajiem tēriņiem, un rektoram bija jāuzklausa dažādi nepamatoti pār-
metumi.

Neraugoties uz to, ka saimnieciskajai darbībai paredzētie līdzekļi bija ierobe-
žoti, Universitāte turpināja izbūvēt studentu garderobi un tējnīcu, ko bija iesākusi 
1930. gadā galvenās ēkas iekšpagalmā pēc Arhitektūras fakultātes vec. doc. Ernesta 
Štālberga projekta. 1931. gadā projektu papildināja, paredzot virs garderobes izbūvēt 
jaunu zāli sanāksmēm – Lielo aulu, lai svētku reizēs visa akadēmiskā saime varētu 
būt kopā. Lai gan projektu iecerēja pabeigt 2–3 gados, līdzekļu trūkuma dēļ būv-
darbi aizkavējās, un jauno aulu atklāja tikai 1935. gadā Universitātes sešpadsmitajos 
gadasvētkos. 
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Ne visai pamatoti liekas J. Vēliņa apgalvojumi, ka dinamiska attīstība Latvijas 
Universitātē ienāca tikai pēc J. Auškāpa stāšanās rektora amatā 1933. gadā, uzsverot 
iepriekšējā rektora M. Bīmaņa un viņa aizstājēja 20 gadu lielo vecuma starpību. Pa-
reizāk būtu teikt, ka prasmīgā un lietpratīgā Universitātes vadība saimnieciskās krīzes 
gados ļāva šo laiku pārdzīvot ar iespējami maziem zaudējumiem, tādējādi nodrošinot 
nākamajam rektoram labas iespējas izaugsmei pēckrīzes uzplaukuma laikā.

M. Bīmaņa vadītās Universitātes Padomes darbības laikā viens no svarīgākiem 
organizatoriskiem jautājumiem bija 12. fakultātes – Romas katoļu teoloģijas fakultā-
tes – atvēršana, kuras darbības noteikumus valdība apstiprināja 1931. gada 29. sep-
tembrī 81. panta kārtībā.22 Jauno fakultāti plānoja atvērt jau sākot ar 1931./1932. mā-
cību gadu. Sakarā ar to Saeimai vajadzēja izdarīt nelielus grozījumus Universitātes 
satversmē. Taču Saeimas deputātu vairākums noraidīja valdības izdoto lēmumu un 
jaunās fakultātes atvēršanu atlika. Šo divpadsmito Universitātes fakultāti atvēra tikai 
1938. gadā, kad pie konkordāta starp Svēto Krēslu un Latvijas valsti tika noslēgta 
papildu konvencija.

Cits svarīgs notikums bija Rīgas Latviešu biedrības Zinātņu komitejas (kura uz-
skatāma par privātu zinātņu akadēmiju un latīniski tā arī tika dēvēta – Academia 
Scientiarum Latviensis) nodibināšana 1932. gada 18. maijā, kur kā goda biedru ie-
vēlēja arī LU rektoru M. Bīmani. Zinātņu komitejas mērķis bija krāt, sistematizēt un 
pētīt materiālus par Latvijas dabu, latviešu valodu, vēsturi un kultūru. Šos zinātniskos 
virzienus lielā mērā pārstāvēja Universitātes humanitāro nozaru akadēmiskā saime, 
tāpēc daudzi no mācībspēkiem tika ievēlēti par kārtējiem un korespondējošiem Zināt-
ņu komitejas biedriem. Akadēmiķa Jāņa Stradiņa vērtējumā tā bija pirmā pusoficiālā 
zinātņu akadēmija Latvijā.23 Rīgas Latviešu biedrības Zinātņu komitejas prezidents 
bija prof. Pēteris Šmits, vietnieks – prof. Ludvigs Kundziņš, bet sekretārs – prof. 
Ludvigs Adamovičs.24 

Lai gan Zinātņu komitejā tehniskās nozares nebija pārstāvētas, tomēr kārtējo 
biedru skaitā tika uzņemti vairāki šo nozaru pārstāvji. Inženierzinātņu profesors 
Alfrēds Vītols pārstāvēja ģeoloģiju un ģeogrāfiju, ķīmijas tehnoloģijas – profesors 
Jūlijs Auškāps, farmācijas profesors Eduards Zariņš – mineraloģiju un ķīmiju, RPI 
absolvents inženieris tehnologs profesors Pēteris Nomals – botāniku. 

Prof. M. Bīmanis kā rektors augstskolas dzīves jautājumos visur tika ievērots 
un cienīts taisnīguma un skaidrības dēļ, visas lietas viņš centās atrisināt lielas perso-
nības cienīgā veidā. Esot Universitātes administratīvajos amatos, prof. M. Bīmanis 
arvien centās tuvināt humanitāro un tehnisko disciplīnu pārstāvjus, ievērojot savstar-
pēju cieņu un iecietību, izvairoties no seklas vienpusības un pretstatījuma. Latvijas 
Universitāte, kas savā uzbūvē apvienoja humanitārās, dabaszinātnes un medicīnu ar 
tehnisko zinātni, jau no paša sākuma ieturēja nosprausto attīstības politiku, kas bija 
balstīta uz nacionālā valstiskuma vienotības ideju par kalpošanu savai tautai, zinātnei 
un tēvzemei. Daudznozaru zinātnes saliedēšana vienotā nacionālajā augstskolā izkopa 
un audzināja šo vienotības garu, lai vispusīgi veidotu pasaules uzskatu un stiprinātu 
savas tautas kultūru.

Nozīmīgu vietu Mārtiņa Bīmaņa publicēto darbu vidū ieņem viņa akadēmiskā 
runa LU gadasvētku aktā 1931. gada 28. septembrī. Atbilstoši tā laika tradīcijām 
katros Universitātes gadasvētkos svinīgā akta laikā bez pārskata par aizvadīto mācī-
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bu gadu un godalgoto studentu darbu apbalvošanas kāds no profesoriem teica īpašu 
runu, kas parasti bija veltīta konceptuālam pārskatam par kādu nozīmīgu problēmu, 
kas pārsniedz vienas šauras pētnieku grupas intereses. Rektora pilnvaru laiks toreiz 
bija divi gadi, tādēļ Universitātes Padome pauda viedokli, ka pirmajā gadā pēc ie-
vēlēšanas šāda akadēmiskā runa būtu jāteic rektoram pašam.

Tehnikas un inženierzinātņu attīstības stāvoklis bija viens no faktoriem, kas lielā 
mērā iespaidoja sabiedrības dzīvi un kultūru kopumā. Akadēmiskajā saimē un stu-
dējošā jaunatnē prof. M. Bīmanis rosināja domu par tehnikas un inženierdarinājumu 
sabiedrisko, ne tikai utilitāro nozīmīgumu. Un tā 1931. gada 28. septembrī M. Bī-
manis noturēja akadēmisko runu “Tehnika kā kultūras faktors”, kurā viņš atzīmēja: 
“Tehnikas radītāja pašmērķis nav tikai sniegt sev garīgu apmierinājumu, bet galve-
nais – tehniskajam darinājumam jāpauž sabiedriskais nozīmīgums. Tehnikai kopā ar 
humanitārajām zinātņu nozarēm jāved cilvēce uz augstāku kultūras stāvokli. Lai to 
sasniegtu, jaunatnes audzināšanā jārod iespēja iedziļināties mūslaiku kultūras prasī-
bās, kas pa lielākai daļai saistītas ar tehnikas attīstību. Jaunatnē jāieaudzina tas gars, 
kas spēj attīstīt vadītāja lomu visos dzīves apstākļos. Nepietiek ar daudz zināšanu 
iegūšanu, jānonāk arī pie atziņas, kādi ir tie augstie mērķi, tie augstie ideāli, kas 
dzīvei dod apmierinātību un laimi. Jāiegaumē, ka dziņa pēc īslaicīgiem labumiem 
nevar sniegt īstu dzīves laimi.” 25

Jau tēmas izvēle liecina, ka autors pēc panākumiem bagātas darbošanās prak-
tiskā inženiera darbā uzskata par būtisku visai akadēmiskajai saimei no inženiera 
viedokļa izskaidrot attiecības starp kultūru un tehniku. Uzsverot tehnisko zināšanu 
nozīmi cilvēces attīstībā, M. Bīmanis pārliecinoši noraidīja tā laika intelektuāļu (ku-
riem parasti ciešas saistības ar tehniku un dabas zinātnēm nebija) paustās idejas, ka 
tehniskās zināšanas un to rezultātā veiktā, piemēram, lidmašīnas konstruēšana būtu 
mazāk vērtīga par kāda romāna sarakstīšanu. Lietojot vācu filozofa Osvalda Špengle-
ra populāro koncepciju par kultūras un civilizācijas pretnostatīšanu, viņš akcentēja, 
ka tikai neliela daļa tehnikas sasniegumu noder vienīgi dzīves ērtībai un omulībai, 
bet savā vairumā tie veido un būtiski iespaido cilvēces garīgo dzīvi. Tādēļ svarīgi 
atcerēties sengrieķu vārda techne pirmatnējo, plašāko nozīmi, proti, ‘apzinīga un 
radoša cilvēka darbība; līdzekļi un ceļi kāda nodoma īstenošanai’.

Problēmas iztirzājumā M. Bīmanis plašāk pakavējās pie tehnikas sadarbības ar 
citām zinātņu nozarēm, uzsverot, ka straujā izaugsme pēdējos gados panākta tieši 
šādas kopdarbības rezultātā. Atzīstot dabas zinību un tehnikas ciešo saistību, viņš 
uzsver abu atšķirīgos uzdevumus. Ja dabas zinātnes pētī likumus, ar kuriem var iz-
skaidrot notikumus dabā, tad tehnika meklē ceļus, kā vislabāk apmierināt cilvēces 
vajadzības. No līdzīga viedokļa tāpat daudz kopīga ir arī tehnikai un tēlotājai mākslai, 
jo lietderība nebūt nav vienīgais, par ko inženieris domā, būvējot tiltu vai dzelzceļu, 
jo vēlams papildināt dabas skatus ar pievilcīgiem priekšmetiem, nevis padarīt tos 
neglītus.

Tehnikas sasniegumi tādējādi būtiski iespaidojuši arī cilvēces veselību (piemē-
ram, pilsētu labiekārtošana un dzīvokļu celtniecība ļāvusi mazināt iedzīvotāju mirstī-
bu) un izglītības līmeni (pazeminot grāmatu ražošanas izmaksas, tās kļuvušas plaši 
pieejamas), tādēļ arī vēstures pētījumos būtu lielāka vērība veltāma noteiktu ražoša-
nas veidu iespaidam uz cilvēku domāšanu un vispārīgajām idejām konkrētā laikmetā. 
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Šīs atziņas noteikti atbilda M. Bīmaņa inženieru paaudzes un tās skolotāju piere-
dzei – viņi bija redzējuši lielo pilsētu sanitārās infrastruktūras neatbilstību iedzīvotāju 
skaitam un to vajadzībām un ar viņu, aktīvu līdzdalību bija panākta būtiska dzīves 
apstākļu uzlabošanās, nodrošinot iespējams, visbūtiskāko mirstības samazināšanos. 
Pēc vēsturnieka Tomasa Makkeuna aprēķiniem, aptuveni 50% no 19. gadsimta otra-
jā pusē un 20. gadsimta sākumā (līdz Pirmajam pasaules karam) panāktā mirstības 
krituma un paredzamā mūža ilguma pagarinājuma nodrošināja tīra dzeramā ūdens 
piegāde un efektīvu kanalizācijas ietaišu izbūve, būtiski mazinot līdz tam postošos 
zarnu infekciju uzliesmojumus, kas tolaik skāra pat bagātākās pasaules valstis.

Rezumējot šīs M. Bīmaņa domas, kā arī atziņas, kas izteiktas plašajos vēsturis-
kajos ievados abās viņa mācību grāmatās, redzams, ka profesors nekad nav aplūkojis 
inženieru izglītošanu kā amata apguvi, bet centies ieaudzināt studentos spēju redzēt 
savu nākamo profesiju plašākā kontekstā. Var izteikt nožēlu, ka tikai retais tehnisko 
zinātņu docētājs savus pētījumus un publikācijas veltījuši šīs tēmas iztirzājumam 
(30. gados – E. Veiss un A. Tramdahs, 90. gados – G. Raņķis).

Humanitāro un tehnisko zinātņu vienotības ideja, kas savulaik bija likta Uni-
versitātes dibināšanas pamatā, nākamā LU rektora profesora Jūlija Auškāpa spilg-
tās sabiedriskās darbības laikā kļuva par vienu no Universitātes akadēmiskās dzīves 
balstiem. 

Esot rektora amatā, prof. M. Bīmanim Universitātes Padome uzticēja sveikt savu 
vecāko māsu – Tartu universitāti – tās 300 gadu jubilejā. Tartu jeb agrākā Tērbata 
bija tā vieta, no kurienes nāca pirmie akadēmisko izglītību guvušie latvieši un pirmie 
latviskās pašapziņas veidotāji, kuru sabiedriskā un nacionāli organizējošā darbība 
noveda līdz LU nodibināšanai. Šajā nozīmīgajā jubilejā Tartu universitāte piešķī-
ra LU rektoram prof. M. Bīmanim goda doktora grādu – Dr.oec.merc.h.c., kas bija 
augstākais cieņas apliecinājums visai LU akadēmiskajai saimei. Universitātes Pado-
mes uzdevumā prof. M. Bīmanis apsveica arī Cīrihes Federālo Tehnisko augstskolu 
75. gadasvētkos un pasniedza LU Atzinības rakstu. Viņš pārstāvēja LU arī Kauņas 
universitātes 10 gadu jubilejas svinībās. 

Prof. M. Bīmanis apbalvots ar Trīszvaigžņu ordeņa III (1929) un II šķiru. (1932). 
Viņš saņēmis arī Aizsargu organizācijas Nopelnu krustu un Latvijas Sarkanā Krusta 
Goda krustu. Vēlāk, 1944. gada 19. aprīlī, Universitāte Rīgā (kā vācu okupācijas 
iestādes bija likušas pārdēvēt LU) ievēlēja 80 gadus veco profesoru M. Bīmani par 
goda biedru un viņam tika pasniegts Universitatis Litterarum Rigae goda biedra 
diploms.26 

Mūža pēdējie gadi
76 gadu vecumā prof. M. Bīmanis atkal kļuva par kārtējo mācībspēku. Padom-

ju okupācijas varas pārveidotā LVU ar 1940. gada 1. oktobri M. Bīmani no jauna 
apstiprināja Inženierzinātņu fakultātē par profesoru Ūdensapgādes un sanitārbūvju 
katedrā, kuru vadīja prof. Rihards Pāvels.27

1940./1941. mācību gadā Inženierzinātņu fakultātē pamatos saglabājās agrākā 
LU mācību struktūra, studiju virzieni un mācībspēku sastāvs. Galvenā atšķirība bija 
tā, ka studenti klausījās un kārtoja eksāmenus politiskajos priekšmetos. Bez tam vēl 
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klāt nāca krievu valoda, svešvaloda, vingrošana un militārā apmācība, kā arī vairāki 
citi būvniecības priekšmeti. Lielākās izmaiņas skāra 1. kursā uzņemtos studentus, jo 
viņu apmācībā sāka piemērot Maskavas mācību programmas. Tomēr būtiski mainī-
jās fakultātes darbs kopumā un mācībspēku pienākumi, ko noteica vispārējās PSRS 
augstskolu prasības, kurām pakļauta bija Latvijas Valsts universitāte. Mācību procesu 
ievērojami ietekmēja formālās plānveida prasības ar daudzajām atskaitēm un mācību 
gaitas kontroli. Mācību un zinātniski pētnieciskā darba plānošana birokratizēja visas 
universitātes struktūras, un prasību izpildei vajadzēja tērēt daudz laika. 

Prof. M. Bīmanis vecākajos kursos pildīja agrāko mācību darba slodzi. 1941. ga-
da pavasarī, sākoties pastiprinātām mācībspēku un studentu represijām, par M. Bī-
mani sāka interesēties padomju uzraudzības iestādes. LVU Kadru pārvalde pieprasīja 
Maskavas organizācijām sniegt ziņas par M. Bīmaņa darbību pirms viņa pārnākšanas 
uz Latviju 1920. gadā. 1941. gada maijā saņemtās atsauksmes no Maskavas izrādījās 
pozitīvas, tās neliecināja par kaut kādu pretvalstisku darbību, ko bija apliecinājis 
Maskavas Baumaņa rajona Strādnieku un sarkanarmijas deputātu padomes komi-
sārs un bijušie komunālās saimniecības darbinieki.28 Iespējams, ka saņemtās labās 
atsauksmes bija viens no faktoriem, kas pasargāja 77 gadus veco profesoru no sma-
gākām represijām un izsūtīšanas 14. jūnijā.

Nacistiskās Vācijas okupācijas gados prof. M. Bīmanis turpināja darbu Universi-
tātes Inženierzinātņu fakultātē kā ārštata profesors, pasniedzot 3. kursa Būvniecības 
nodaļas studentiem notekūdeņu tīrīšanas kursu, vadīja inženierprojektus un diplom-
darbus. 1943. gadā Universitātes apgāda mācību grāmatu sērijā ar iepriekš piešķirto 
pirmo kārtas numuru tika izdots Dr.ing.h.c. M. Bīmaņa darba “Ūdens apgāde” pār-
labotais un papildinātais variants. Prof. M. Bīmanis sagatavoja iespiešanai vēl vienu 
mācību grāmatu “Pilsētu aptīrīšana”, bet to nepaguva izdot.29

1944. gada 12. maijā Universitātes vecajā aulā notika prof. M. Bīmaņa godināša-
nas akts, kurā atskatījās uz viņa 80 dzīves gadiem un vispusīgo darbību zinātnes un 
tehnikas laukā vairāk nekā pusgadsimta garumā25. Sirmā profesora dzīves gaitas savā 
referātā atainoja ilggadējais darba biedrs prof. V. Skārds. Rektors prof. M. Prīmanis 
pasniedza jubilāram Universitātes visaugstāko pagodinājumu – goda biedra diplomu. 
Pēc tam sekoja apsveikumi no dažādām organizācijām un darba kolēģiem. Vācu 
okupācijas varas Izglītības un kultūras ģenerāldirektors M. Prīmanis apsveica profe-
soru M. Bīmani Latvijas pašpārvaldes vārdā, jubilāram adresi pasniedza Tehnikas un 
satiksmes ģenerāldirektors diplomēts inženieris O. Leimanis, Kultūras fonda balvu 
pasniedza Mākslas un sabiedrisko lietu departamenta direktors Ž. Unāms. Latvijas 
Inženieru biedrības priekšnieks doc. V. Burkēvics pasniedza Inženieru biedrības goda 
biedra diplomu. Apsveikuma vārdus teica arī Inženierzinātņu fakultātes dekāns doc. 
K. Gailis, Selonijas filistru biedrības pārstāvis diplomēts inženieris B. Einbergs un 
daudzi citi. Tā bija viena no pēdējām svinīgajām sanāksmēm, kurā kopā tik plaši vēl 
pulcējās augstskolas akadēmiskā saime. Drīz vien sākās straujš noriets augstskolai, 
kas vēl joprojām savā zīmogā ietvēra Latvijas Universitātes vārdu un valsts ģerboni. 
Lielākā daļa Universitātes akadēmiskās saimes kara brāzmās tika izklīdināta pasaulē, 
un nekādi centieni vairs neīstenojās latviskās augstskolas pastāvēšanai trimdā.

1944. gada septembra beigās arī prof. M. Bīmanis ar savu ģimeni devās trimdas 
gaitās uz Vāciju. Viņš nonāca Lībekā, kur pārcieta postošā kara beidzamos mēnešus. 
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Cerību pilns ar domām atgriezties savā dzimtenē viņš uzrakstīja manuskriptu “At-
skats uz augstākās tehniskās izglītības attīstību Rīgā 80 gadu laikā”. Taču 1945. gada 
rudenī novārdzinātais profesors sāka slimot, viņu ievietoja Lībekas slimnīcā, kur 
1946. gada 30. janvārī aizvēra acis uz mūžu un tika pārpelnots.

Baltijas universitāte, kuru 1946. gada martā atvēra Hamburgā, bija iecerējusi 
prof. M. Bīmani vēl iesaistīt mācību darbā. Nepiepildoties šai iecerei, Baltijas uni-
versitātes Arhitektūras un inženierzinātņu fakultātes latviešu mācībspēku grupa ar 
dekānu Dr.arch. P. Kundziņu vadībā izveidoja piemiņas fondu, lai savāktu līdzekļus 
M. Bīmaņa kapa pieminekļa izgatavošanai. Pieminekļa izgatavošanas komitejā ie-
gāja būvinženieris J. Kainašs, kasieris kultūrinženieris E. Kanaviņš, locekļi: prof. 
Dr.ing. J. Balodis, prof. Dr.arch.h.c. E. Laube un lektors būvinženieris A. Dančaus-
kis. 1947. gada 25. septembrī, dažas dienas pirms LU gadasvētku atceres, urnu ar 
prof. M. Bīmaņa pelniem guldīja Lībekas Folverka kapos un virs kapavietas atklāja 
prof. Dr.arch.h.c. E. Laubes darināto kapa pieminekli. Kapa pieminekļa atklāšanas 
un urnas svinīgajā apbedīšanas ceremonijā piedalījās tuvākie darba biedri un nelaiķa 
meita Alīse Vagule.

Prof. M. Bīmaņa piemiņas fonds rūpējās arī par profesora pēdējā manuskripta 
iespiešanu, kuru viņš bija uzrakstījis trimdas apstākļos. Darbu “Atskats uz augstā-
kās techniskās izglītības attīstību Rīgā 80 gadu laikā” nedaudz eksemplāros izdeva 
Baltijas universitāte.30 Tajā atspoguļots tehniskās izglītības sākuma posms Rīgas Po-
litehnikumā un Rīgas Politehniskajā institūtā, kur viņš pats bija ieguvis būvinženie-
ra izglītību. Apskats aptvēra visu LU Inženierzinātņu fakultātes darbības periodu 
līdz Latvijas okupācijai 1940. gadā. Prof. M. Bīmanis atskatā raksturoja arī Latvijas 
Universitāti: “Visumā LU pilnam attaisnojusi to, kas no tās cerēts un sagaidīts. Tur 
izglītību guvuši daudzi valsts un vispārības darbinieki, kas rosīgi strādājuši [..] dzim-
tās zemes kultūras un tautsaimniecības novadā. Tā augstskola varēja izveidoties par 
svarīgu faktoru valsts dzīvē.”31 

Profesora meita rūpējās par tēva mirstīgo atlieku pārbedīšanu dzimtenē, ko viņa 
panāca 1968. gadā, kad urnu ar prof. Dr.ing.h.c. Mārtiņa Bīmaņa pelniem apglabāja 
dzimtas kapavietā Meža kapos Rīgā.
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LATVIJAS MEDICĪNAS ZINĀTNE EIROPAS 
KRUSTCELĒS 

Latvijas medicīnas zinātne jau trešo reizi simts gadu laikā atrodas krustcelēs. Līdzīga situācija 
bija arī pēc Pirmā pasaules kara 20. gados, kad Latvijas Universitātes klīnikās un institūtos 
izdevās pakāpeniski radīt eiropeiskas latviešu medicīnas zinātnes skolas. Pēc Latvijas 
okupācijām un Otrā pasaules kara izraisītā ekonomiskā sabrukuma jauna zinātnieku paaudze 
medicīnā izveidojās tikai pēc apmēram 15 gadiem. Vairāki zinātniski pētnieciskie institūti un 
specializētie medicīnas centri, īpaši Zinātņu akadēmijas Organiskās sintēzes institūts, Repub-
likas sirds un asinsvadu ķirurģijas centrs, Republikas gastroenteroloģijas un dietoloģijas centrs, 
Republikas hepatoloģijas centrs, kļuva par atzītiem savas nozares līderiem ne tikai bijušajā 
PSRS, bet arī aiz tās robežām. 90. gadu ekonomiskās krīzes un neveiksmīgu veselības aprūpes 
sistēmas reformu laikā Latvijas medicīnas zinātne gandrīz pilnībā zaudēja savu potenciālu. 
Pēdējo piecu gadu laikā ir konstatējamas pazīmes, kas liecina, ka medicīnas zinātnē atkal 
ienāk jauna zinātnieku paaudze ar ārzemēs iegūtu pieredzi. LU vadībai ir jāveicina medicīnas 
zinātnisko skolu atdzimšana LU zinātniskajos institūtos, klīnikās un specializētajos centros.
Raksturvārdi: medicīna, medicīniskie pētījumi. medicīnas vēsture Latvijā, medicīniskā 
izglītība, Latvijas Universitāte.

Ievads
21. gadsimta sākuma Latvijā medicīnisko pētījumu jomā ir izveidojusies para-

doksāla situācija. No vienas puses, Latvijas ārsti arvien lielākā skaitā piedalās augsta 
līmeņa starptautiskos kongresos; lasot pasaules labākos medicīniskos žurnālus,viņiem 
ir iespēja iepazīties ar medicīnas zinātnes straujo progresu. Arvien plašāk Latvijas 
slimnīcās tiek ieviestas modernās medicīniskās tehnoloģijas, kas ir būtiski mainīju-
šas pacientu izmeklēšanu un ārstēšanu. Rīgā pēdējos gados notiek prestiži un labi 
organizēti Baltijas un Ziemeļvalstu medicīnas kongresi, Eiropas medicīnas speciālistu 
asociācijas savus tālākizglītības kursus labprāt rīko Latvijā. 

No otras puses, tikai ļoti neliela daļa Latvijas ārstu piedalās zinātniskos pētīju-
mos, un tie paši – galvenokārt medikamentu klīniskos pētījumus. Tādējādi tikai daži 
procenti no tiem daudzajiem ārstiem, kas piedalās starptautiskos medicīnas kongre-
sos, tajos uzstājas ar saviem ziņojumiem. Liela daļa ārstu vispār skeptiski raugās uz 
zinātniskiem pētījumiem kā “personiskās ziņkārības apmierināšanu uz valsts rēķina”. 

257.–274. lpp.
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Diemžēl sabiedrības un politiķu attieksme pret zinātnisko pētījumu nozīmi pēdējo 
15 gadu laikā ne tikai nav uzlabojusies, bet ir pat pasliktinājusies vairāk nekā pie-
ticīgā valsts finansējuma apstākļos. 

Skumjš secinājums – Latvija ir kļuvusi par zinātnisko atklājumu patērētāju, ne-
vis to radītāju. Latvijas eksports balstās uz darbietilpīgās, nevis zināšanu ietilpī-
gās nozarēs radītajām precēm. Un tas ir tipiski mazattīstītām valstīm, kas nespēj 
gūt ienākumus no zinātnes progresa, bet ir spiestas maksāt lielas summas par jauno 
tehnoloģiju importu no attīstītākām valstīm. Lai labklājības plaisa starp Latviju un 
pārējām Eiropas Savienības (ES)valstīm mazinātos, mums ir jāspēj pašiem ģenerēt 
jaunas un zināšanu radītas vērtības, kas virza attīstību un ir pieprasītas pasaules tirgū. 
Medicīnas jomā zinātniskajiem atklājumiem ir jāveicina jaunu diagnostikas un ārstē-
šanas metožu ieviešana, kā arī starptautiskas nozīmes medicīnas centru izveide, kuros 
zinātniskie pētījumi tiktu apvienoti ar slimnieku ārstēšanu un medicīnisko izglītību.

Zinātniskās skolas nozīme 
Gan medicīnas, gan zinātnes sekmīga attīstība ir atkarīga ne tikai no finanšu un 

cilvēku resursiem kādā valstī, bet arī no konkrētā sabiedrībā pastāvošās tradīcijas, ko 
zinātnē bieži apzīmē kā “zinātnisko skolu”. Stabila, uz zināšanām balstīta izaugsme 
ir iespējama tikai tajās valstīs, kur šīs tradīcijas pastāv vairāku paaudžu garumā. Lat-
vijas zinātnes problēma ir tā, ka pēdējā gadsimta laikā vismaz trīs reizes ir mēģināts 
pārvērtēt visu agrāk radīto, iepriekšējās zinātniskās tradīcijas parasti iznīcinot. Tā pēc 
1918. gada, sastopoties ar vācbaltiešu tradīciju pretestību, pirmajā patstāvīgajā valstī 
tika mēģināts radīt jaunu latviešu zinātnisko skolu. Pēc padomju okupācijas tika mē-
ģināts radīt īpašu padomju zinātnisko skolu, sastopoties ar “buržuāziski nacionālo” 
tradīciju pretestību. 90. gados, atjaunojot neatkarīgo valsti, Latvijas sabiedrība gan 
apzināti, gan neapzināti meklēja iespēju atjaunot pirms 50 gadiem pārtrauktās tradī-
cijas. Lielā mērā tas bija saistīts ar to, ka vecākās paaudzes atmiņā – tiesa gan, ideali-
zētā veidā – vēl spilgti bija saglabājies pirmskara Latvijas ekonomiskais un sociālais 
modelis. Diemžēl tas ir novedis pie tā, ka vēl 90. gados saglabājās dabas resursus 
izmantojoša un darbietilpīga ražošanas struktūra, un arī šodien Latvijas eksports ir 
balstīts uz kokapstrādes, metālapstrādes, tekstilrūpniecības un pārtikas rūpniecības 
produkciju. Pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, ģeopolitiskā situācija atkal ir 
radikāli mainījusies. Vai sāksim veidot uz zināšanām balstītu ekonomiku, bet varbūt 
turpināsim balstīties uz vecajām lokālajām tradīcijām?

Vācbaltiskā tradīcija
Lai arī no 18. gadsimta Latvijas teritorija fiziski atradās Krievijas impērijas sastā-

vā, tās intelektuālā tradīcija vēl arvien bija vāciskajā kultūras lokā līdz pat Pirmajam 
pasaules karam. Atbilstoši šai tradīcijai zinātniskie pētījumi medicīnā pamatā notika 
universitātēs, Baltijas guberņu gadījumā – Tērbatas universitātes klīnikās. Tomēr tas 
būtiski netraucēja Rīgā un citviet Latvijā strādājošiem ārstiem sekot jaunākajiem 
atklājumiem medicīnā un regulāri rīkot sanāksmes Rīgas praktizējošo ārstu biedrībā 
(RPAB) šo jaunumu apspriešanai. 
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Jau 1839. gadā RPAB sāka izdot zinātnisko rakstu krājumu par biedrībā apspries-
tajām tēmām (“Mitteilungen aus dem Archive der Gesellschaft praktischer Ärzte zu 
Riga”), bet 1849.–1865. gadā tika izdots medicīnisks žurnāls “Beiträge zur Heilkun-
de”. Tolaik Latvijā strādājošie ārsti ir publicējuši vairākus nozīmīgus zinātniskus rak-
stus arī Eiropas valstīs un Krievijā iznākošos medicīnas žurnālos. Rīgā jau 1803. gadā 
tika nodibināts baku potēšanas institūts un pilsētas (trūcīgo) slimnīca; 1847. gadā tajā 
pirmo reizi tika lietota ētera narkoze ķirurģiskas operācijas laikā, un jau 1896. gadā – ti-
kai mēnesi pēc K. Rentgena atklājuma – Rīgā tika iegūtas pirmās rentgenogrammas. 
1910. gadā atklāta tiem laikiem moderni aprīkotā Rīgas pilsētas 2. slimnīca. 1914. gadā 
pie tās izveidoja Pastēra staciju, kurā patologs Romans Adelheims veica pētījumus par 
trakumsērgas izraisītām smadzeņu pārmaiņām un ierosināja uzlabojumus trakumsērgas 
vakcinācijā. Tātad Latvijas ārsti un zinātnieki vērīgi sekoja jaunākajiem atklājumiem 
Eiropā, un pirms Pirmā pasaules kara Baltijas guberņas kalpoja par savdabīgu tiltu 
Eiropas medicīnas atklājumu ieviešanai Krievijas impērijā.

Medicīniskie pētījumi Latvijā starpkaru posmā
Pēc Pirmā pasaules kara un tam sekojošām neatkarības cīņām Latvija bija iz-

postīta un ļoti trūcīga valsts, tomēr jau kopš pirmajiem pastāvēšanas gadiem tai bija 
raksturīga neatlaidīga vēlēšanās radīt pašai savu latvisku kultūru un zinātni. 1919. ga-
dā dibinātās Latvijas Universitātes vadība (zīmīgi, ka 20. gados vāciski publicētajos 
rakstos LU tiek tulkota kā Lettische Universität – “Latviešu Universitāte”) aicināja 
latviešu izcelsmes medicīnas zinātniekus atgriezties Latvijā un piedāvāja viņiem vadīt 
jaunās augstskolas katedras un klīnikas. Vācbaltiskā medicīnas zinātnes skola caur 
nedaudzajiem vāciski orientētajiem mācībspēkiem gan turpinājās, tomēr tās nozīme 
bija drīzāk margināla. 

Vēsturiski skatoties, nozīmīgākais lēmums turpmākai medicīnas zinātnes attīs-
tībai bija LU klīniku izveidei lielākajās Rīgas slimnīcās pēc Eiropas universitāšu 
klīniku parauga. Jau 1919. gada 11. septembrī pirmajā Medicīnas fakultātes sēdē 
tiek nolemts vērsties pie Rīgas pilsētas valdes ar lūgumu atļaut jaunās fakultātes 
vajadzībām izmantot pilsētas slimnīcas. Sākotnējais plāns paredzēja nesen uzbūvētās 
Rīgas 2. pilsētas slimnīcas ēku un zemes pilnīgu nodošanu LU, tomēr kara laikā no-
plicinātās slimnīcas pilnīga atjaunošana tikai ar Universitātes līdzekļiem vien tolaik 
izrādījās pārāk dārga, un tā tika vairākkārt atlikta. Pēc piecus gadus ilgušiem strīdiem 
1926. gada 23. decembrī Rīgas pilsētas galva A. Andersons un LU rektors A. Tentelis 
beidzot parakstīja kompromisa līgumu par Rīgas 2. pilsētas slimnīcas atjaunošanu un 
lietošanas kārtību LU Medicīnas fakultātes vajadzībām. [1] Līgumā minēts, ka

1) Rīgas pilsēta izbūvē un iekārto par slimnīcu visas 2. pilsētas slimnīcas mūra 
ēkas un nodod šo slimnīcu LU līdz 1954. gada 31. martam bezmaksas lieto-
šanā medicīnas studentu apmācībai un zinātniskās pētīšanas nolūkos;

2) par slimnīcas atjaunošanu un ierīkošanu LU izmaksā Rīgas pilsētai Ls 800 000, 
kas nav atmaksājami; 

3) viss slimnīcas inventārs paliek Rīgas pilsētas valdes sarakstos un īpašumā, LU 
bauda tikai lietošanas tiesības. Viss inventārs, kas iegādāts ar LU līdzekļiem, 
paliek tās īpašumā;
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4) Rīgas pilsēta uzņemas slimnīcas atjaunošanu uz sava rēķina un dod vajadzīgos 
līdzekļus slimnīcas uzturēšanai, kā to prasa modernas slimnīcas iekārta;

5) Rīgas pilsēta ieceļ un algo slimnīcas saimnieciski administratīvo direktoru. 
Tā pieņem un arī algo pārējo slimnīcas personālu, izņemot ārstus, asistentus, 
laborantus, rentgenologus, mācībspēkus un mācību palīgpersonālu, ko pieņem 
un algo LU;

6) slimnīcas medicīniskās daļas vadīšanu uzņemas un nes pilnu atbildību Medi-
cīnas fakultāte, kas ievēl no saviem mācībspēkiem un algo slimnīcas medicī-
nisko direktoru. Slimnīcas nodaļu, laboratoriju un citu Latvijas Universitātei 
nodoto kabinetu darbinieki medicīniskā ziņā pakļauti attiecīgo katedru pār-
stāvjiem;

7) slimnieki uzņemami 2. pilsētas slimnīcā saskaņā ar noteikumiem, kādus Rīgas 
pilsēta izdod attiecībā uz pilsētas slimnīcām. Par slimnieku uzturēšanu un 
ārstēšanu 2. pilsētas slimnīcā maksa ņemama Rīgas pilsētas domes noteiktos 
apmēros, bet ne vairāk kā par ārstēšanos citās pilsētas slimnīcās. Visi slimnī-
cas ieņēmumi paliek Rīgas pilsētas rīcībā un īpašumā;

8) pēc slimnīcas atjaunošanas LU atver slimnīcas nodaļās klīnikas. Tās Medicī-
nas fakultātes klīnikas un tie kabineti, ko nevar pārcelt uz 2. pilsētas slimnīcu, 
t.i., acu slimību klīnika, bērnu slimību klīnika, psihiatriskā klīnika, paliek tur, 
kur minētās iestādes darbojas šī līguma parakstīšanas laikā. Citu Medicīnas 
fakultātes iestāžu tālākā darbošanās 1. pilsētas slimnīcā notiek uz atsevišķas 
vienošanās pamata starp Rīgas pilsētu un Latvijas Universitāti. 

Sākotnēji klīniku mācībspēku pētnieciskās intereses aprobežojās ar ļoti praktis-
kiem jautājumiem – tuberkulozes diagnostika un ārstēšana (Mārtiņš Zīle, Jānis Mi-
ķelsons, Nikolajs Vētra), kuņģa sulas sekrēcijas traucējumi, žultspūšļa un divpadsmit-
pirkstu zarnas kombinēta izmeklēšana (Jānis Miķelsons). Apmēram desmit gadu laikā 
Latvijas medicīnā ienāca jauna, rietumvalstu klīnikās izglītojusies latviešu zinātnieku 
paaudze, kas bija spējīga veikt starptautiski nozīmīgus medicīniskus atklājumus. 

Lai saprastu, kā tolaik funkcionēja medicīnas zinātne, ir vērts ieskatīties LU 
1938. gada jubilejas rakstu krājumā “Zinātne tēvzemei divdesmit gados, 1918–1938”. 
Tajā Kristaps Rudzītis šādi apraksta medicīnas zinātnes tradīciju veidošanos Latvi-
jas Universitātē: “Universitātes pastāvēšanas pirmajā laikā bija jāapmierina vispirms 
slimnieku ārstēšanas un studentu apmācības nepieciešamākās vajadzības. Praktiskam 
medicīniskam un pedagoģiskam darbam ieejot normālajās sliedēs, vecākās zināt-
nieku paaudzes uzraudzībā un vadībā pakāpeniski sāka veidoties arī jaunāko spēku 
zinātniskais darbs: pirmos gadus lēni, tad katru gadu intensīvāk. Jauno zinātnieku 
darba ražīgums klīniku pastāvēšanas pēdējos gados ir daudzreiz lielāks nekā pirmajos 
gadus. Pieaudzis ne vien darbu skaits, bet arī to kvalitāte, un daudzi no Latvijas 
zinātnieku publicētajiem darbiem guvuši ievērību ārzemju literatūrā. Vairojoties dar-
bam un interesei, radās lielāka nepieciešamība domu izmaiņai: paralēli latviešu ārstu 
biedrībai, kur zinātniskais darbs norit plašākā apjomā, sāka darboties LU klīniku 
un institūtu zinātniskas sanāksmes, kur aktīvi piedalas kā vecākie, tā arī jaunākie 
zinātniskie spēki. Zinātniskām iestādēm tik nepieciešamās tradicijas sāk veidoties 
un stiprināties.” [2] LU Medicīnas fakultātes katedrās un klīnikās pamazām veidojās 
atsevišķu medicīnas specialitāšu zinātniskās skolas, no kurām gan tikai nedaudzas 
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pārdzīvoja Otrā pasaules kara izraisīto kolapsu, tādēļ raksta ierobežotā apjoma dēļ 
tuvāk pakavēšos tikai pie dažām skolām 

Vēsturiski pirmā latviešu medicīnas zinātniskā skola infektoloģijā bija izvei-
dojusies jau 19. gadsimta beigās Pēterburgā, un par tās pamatlicējiem ir uzskatāmi 
Kristaps Helmanis, Eižens Zemmers, Otto Kalniņš, Alfrēds Bertušs, Kārlis Krēsliņš 
un Pēteris Sniķers. Augusta Kirchenšteina galvenie zinātniskie darbi medicīnā par 
tuberkulozes nūjiņas struktūru un attīstību ir veikti Šveicē[3] Pēc Pirmā pasaules 
kara infektoloģijas zinātniskās skolas attīstība Latvijas valstī turpinājās Augusta Kir-
chenšteina un Egona Dārziņa vadībā. Viņi 1923. gadā izveidotajā LU Serumstacijā 
ne tikai iekārtoja vakcīnu un dziedniecisko serumu (difterijas, tetana, streptokokku 
u.c.) ražotni, bet arī veica starptautiski nozīmīgus zinātniskus pētījumus. [4] Jānis 
Brants ir pētījis sifilisa serodiagnostiku un ārstēšanu, bet Nikolajs Stoligvo – vēdertīfa 
un paratīfa toksīnus.

Latvijas patologu zinātniskajai skolai pamatus licis jau minētais Romans Adel-
heims, kas pēc LU Patoloģijas institūta dibināšanas tikai ievēlēts par tā direktoru. R. 
Adelheims kļuva starptautiski pazīstams ar zinātniskiem pētījumiem ne tikai par sli-
mību, bet arī indīgo kaujas gāzu izraisītām dažādu orgānu patoloģiskām pārmaiņām. 
1938. gadā viņš ievēlēts par vācu dabaspētnieku akadēmijas “Leopoldina” locekli, bet 
tajā pašā gadā miris, autopsijas laikā nejauši inficējoties no sepses miruša bērna.

Gastons Viktors Bakmanis un viņa skolnieks Jēkabs Prīmanis ir uzskatāmi par 
Latvijas zinātniskās skolas pamatlicējiem medicīniskajā antropoloģijā. Zviedru pro-
fesors G.V. Bakmanis bija LU Anatomijas un histoloģijas institūta pirmais vadītājs 
1920.–1925. gadā, un jau pirmajā savas darbības gadā viņš noorganizēja latviešu ka-
reivju antropoloģisko pētīšanu. Ar 13 kara ārstu palīdzību viņš īsā laikā savāca datus 
par apmēram 11 000 kareivjiem no visiem valsts apvidiem. Pētījumu rezultāti (“Lat-
viešu ķermeņa garums”, “Latviešu matu krāsa un matu forma”, “Arheoloģiski dati 
Latvijas iedzīvotāju izziņai”, “Latviešu acu krāsa”) tika atkārtoti publicēti Zviedrijas 
akadēmiskajos žurnālos vēl ilgi pēc G.V. Bakmaņa atgriešanās dzimtenē. [5, 6]

Par neatkarīgās Latvijas zinātniskās skolas pamatlicējiem ķirurģijā uzskatāmi 
Pauls Stradiņš un Jēkabs Alksnis, kas 1920. gadā Rīgas pilsētas 1. slimnīcā izvei-
doja LU pirmo ķirurģijas klīniku. Pauls Stradiņš kā LU ķirurģijas klīnikas asistents 
pētīja perifērisko nervu bojājumu radītos vazomotoros un trofiskos traucējumus. [7] 
1925.–1926. gadā kā Rokfellera fonda stipendiāts viņš papildināja zināšanas Mayo 
klīnikā Ročesterā (ASV) un Choyce klīnikā Londonā, publicēja rakstu par aizkuņģa 
dziedzera un aknu ietekmi uz zarnu sulas izdali. [8] Pēc atgriešanās Latvijā 1928. ga-
dā P. Stradiņu ievēlēja par LU Vispārējās ķirurģijas katedras vadītāju, vēlāk – par 
Rīgas pilsētas 2. slimnīcas (tagad P. Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca) medi-
cīnisko direktoru.

Internās medicīnas zinātnisko skolu neatkarīgajā Latvijā ir izveidojis Mārtiņš 
Zīle un viņa skolnieks Kristaps Rudzītis. M. Zīle savus pētījumus ir sācis par plau-
šu tuberkulozi, tomēr viņa galvenais nopelns ir pirmās starptautiskās konferences 
medicīnas sintēzes veicināšanai organizēšana 1930. gadā Rīgā un tālāka šīs teorijas 
veidošana. Galvenie M. Zīles darbi “Par ārsta pasaules uzskatu un slimības jēgu”, 
“Dzīves pirmfenomens” un “Kas ir dvēsele?” publicēti vācu valodā ārzemēs. [9–11] 
K. Rudzītis savus starptautiski nozīmīgos zinātniskos pētījumus sāka 1926. gadā 
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hematoloģijā un gastroenteroloģijā, un tie rezultējās ar publikācijām vācu un austrie-
šu medicīniskajos žurnālos (“Leikocītu morfoloģiskās pārmaiņas fizikālķīmisko pro-
cesu ietekmē” [12] un “Pētījumi par dažu gāzveida un tvaikveida līdzekļu iedarbi uz 
cilvēka organismu”); viņš pētīja arī kuņģa sekrēciju [13] un leikocitāro asinsainu[14]. 
Vēlāk K. Rudzītis turpināja zinātniskos pētījumus koloīdķīmijā Ķīles universitātē, to 
rezultāti apkopoti rakstā “Par vispārīgām likumsakarībām želatīna uzbriešanā elek-
trolītu šķīdumos” [15], kas kalpoja par pamatu viņa doktora disertācijai “Klīniski un 
kolloīdķīmiski pētījumi par paradoksām reakcijām” 1932. gadā. Marta Vīgante ir vei-
kusi eksperimentālus un klīniskus pētījumus par miega un nomierināšanas līdzekļiem 
cukura diabēta ārstēšanā, viņa arī ir viena no pirmajām sievietēm, kas LU aizstāvējusi 
doktora disertāciju. Starptautiskajos medicīnas žurnālos LU mācībspēki ir publicējuši 
arī vairākus zinātniski interesanti kazuistiskus gadījumus medicīnā. 

Redzam, ka pirmajā Latvijas neatkarības periodā izveidojās latviešu zinātniskās 
skolas medicīnā, kuru pamatlicēji bija Krievijā un Rietumu valstīs labu izglītību 
guvušie speciālisti, kas Latvijas medicīnā attīstīja eiropeiskās tradīcijas. 

Padomju Latvijas mantojums
Pēc Otrā pasaules kara Latvija jau otro reizi 20. gadsimtā piederēja pie visvairāk 

nopostītajām Eiropas zemēm. Stāvokli pasliktināja gandrīz pilnīgs nacionālās inte-
liģences zaudējums deportāciju, masu iznīcināšanas un emigrācijas rezultātā – pēc 
tā laika oficiālās statistikas Latvijā bija palicis tikai 17% ārstu. Speciālistu trūkuma 
apstākļos Universitātes – kas tagad saucās Latvijas Valsts universitāte – Medicīnas 
fakultātes (LVU MF) dekāns Pauls Stradiņš aicināja uz Rīgu Krievijā izklīdušos 
latviešu izcelsmes ārstus un zinātniekus, kas bija izglābušies no lielā terora 1937.–
1938. gadā. 1947. gadā P. Stradiņu dekāna amatā nomainīja bijušais 2. Ļeņingradas 
Medicīnas institūta bioķīmijas katedras vadītājs un Vissavienības Vitamīnu ZPI direk-
tors Aleksandrs Šmits. No Krievijas atbraukušie docētāji turpināja savus zinātniskos 
pētījumus farmakoloģijā (M. Beļeņkijs), histoloģijā (K. Bogojavļenskis), embrioloģi-
jā (P. Gērke), patoloģiskajā anatomijā (S. Iļjinskis), anatomijā (V. Kalbergs), izveido-
jot dzīvotspējīgas zinātniskās skolas. Pirmajos pēckara gados LVU atļāva strādāt arī 
nacionāli noskaņotajiem docētājiem, bet 50. gados sākās nopietnas “kadru tīrīšanas”. 
Diemžēl no pirmskara Latvijas zinātnieku skolām saglabāties spēja vienīgi internās 
medicīnas skola [16] un ķirurģijas skola [17]. Par neordināras personības noteicošo 
lomu zinātnes attīstībā liecina fakts, ka profesora K. Rudzīša vadībā ir aizstāvētas 
23 medicīnas zinātņu kandidāta un 7 doktora disertācijas.

Medicīnas zinātnes attīstību visā padomju varas periodā kavēja zinātnisko iestāžu 
atdalīšana no augstskolām un studentu apmācību nodalīšana no slimnieku ārstēšanas, 
kā tas tika noteikts pēc Padomju Savienībā pieņemtā modeļa. Jau 1940. gadā Rīgas 
pilsētas 2. slimnīca tika pārdēvēta par Valsts klīnisko slimnīcu, kuras medicīnis-
kais direktors 1940.–1941. gadā un galvenais ārsts 1944.–1947. gadā joprojām bija  
Pauls Stradiņš, kurš vienlaikus ieņēma arī LVU Medicīnas fakultātes dekāna amatu. 
1948. gadā atbilstoši slimnīcu reorganizācijai PSRS slimnīca tika pārdēvēta par Re-
publikas klīnisko slimnīcu, un tā kļuva par visas Latvijas medicīnas organizatoriski 
metodiskā darba centru un LVU Medicīnas fakultātes zinātnisko un mācību bāzi. 



 263

Republikas klīniskās slimnīcas galvenais ārsts 1947.–1951. gadā bija LVU MF Iek-
šķīgo slimību propedeitikas katedras vadītājs Ernests Burtnieks, pēc kura iniciatīvas 
1950. gadā Medicīnas fakultāte tika atdalīta no LVU un izveidots Rīgas Medicīnas 
institūts (RMI; E. Burtnieks pats bija beidzis 1. Ļeņingradas Medicīnas institūtu). 
Lieki piebilst, ka šo pārkārtojumu rezultātā viņš kļuva par RMI pirmo rektoru. Pēc 
1951. gada Republikas klīnisko slimnīcu vadīja galvenie ārsti, kuru intereses nebija 
saistītas ar akadēmisko vai zinātnisko darbu. Kaut arī slimnīcās bija izvietota RMI 
klīnikas un katedras, slimnīcas administrācija un ārsti vairs nepakļāvās Universitātei, 
mācību un zinātniskais darbs tika ierobežots profesoru kabinetos, katedru mācību 
istabās un zinātniskās laboratorijās. Tā sauktajās klīniskajās slimnīcās izveidojās di-
vas ārstu grupas – “teorētiķi”, kas pārsvarā strādāja ar studentiem vai veica klīniskos 
pētījumus, bet reizēm konsultēja sarežģītākos slimniekus, un “praktiķi”, kas nodar-
bojās tikai ar ārstēšanu un kuriem parasti bija skeptiska attieksme pret zinātniskiem 
pētījumiem. 

Bija nepieciešams apmēram 15 gadu (1945–1960), lai otro reizi 20. gadsim-
tā gandrīz pilnīgi no jauna izveidotu samērā labi funkcionējošu veselības aprūpes 
sistēmu un medicīnas zinātni. Nākamie 15 gadi (1961–1975) Latvijā iezīmējās kā 
straujas industrializācijas un ekonomiskas izaugsmes periods – Latvijas PSR rūpnie-
cības attīstības tempi ilgāku laiku bija vieni no augstākajiem pasaulē. Latvijā šajos 
gados radās jauna spējīgu ārstu un zinātnieku paaudze, kas izveidoja savas skolas 
alergoloģijā (G. Brežinskis), anestezioloģijā un intensīvajā terapijā (G. Andrejevs, 
E. Daugulis), bērnu ķirurģijā (J. Gaujēns), bioķīmijā (V. Rudzīte), endokrinoloģijā 
(A. Štifts, G. Šiliņš), fizioloģijā (J. Leja, J. Linārs, A. Valtneris), gastroenteroloģijā 
(N. Skuja), hematoloģijā (L. Javorkovskis), imunoloģijā (A. Sočņevs), infektoloģijā 
un hepatoloģijā (A. Bļugers), kardioloģijā (J. Anšeļevičs, N. Andrejevs), medicī-
nas vēsturē (K. Arons, A. Vīksna), nefroloģijā (I. Lazovskis), neiroloģijā (Ģ. Eni-
ņa), onkoloģijā (V. Bramberga), onkohistoloģijā (J. Ērenpreiss), otorinolaringoloģi-
jā (E. Gaudiņš), plaušu ķirurģijā (N. Bāliņa, V. Utkins, O. Marga), rentgenoloģijā 
(J. Ņemiro), sirds ķirurģijā (J. Volkolakovs), sirds un asinsvadu sistēmas fizioloģijā 
(A. Krauklis, J. Skārds), transplantoloģijā (R. Rozentāls), traumatoloģijā un ortopē-
dijā (V. Kalnbērzs), uroloģijā (E. Smiltens), virusoloģijā (R. Kukaine) u.c. 

Augsto tehnoloģiju sekmīga ieviešana padomju kosmiskajā un militārajā rūpnie-
cībā radīja iespaidu, ka īsā laikā PSRS kļūs ne tikai par militāri spēcīgāko lielvalsti, 
bet arī par valsti ar augstu darba zinātnisko organizāciju un vispārēju labklājību. Tā 
laika oficiālo ideoloģiju un optimismu labi raksturo citāts no 1972, gadā publicētā 
PSRS 50 gadu jubilejas izdevuma “Padomju Latvijas veselības aizsardzības tagadne 
un nākotne”: “Latvija, tāpat kā visas mūsu brālīgās republikas, arvien vairāk pārspēj 
kapitālistiskās valstis ne tikai ekonomikas, zinātnes un materiāli tehniskās attīstības 
tempu ziņā, bet arī pēc tautas veselības stāvokļa rādītājiem. [..] “Komunistiskā partija 
un Padomju valdība lielu uzmanību veltī medicīnas zinātnes attīstībai. PSKP XXIV 
kongresā pieņemtajās Direktīvās par PSRS tautas saimniecības attīstības piecgadu 
plānu 1971.–1975. gadam starp valstiski vissvarīgākajiem uzdevumiem ir noteikti 
arī medicīnas zinātnes attīstības galvenie virzieni. Saskaņā ar valsts plāniem medicī-
nas zinātnieki neatlaidīgi strādās, lai noskaidrotu likumsakarības sirds un asinsvadu 
sistēmas slimību un ļaundabīgo audzēju izcelsmē, kā arī sintezēs jaunus fizioloģiski 
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aktīvus ārstniecības līdzekļus. Zinātnieki enerģiski centīsies izzināt vīrusu un vīrusu 
slimību noslēpumus un noskaidrot pārmantoto slimību cēloņus.” [18] 

Lai varētu izpildīt šos partijas un valdības uzdevumus, Latvijā tika plānveidī-
gi attīstīta augsti specializētas medicīniskās palīdzības sistēma, kuras centrālie ele-
menti bija republikas specializētie centri, kuru uzdevums bija veikt arī zinātniskos 
pētījumus savā medicīnas nozarē, ieviest atklājumus praksē un apmācīt studentus 
un kursantus. Šie centri bija koncentrēti lielajās daudzprofilu slimnīcās, pamatā P. 
Stradiņa Republikas klīniskajā slimnīcā, ko funkcionāri mēdza dēvēt par “Latvijas 
PSR veselības aprūpes flagmani”. Latvija, tāpat kā pirms simts gadiem Baltijas gu-
berņas Krievijā, atkārtoti bija kļuvusi par izmēģinājumu poligonu, kurā tika ieviesti 
jaunākie medicīnas sasniegumi, lai tos aprobētu ar nolūku tālāk ieviest visā Padomju 
Savienībā.

Zinātniskā pētniecība medicīnā tika koncentrēta galvenokārt trijos LPSR Veselī-
bas aizsardzības ministrijai pakļautos institūtos – RMI Centrālās zinātniskās pētniecī-
bas laboratorijas nodaļās un katedru problēmu laboratorijās, Latvijas Eksperimentālās 
un klīniskās medicīnas zinātniskās pētniecības institūtā (dib. 1951. gadā) un Rīgas 
traumatoloģijas un ortopēdijas zinātniskās pētniecības institūtā (dib. 1957. gadā). 
Vēlāk – 1977. gadā – nodibināts arī Latvijas Kardioloģijas zinātniskās pētniecības 
institūts. Zinātniskie pētījumi medicīnā notika arī LPSR Zinātņu akadēmijas institū-
tos – A. Kirhenšteina Mikrobioloģijas institūtā (dib. 1946. gadā uz LU Serumstacijas 
bāzes) un Organiskās sintēzes institūtā (dib. 1957. gadā). 

Padomju Savienībā augstākā atzinība par zinātniskiem sasniegumiem bija Valsts 
prēmija, kas tika piešķirta reizi gadā. Organiskās sintēzes institūta zinātniekiem divas 
reizes izdevās iegūt PSRS Valsts prēmiju medicīnā – par prettuberkulozes medika-
menta paraaminosalicilskābes (PASS) jaunas ražošanas metodes ieviešanu 1951. gadā 
(S. Hillers, A. Kalniņš, M. Geršovs, N. Naumenko, G. Semeņuks) un par peptīdbio-
regulatoru izpēti, to sintētiskās ieguves metožu izstrādāšanu un ieviešanu ražošanā 
1981. gadā (G. Čipēns, V.Z. Kluša, F. Matulis, A. Pavārs, A. Štālberga), bet Mi-
krobioloģijas institūta direktorei Ritai Kukainei šo prēmiju piešķīra 1979. gadā par 
līdzdalību atgriezeniskās transkriptāzes (revertāzes) izmantošanā dzīvnieku un vīrusu 
genoma izpētē. Bijušajam LVU MF dekānam Aleksandram Šmitam šī prēmija tika 
piešķirta 1951. gadā par līdzdalību askorbīnskābes rūpnieciskās sintēzes izstrādē (gan 
kā bijušajam Vissavienības Vitamīnu ZPI direktoram), RMI Vispārīgās ķirurģijas 
katedras vadītājam Jānim Volkolakovam 1973. gadā par jaunu ķirurģisko metožu 
izstrādi sirdskaišu ārstēšanā bērniem, bet Latvijas Patoanatomijas centra vadītājam 
Mihailam Mitrofanovam 1982. gadā par līdzdalību kardiovaskulāro, onkoloģisko un 
neiroloģisko slimību epidemioloģijas pētījumos.

Pārmērīgais militārais budžets (20–30% no kopprodukta), neprasmīgā un nove-
cojusī vadības sistēma, starptautiskā izolācija, jauno tehnoloģiju un inovāciju trūkums 
ražošanā, strādājošo motivācijas pazemināšanās, apspiestās nacionālās problēmas un 
citi iemesli noveda pie tā, ka pēdējo 15 savas pastāvēšanas gadu laikā (1976–1990) 
padomju ekonomiskā un sociālā sistēma pārgāja t.s. stagnācijas periodā, kas beidzās 
ar relatīvi mierīgu lielvaras dezintegrāciju un PSRS kā superlielvalsts sabrukumu. 

Šī posma rezumējums: PSRS lielvaras periodā Latvijā pakāpeniski atjaunojās 
Krievijas impērijas laikā pastāvējušais medicīnas zinātnes modelis, kas kalpoja 
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jaunāko medicīnas atklājumu aprobācijai un tālākai ieviešanai Padomju Savienī-
bā. Saglabājās atsevišķas pirmskara latviešu zinātniskās skolas (internajā medicīnā, 
ķirurģijā, antropoloģijā, medicīnas terminoloģijā), tomēr jaunās zinātniskās skolas 
specializētajos medicīnas centros radās PSRS zinātnisko skolu ietekmē un ar Krie-
vijas speciālistu palīdzību. Galvenais jauno medicīnas zinātnes skolu trūkums bija 
starptautiskā izolācija.

Medicīnas zinātnes krīze pēc 1991. gada
Atšķirībā no Kaukāza valstīm un bijušās Dienvidslāvijas valstīm Latvijai iz-

devās izvairīties no liela mēroga karadarbības 1990.–1991. gadā, tomēr radikālās 
ekonomiskās un sociālās pārmaiņas, kas sekoja valstiskās neatkarības atgūšanai, var 
retrospektīvi salīdzināt ar divu 20. gs. pasaules karu izraisītajām pārmaiņām. 

Straujā pāreja uz tirgus ekonomiku un agrāko eksporta tirgu sabrukums 1992.–
1995. gadā pilnīgi iznīcināja veco tautsaimniecības struktūru. Latvijas iekšzemes 
kopprodukts (IKP) 1992. gadā samazinājās par 35%, bet 1993. gadā – vēl par 15%, 
un 1995. gadā tas bija tikai 51% no 1989. gada līmeņa. [19] Eiropas pārejas ekonomi-
kas valstīs vēl lielāks IKP kritums bija tikai Ukrainā un Moldovā. Inflācija 1992. gadā 
sasniedza 959%, kas noveda pie iedzīvotāju reālo ienākumu krasas samazināšanās, 
īpaši no valsts budžeta finansētajās iestādēs. Zinātnieki, ārsti un skolotāji no sabied-
rības vidusslāņa pēkšņi noslīdēja trūcīgo iedzīvotāju statusā, kas izraisīja jaunāko un 
sociāli aktīvāko speciālistu masveida aizplūšanu no šīm profesijām vai izbraukšanu 
uz ārzemēm. 1990. gadā Latvijas zinātniskajās iestādēs strādāja 30 700 cilvēku, no 
kuriem 17 700 bija pētnieki, bet 3710 strādājošiem bija zinātniskais grāds, turpretī 
1996. gadā bija palikuši vairs tikai 4744 strādājošie (15% no 1990. gada skaita), no 
tiem pētnieki – 2839 (16%), pētnieki ar zinātnisko grādu – 1491 (40%). Zinātnieku 
vidējais vecums pietuvojās bīstamai robežai. Oficiālā statistika liecina, ka Latvijā 
tobrīd bija 1,3 reizes mazāk zinātnieku nekā Lietuvā, 1,9 reizes mazāk nekā Igaunijā, 
2,6 reizes mazāk nekā vidēji Eiropas Savienības (ES) valstīs. Par paaudžu maiņas 
grūtībām Latvijā liecina arī tas, ka 2001. gadā tikai 37 zinātnieki aizstāvēja dokto-
ra grādu. [20] Pasaules Bankas ekspertu sagatavotajā ziņojumā [21] par Latvijas 
augstākās izglītības sistēmas stāvokli teikts: “Latvijā ir divas īpaši nopietnas pro-
blēmas: mācībspēku novecošanās un ļoti mazais doktora grādu ieguvušo skaits, kas 
ir krietni zem mācībspēku atjaunošanai nepieciešamā skaita. ..Augstākās izglītības 
kvalitāte ir jānodrošina ar adekvātu infrastruktūru un finansējumu. Lielākie trūkumi 
atrodami četrās jomās: vispārējā infrastruktūrā (ēku uzturēšana un atjaunošana, ap-
kure), izglītības infrastruktūrā (mācību laboratorijas un iekārtas, bibliotēkas, pieeja 
elektroniskajām specializētajām datu bāzēm), pētnieciskā infrastruktūrā (zinātniskās 
laboratorijas, iekārtas) un vadības infrastruktūrā. Pēdējo desmit gadu laikā finansē-
jums šiem mērķiem ir bijis pieticīgs.” 

Zinātniskie pētījumi Latvijā tomēr turpinājās, neraugoties uz kritiski zemo finan-
sējumu. To nodrošina, manuprāt, divu veidu zinātnieku grupas. Pirmām kārtām tie 
ir vecākās paaudzes pētnieki, kuriem zinātniskie pētījumi ir bijuši viņu aicinājums 
un gandrīz vienīgais ienākumu avots. Viņi ir pārdzīvojuši aizvadītajos 15 gados no-
tikušo zinātnisko iestāžu pārveidošanu un personāla samazināšanu. Arī tagad viņi 
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pārtiek no niecīgās naudas, ko iegūst sīvā sacensībā par valsts budžeta finansējumu, 
kuru sadala Latvijas Zinātnes padome (LZP). Pie otras grupas pieder zinātnieki, kas 
savu karjeru ir veidojuši PSRS sabrukuma posmā un pēc Latvijas neatkarības atjau-
nošanas. Gandrīz visi no viņiem ir kādu laiku pavadījuši attīstīto valstu zinātniskajās 
laboratorijās, kur apguvuši modernas pētījumu metodes un saglabājuši kontaktus ar 
kolēģiem ārzemēs. Parasti šiem zinātniekiem pētījumu veikšana nav vienīgais ienā-
kumu avots. Gandrīz visi apvieno pētījumus ar ienesīgāku darbu valsts vai privātajās 
biznesa struktūrās, veic maksas pakalpojumus utt. Diemžēl ne visi mūsu spējīgākie 
jaunie zinātnieki ir atgriezušies Latvijā. Tie, kam izdevies iekārtoties vietās ar pie-
nācīgu atalgojumu (parasti tas sasniedz vairākus tūkstošus latu mēnesī), ir grūti sa-
mierināties, ka pēc atgriešanās tēvzemē viņi varētu nokļūt tajā sabiedrības daļā, kam 
neoficiāli piedēvē trūkumcietēju statusu (zinātnieki, skolotāji un ārsti). Piedevām vēl 
mūsdienu Latvijā sociālo statusu stingri vērtē pēc ienākumu līmeņa, automašīnas un 
nekustamā īpašuma, protams, arī pēc tā, cik bieži kādas profesijas pārstāvji parādās 
neskaitāmajās “smalko aprindu hronikās” ilustrēto žurnālu pēdējās lappusēs. Veltīgi 
tur meklēt izcilus profesorus, zinātniekus vai ārstus, protams, ja viņi nav kļuvuši par 
politiķiem vai baņķieriem. 

1992. gadā medicīnā sākās nepārtraukto reformu laiks, augsti kvalificētā un 
specializētā veselības aprūpes sistēma tika reducēta un pamatfinansējums tika pie-
šķirts primārās veselības aprūpes sistēmas izveidei, kam nebija nepieciešami ne-
kādi zinātniski pētījumi un jaunās tehnoloģijas. Pazuda specializētie centri, nīkuļoja 
70. gados izveidojušās medicīnas zinātniskās skolas. Lielākā daļa Latvijas Medicīnas 
akadēmijas (LMA, agrākais Rīgas Medicīnas institūts) mācībspēku pārtrauca jebkādu 
zinātniski pētniecisko darbu. Tajā pašā laikā pieauga pieprasījums pēc izglītojošām 
lekcijām ģimenes ārstiem, un tās bieži vien kļuva par galveno ienākumu avotu dau-
dziem docētājiem un bijušajiem medicīnas zinātniekiem. Ar toreizējā veselības valsts 
ministra un slimnīcas virsārsta Pētera Apiņa palīdzību LMA 1995. gadā pārņēma savā 
valdījumā P. Stradiņa klīnisko slimnīcu, un šo aktu atbalstīja lielākā daļa slimnīcā 
strādājošo mācībspēku. Tomēr mēģinājums atjaunot 1926. gada medicīnas izglītības 
modeli neizdevās. Neraugoties uz dažām virspusējām reformām (katedru apvienoša-
na, formāla klīniku atjaunošanu u.c.) īsta augstskolas slimnīca netika izveidota, un 
tā turpināja nīkuļot skopa valsts finansējuma, neefektīva menedžmenta un nolietotas 
infrastruktūras apstākļos. Autoritārā vadības stila dēļ samilza pretrunas LMA admi-
nistrācijas un mācībspēku starpā, kas noveda pie tā, ka 1998. gadā daļa docētāju kopā 
ar zinātnisko institūtu darbiniekiem atjaunoja LU Medicīnas fakultāti. Jau nākamajā 
gadā radikālas pārmaiņas skāra arī LMA P. Stradiņa klīnisko slimnīcu, kas ar Mi-
nistru kabineta rīkojumu no augstskolas pārvaldījumā esošas budžeta iestādes tika 
pārveidota par bezpeļņas organizāciju valsts akciju sabiedrību “P. Stradiņa klīniskā 
universitātes slimnīca”. Tās statūtos bija noteikts, ka līdzās slimnieku ārstēšanai tās 
uzdevums ir arī studentu apmācība un zinātniski pētnieciskais darbs medicīnā. Starp 
LU Medicīnas fakultāti (dekāns prof. U. Vikmanis) un P. Stradiņa klīnisko universi-
tātes slimnīcu (direktors M. Pļaviņš) 1999. gadā tika noslēgts ilglaicīgas sadarbības 
līgums par studentu un rezidentu izglītību un kopēju zinātnisku projektu veikšanu. 
2000. gadā tika radikāli pārveidota slimnīcas struktūra, tagad tā sastāv no klīnikām, 
centriem un institūtiem, kuros strādā gan līdzšinējie slimnīcas ārsti, gan augstskolu 
docētāji, gan pētniecisko institūtu zinātnieki.
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Šī posma rezumējums: pēc valsts neatkarības atjaunošanas Latvijas medicīnas zi-
nātne pārdzīvoja smagu krīzi, kuras cēlonis bija iepriekšējās ekonomikas sabrukums, 
niecīgais valsts finansējums zinātnei un medicīnai, neprasmīga un konservatīva va-
dības sistēma un nespēja piesaistīt papildu resursus no ārvalstīm. PSRS laikā radītie 
specializētie medicīnas centri un to zinātniskās skolas iznīka nepietiekama valsts 
finansējuma un personāla trūkuma dēļ. 

Kādi medicīniski pētījumi šobrīd tiek finansēti?
Atšķirībā no citām jaunajām Eiropas Savienības valstīm vairumam Latvijas zi-

nātnieku nav izdevies piesaistīt nopietnu ārvalstu finansējumu. Projekta “RIS Latvia” 
ietvaros tika veikta Latvijas zinātniski pētnieciskā potenciāla izpēte, kuras rezultātā 
ir secināts: “Neņemot vērā Latvijas zinātnes sistēmas fundamentālo vājumu, kā lielā-
kais šķērslis zinātnes kļūšanai par inovāciju balstītas ekonomikas virzītājspēku ir mi-
nams motivācijas trūkums kopdarbam ar industriju. Ar dažiem izņēmumiem Latvijas 
zinātnes sistēma atrodas bīstamā apburtajā lokā. Tikpat kā nav zinātniskā personāla 
pieplūduma no ārzemēm, novecojošie profesori cirkulē starp zinātniskajām institū-
cijām un fakultātēm, akadēmiskā sistēma atbalsta vienīgi akadēmiskos nopelnus, un 
nacionālā zinātniski pētniecisko grantu sistēma tā vietā, lai kļūtu par pārmaiņu vir-
zītāju, saglabā vecas un rudimentāras struktūras. Akadēmiskā pasaule ir kļuvusi par 
stagnantu, bet drošu mājvietu zinātniekiem, kam nav nekādas intereses sadarboties ar 
viņu pētījumu potenciālajiem izmantotājiem.” [22] LZP no valsts budžeta līdzekļiem 
fundamentālo un lietišķo pētījumu projektiem 2004. gadā iedalīja nelielu summu – 
3 374 121 latu, bet 23 sadarbības projektiem – 1 439 888 latus. [23] Salīdzinājumā 
ar pārējiem zinātņu blokiem relatīvi liela daļa – 26% jeb 592 583 lati – no projektu 
finansējuma tikusi zinātniskiem projektiem medicīnā (8. nozare) un molekulārajā 
bioloģijā, mikrobioloģijā, biotehnoloģijā un virusoloģijā (7. nozare), kas liecina, ka 
šajās nozarēs vēl ir saglabājies prāvs aktīvo zinātnieku skaits, kas ir spējīgi izcīnīt 
finansējumu. 38 zinātniskajiem projektiem molekulārajā bioloģijā, mikrobioloģijā, 
biotehnoloģijā un virusoloģijā tika piešķirti 243 187 lati (viena projekta vidējais fi-
nansējums – 6 400 lati gadā), bet 95 zinātniskajiem projektiem medicīnā – 349 396 
lati (vienam projeltam vidēji 3 693 lati gadā). Lielais skaits projektu, kas finansēti 
no valsts budžeta, un niecīgais atsevišķu projektu finansējums liecina, ka LZP ir iz-
lēmusi medicīnas jomā turpināt “sadrumstalošanas taktiku”, kas izpaužas centienos 
apmierināt pēc iespējas lielāku pretendentu skaitu, jau iepriekš zinot, ka lielākā daļa 
no projektiem niecīgā finansējuma dēļ ir nolemti vārguļošanai.

No šīs nelielās naudas turklāt ir jāuztur granta pieteicējas organizācijas in-
frastruktūra (dažādās organizācijās atskaitījumu īpatsvars svārstās 15–40% robe-
žās), jānomaksā nodokļi, jāsamaksā algas darbiniekiem un jāiepērk aparatūra un 
reaģenti. Parasti šīs naudas visam nepietiek. Ir grantu vadītāji, kuri neparedz sev 
atalgojumu, ir grantu vadītāji, kuri ļoti maz naudas lieto aparatūrai un reaģentiem, 
ja vien tas ir iespējams. Tomēr viens ir skaidrs – augstvērtīgi medicīniski pētījumi 
nav paveicami ar tik niecīgiem līdzekļiem. Par to var pārliecināties ikviens, kas 
interneta datu bāzēs mēģina sameklēt Latvijas mediķu zinātniskās publikācijas vai 
paraugās, cik mūsu medicīnas zinātnieku piedalās Eiropas Savienības 6. ietvar-
programmas projektos. 
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Tomēr pēc ilgā klusuma perioda pēdējo piecu gadu laikā ir vērojams ar Latviju 
saistīto interneta datu bāzēs citēto rakstu pieaugums. Lai pārliecinātos par šī apgalvo-
juma pareizību, es apkopoju informāciju, kas ir pieejama ASV Nacionālās Medicīnas 
bibliotēkas (The National Library of Medicine) elektroniskajā datu bāzē, kas glabā 
atsauces uz medicīniskiem rakstiem no 1953. gada. 1. attēlā redzamā nepārtrauktā 
līnija parāda ar Latvijas vārdu saistīto (arī tad, ja autoru kopā vismaz viens pārstāv 
Latviju) rakstu skaita svārstības gadu gaitā, bet pārtrauktā līkne rāda vidējo skaitu 
starp diviem blakus esošajiem gadiem. Ar šādas vienkāršas metodes palīdzību var 
konstatēt šādas likumsakarības: 

1) laikposmā no 1953. līdz 1979. gadam zinātniskās aktivitātes pieaugums ir bijis 
lēns. 1953.–1979. g. bija vērojams neliels, bet pastāvīgs citēto publikāciju pie-
augums PSRS medicīnas žurnālos, bet ārvalstīs publikāciju skaits ir neliels, 
piemēram, Latvijas medicīniskās antropoloģijas skolas turpinātāja Viļa Deruma 
publikācija par 3800 akmens laikmeta cilvēku galvaskausu izpētes rezultātā at-
rastajiem sešiem sekmīgas galvaskausa trepanācijas gadījumiem [24]; 

2) zinātniskās aktivitātes apsīkums 1979.–1988. gadā. Pēc 1979. gada citēto 
publikāciju skaits mazinās, sasniedzot minimumu 1983. gadā, pēc tam strauji 
palielinās, 1988. gadā sasniedzot 70. gadu līmeni. Līdzās publikācijām PSRS 
žurnālos parādās publikācijas arī ārvalstu zinātniskajā periodikā, tostarp daži 
oriģinālraksti, piemēram, publikācija par Latvijā sastopamā cilvēku B hepatīta 
vīrusa genoma sekvenēšanu [25]; 

3) snaudoša zinātniskā aktivitāte 1989.–1996. gadā. Vairākumā gadījumu Lat-
vijas zinātnieki ir darbojušies lielākas starptautiskas autoru grupas sastāvā, 
piemēram, Ģirta Briģa publikācija par insulīnatkarīgā cukura diabēta epide-
mioloģiju, kas tapusi, darbojoties DIABALT pētījuma grupas sastāvā [26];

4) zinātniskās aktivitātes straujš pieaugums pēc 1997. gada. Pēc 1997. gada ir 
vērojams straujš citēto rakstu pieaugums, kurā liela ir Latvijas zinātnieku ori-
ģinālrakstiem, piemēram, Ritas Lugovskas grupas publikācijai par jaundzimu-
šo fenilketonūrijas un kongenitālās hipotireozes skrīningu Latvijā. [27] Tomēr 
gandrīz visas Latvijas medicīnas zinātnieku publikācijas ir mazāk pazīstamos 
žurnālos ar zemu citējamības indeksu. 

1. att. Ar Latviju saistīto un interneta datu bāzēs atrodamo medicīnisko rakstu skaita 
izmaiņas 1958.–2003. gadā
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Zinātniskās institūcijas, kurās notiek valsts finansēti pētījumi
2004. gadā medicīnas pētījumu valsts finansējumu no LZP saņēma 17 organi-

zācijās strādājošie pētnieki (sk. 1. tabulu). Salīdzinājumā ar 2001. gadu ir mazinā-
jies grantu skaits Rīgas Stradiņa universitātē (no 38 līdz 33), bet strauji pieaudzis 
P. Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā (no 12 līdz 23), tādējādi trīs lielākie ar 
medicīnu saistītie zinātniskās pētniecības centri šobrīd ir: LU Biomedicīnisko pētīju-
mu un studiju centrs, Rīgas Stradiņa universitāte un P. Stradiņa klīniskā universitātes 
slimnīca. 

1. tabula
Zinātniskās institūcijas, kas saņem lielāko valsts budžeta finansējumu  

atsevišķiem projektiem molekulārajā bioloģijā, mikrobioloģijā, biotehnoloģijā un 
virusoloģijā (7. nozare) un medicīnā (8. nozare) 2004.gadā

Zinātniskā institūcija

Finansēto 
projektu 
skaits 8. 
nozarē

Kopējais 
gada 

finansējums 
8. nozarē, 

Ls

Finansēto 
projektu 
skaits 7. 
nozarē 

Kopējais 
gada 

finansējums 
7. nozarē, 

Ls
LU Biomedicīnisko pētījumu un 
studiju centrs 5 20 539 21 124 949

Rīgas Stradiņa universitāte 33 120 575 – –
P. Stradiņa klīniskā universitātes 
slimnīca 23 92 977 – –

LU Mikrobioloģijas un 
biotehnoloģijas institūts – – 10 62 500

Latvijas Universitāte 5 24 807 3 14 883
Latvijas Kardioloģijas institūts 6 31 235 – –
LU Mikrobioloģijas un 
virusoloģijas institūts 2 11 984 2 16 294

LU Eksperimentālās un 
klīniskās medicīnas institūts 8 23 688 – –

Citas institūcijas 13 23 591 4 24 561
Kopā 95 349 396 38 243 187

2001. gadā LZP nolēma sākt finansēt četru gadu sadarbības projektus, kas ap-
vieno vairākas pētnieku grupu kāda kopēja lielāka projekta veikšanai. 2001. gadā 
medicīnas un bioloģijas zinātņu grupā tika apstiprināts sadarbības projekts “Latvijas 
populācijas genofonda pētījumi un to izmantošana cilvēka patoloģijas diagnostikā un 
profilaksē”, ko vada RSU profesore Astrīda Krūmiņa un LU profesors Elmārs Grēns. 
Šī projekta finansējums 2004. gadam bija 100 849 latu, kas tika sadalīts 13 pētnieku 
grupām. Kā lielākā sadarbības projektu priekšrocība ir jāuzskata dažādu pētnieku 
grupu konsolidācija vienotam mērķim, kas ļauj pārvarēt par hronisku slimību kļuvušo 
zinātnes finansējuma sadrumstalotību, kā arī iespēju pārdalīt finansējumu projekta ie-
tvaros sekmīgākajām pētnieku grupām. Lielākais sasniegums 2003. gadā, manuprāt, 
bija Latvijas genoma projekta pilotfāzes sekmīga uzsākšana šī sadarbības projekta 
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ietvaros, kas izpelnījās arī starptautisku uzmanību, un šo notikumu pieminēja pat lielā 
ASV dienas avīze “The New York Times” pārskata rakstā zinātnes sekcijā 2002. gada 
decembrī. 2002. gadā tika izveidoti vēl divi jauni sadarbības projekti: “Infekcijas 
aģentu multirezistences un ģenētiskās mainības molekulārā un epidemioloģiskā iz-
pēte”, ko vada RSU profesore Ludmila Vīksna un RSU profesors Agris Martinsons 
(2004. gada finansējums – 80 000 latu), un “Iedzīvotāju novecošanās biomedicīniskie 
un sociālie aspekti”, ko vada RSU profesore Iveta Ozolanta (2004. gada finansē-
jums – 61 000 latu). 

Kā lielākais pēdējo gadu panākums ir jāmin dažu Latvijas medicīnas zinātnie-
ku grupu iesaistīšanās Eiropas Savienības valstu kopprojektos, lai gan Latvija šajā 
jomā vēl arvien atpaliek no citām jaunajām ES dalībvalstīm. Kā redzams 2. tabulā, 
biomedicīniskie pētījumi ir Eiropas Savienības 6. pētījumu un tehnoloģiju attīstības 
programmas (ES 6. ietvarprogrammas) pirmā prioritāte, kam tiek piešķirts milzīgs 
finansējums – 2,255 miljardi eiro. Arī turpmāk no valsts budžeta ir jāatbalsta tie 
projekti, kas ir spējīgi piedalīties Eiropas prioritārajos kopprojektos.

2. tabula
Latvijas Zinātnes padomes 1998. gadā apstiprinātās zinātnisko pētījumu prioritātes 
Latvijā un to salīdzinājums ar Eiropas Savienības 6. ietvarprogrammā definētajām

prioritātēm

LZP apstiprinātās 
zinātnisko pētījumu 
prioritātes Latvijā

ES 6. ietvar-
programmas kopējās 

prioritātes

ES 6. ietvarprogrammas medicīnisko 
pētījumu prioritātes (kopējais 
finansējums 2 255 miljoni eiro)

1. Informācijas 
tehnoloģijas

1. Dzīvības zinātnes, 
genomika un 
biotehnoloģijas 
veselībai 

1. Modernā genomika un tās 
pielietojums veselības aprūpē

• Gēnu ekspresija un proteomika
• Strukturālā genomika
• Salīdzināmā genomika un populāciju 

ģenētika
• Bioinformātika
• Multidisciplināras funkcionālās 

genomikas metodes fundamentālo 
bioloģisko procesu pētīšanai

2. Materiālu zinātnes 2. Informācijas 
sabiedrības 
tehnoloģijas

2. Lielāko slimību apkarošana
• Cīņa pret sirds un asinsvadu slimību, 

cukura diabētu un retajām slimībām;
• Cīņa pret antibiotiku un citu 

medikamentu rezistenci
• Cīņa pret nervu sistēmas slimībām
• Cilvēka attīstības, smadzeņu un 

novecošanās pētīšana
• Uz pacientu orientēta stratēģija cīņai 

pret vēzi
• Pasākumi pret HIV/AIDS, malāriju 

un tuberkulozi
• Eiropas-mazattīstīto valstu pētījumu 

programma 

3. Mežsaimniecība un 
koksnes tehnoloģija

3. Nanotehnoloģijas un 
nanozinātnes

4. Organiskā sintēze, 
biotehnoloģija, 
biomedicīna un 
farmācija

4. Aeronautika un 
kosmiskie pētījumi

5. Letonika 5. Pārtikas drošība
6. Ilgtspējīga attīstība
7. Ekonomika un 

sociālās zinātnes 
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Šī perioda rezumējums: pēdējo piecu gadu laikā ir vērojama pakāpeniska medicī-
nas zinātnes atjaunošanās krietni samazinātā apjomā. Ir atdzimušas klīnikas un speciali-
zētie centri daudzprofila slimnīcās, kur līdzās slimnieku ārstēšanai notiek arī medicīnas 
studentu izglītošana, un sadarbībā ar universitātēm ir sākti neliela apjoma zinātniskie 
pētījumi. Kā lielākais trūkums vēl arvien ir starptautiskā izolētība un – ar dažiem iz-
ņēmumiem – nespēja iekļauties Eiropas Savienības zinātniskajos kopprojektos.

Nobeigums un secinājumi 
Galvenais priekšnoteikums, lai Latvijā notiktu medicīnas zinātnes attīstība, ir 

mūsdienīga jauno ārstu izglītība. Tas savukārt ir cieši saistīts ar nepieciešamību vei-
dot un pietiekami finansēt universitātes klīnikas un specializētos centrus, kuros sav-
starpēji saskaņoti noritētu pētniecības, izglītības un ārstniecības darbs. Šādas klīnikas 
un centri būtu jāvada augstskolu profesoriem un docentiem. Šāda pieeja stimulētu 
jaunāko medicīnas sasniegumu strauju ienākšanu klīniskajā medicīnā. Vecāko kursu 
medicīnas studentiem un rezidentiem ir jābūt universitātes klīniku līdztiesīgiem dar-
biniekiem ar saviem fiksētiem pienākumiem un garantētām tiesībām. Kā obligātai 
rezidentūras sastāvdaļai ir jābūt zinātniskā darba veikšanai, daļa no rezidentūras laika 
ir jāpavada modernākajās ārzemju klīnikās un pētnieciskajās laboratorijās. P. Stradiņa 
klīniskās universitātes slimnīcas un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas nodibi-
nāšana 1999. gadā ir devusi iespēju vismaz šajās slimnīcās izveidot vienotu medi-
cīnas zinātnes, izglītības un ārstniecības modeli. Uz šo slimnīcu bāzes ir jāveicina 
specializēto medicīnas centru attīstība, kam jākļūst par starptautiski atzītiem līderiem 
jauno medicīnas tehnoloģiju ieviešanā praksē un kopā ar universitātēm (LU un RSU) 
un zinātniskajām institūcijām – LU Biomedicīnisko pētījumu un studiju centru, LU 
Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūtu, Latvijas Kardioloģijas institūtu, LU 
Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūtu, LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas 
institūtu – ir jākļūst par jauno medicīnisku atklājumu un progresīvo diagnostikas un 
ārstēšanas metožu ieviešanas bāzi 21. gadsimta Latvijā.

Ar pašreizējo medicīnisko pētījumu grantu finansējumu Latvijas valsts varētu 
nodrošināt 5–10 modernu un starptautiski konkurētspējīgu zinātnisko projektu uz-
turēšanu. Tomēr jāapzinās, ka šāds risinājums šobrīd nav viegli realizējams vairāku 
iemeslu dēļ. Pirmkārt, daudziem vecākās paaudzes zinātniekiem šis finansējums ir 
vienīgais ienākumu avots. Otrkārt, daudziem projektu pieteicējiem iespēja saņemt 
nelielo finansējumu, iespējams, ir vienīgais stimuls vēl turpināt zinātniskos pētīju-
mus vispār. Treškārt, Latvijā nav pietiekams skaits spēcīgu un starptautiski atzītu 
medicīnas zinātnieku, kas spētu arī ar šāda finansējuma palīdzību īsā laikā tuvoties 
attīstītāko ES valstu līmenim. Līdz ar to var secināt: 
1. Kopš 1990. gada nepietiekama finansējuma apstākļos Latvijā ir strauji samazinā-

jies zinātniskais potenciāls, nav notikusi normāla zinātnieku paaudžu nomaiņa. 
Medicīnas zinātnes skolas ir saglabājušās tikai dažās institūcijās.

2. Lai atjaunotu Latvijas zinātnisko potenciālu medicīnā, tas ir jākoncentrē univer-
sitāšu klīnikās un specializētos medicīnas centros, kuros kopīgi ar universitāšu 
docētājiem, klīniku ārstiem, rezidentiem un medicīnas studentiem jāstrādā arī 
zinātniekiem no LU pētnieciskajām institūcijām. 
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3. Apstākļos, kad kopējais naudas daudzums ir nepietiekams, ar valsts budžeta fi-
nansējumu ir jāatbalsta tie projekti, kas tuvākā nākotnē spēs iegūt pamata finan-
sējumu no starptautiskiem finanšu avotiem.
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LATVIAN MEDICAL SCIENCE ON THE CROSSROADS OF EUROPE

At the beginning of the 21st century Latvian medical research is on the crossroads again. In-
creasing number of Latvian doctors are participating in the international meetings, the world 
best medical journals are easy available in Latvia, the capital city Riga is becoming a place for 
the Baltic and Nordic medical congresses and postgraduate clinical courses of the European 
professional associations. On the other hand, there is surprisingly small number of presenta-
tions from the Latvian medical societies in the international meetings; and only few Latvian 
medical doctors are participating in medical research projects. Our country currently has the 
lowest R&D potential comparing with other new EU member countries. We have to turn back 
in time to explain this situation. The whole history of medical research in Latvia could be 
divided in four uneven periods. In the first period until the WWI was dominated by German
Baltic medical doctors and researchers. In many aspects they served as the bridge between 
Europe and Russian Empire, implementing the newest medical technologies in Riga very soon 
after first reports in Europe, e.g. ether narcosis in 1847 and X-ray imaging in 1896. The second
period, which started after WWI and creation of the independent Republic of Latvia, is charac-
terized by emerging of European-style research traditions at the newly founded University of 
Latvia (U.L.). According the agreement between Riga city council and U.L., the main teach-
ing hospital of the Latvian University was established in beautiful buildings of the Riga 2nd 
hospital. University clinics and institutes served as a greenhouse for emerging medical research 
schools in internal medicine and medical philosophy, surgery and pathology. Swedish anato-
mist Gaston Victor Backman created strong basis for the future Latvian research traditions in 
medical anthropology at the Institute of Anatomy and Histology. Latvian research tradition in 
infectious diseases started already in 1890s at the Institute of Experimental Medicine in St. 
Petersburg and was continued in the U.L. Serum Station, the later Institute of Microbiology. 
After disaster caused by WWII and violent incorporation of Latvia in the USSR, only 17% 
of the pre-war medical doctors remained in Latvian SSR. Doctors arriving from Soviet Rus-
sia invented completely different medical research traditions. Medical faculty of the Latvian 
State University was transformed to the Soviet-style Riga Medical Institute; basic research was 
separated from the University in special research institutes of the Academy of Science of the 
Latvian SSR. Nevertheless a new generation of young and talented medical doctors grew up 
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and medical research revived in 1970s. More than 25 specialised medical centres were created 
at the largest hospitals in Riga, mainly in the former teaching hospital of U.L., renamed to P. 
Stradiņš Republican Clinical Hospital. The aim of specialised medical centres was combining 
of advanced methods of treatment, education and medical research in everyday clinical prac-
tice. Centres of Cardiac Surgery, Gastroenterology and Hepatology were the leading centres 
in the USSR. Institute of Organic Synthesis had internationally recognised achievements in 
drug discovery. R&D potential of Latvian science gradually declined following economic and 
social crisis of the Soviet system in 1980s and was almost completely destroyed after the col-
lapse of USSR in 1991. According to official statistics, only 16% of the number of scientists
in 1990 remained in research institutions in 1996. Only few medical research groups were able 
to rise funding from industry or foreign academic partners, and the academic world became a 
stagnant but safe dwelling for ageing researchers lacking all interest to interact with potential 
user of their research. Some promising changes emerged since the U.L. Medical faculty was 
re-established in 1998; clinics and specialised medical centres were re-created at the P.Stradiņš 
Clinical University Hospital in 2000, and Latvian Medical Academy (former Riga Medical 
Institute) were transformed to Riga Stradiņš University.
Key words: medicine, medical research, history of medicine, medical education, University 
of Latvia. 
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STUDENTI PAR SKAIDRĪBU

Rakstā aplūkota atturības un veselīga dzīvesveida kustība (nostādnes, organizācija, pasākumi, 
personālijas) Latvijas Universitātē 1920.–1940. g. To ilustrē fragmenti no 20.–30. gadu preses 
un arhīva dokumentiem.
Raksturvārdi: atturība, veselības izglītība, Latvijas Universitātes vēsture. 

1921. gadā no 29. februāra līdz 2. martam notika Pirmais Latvijas pretalkohola 
kongress,1 kurā referēja Latvijas Universitātes mācībspēki Dr. Gustavs Reinhards, 
Dr.med. Pēteris Sniķers un LU Organizācijas padomes loceklis Dr. Ādams Butulis. 
Kongress vienprātīgi nolēma, ka jādibina atturībnieku savienība, kuras izveidošanas 
komitejā iekļāva arī LU studentu P. Birkmani.

Līdz 20.gadu vidum Latvijas Universitātē nebija atsevišķas organizācijas studen-
tiem ar bezalkohola nostāju. Vairāku mūža savienību statūtos šis noteikums pastāvēja, 
tomēr bez konkrētas darbības programmas šai jomā. 

20. gadu sākumā tie studenti, kas gribēja nodoties aktīvākai pretalkohola darbī-
bai, stājās Latvijas Pretalkohola biedrībā un tur iekļāvās jauno lektoru grupā. Vis-
pirms bija jāapgūst zināšanas: lekcijas lasīja pieredzējuši un zinoši lektori, to skaitā 
LU mācībspēki.2

Ierosme veidot LU studentiem atsevišķu atturības organizāciju nāca no Igau-
nijas un Somijas studējošās jaunatnes. Tur akadēmiskās jaunatnes vairākumā val-
dīja skaidra dzīvesveida apziņa, vēlēšanās to ieviest visā jaunatnē. 1923. gada 
aprīlī sanāca pirmā Baltijas valstu un Somijas vispārējā studentu konference. 
Tās darbakārtībā uzņēma arī pretalkohola jautājumu, kurā pieņēma nozīmīgus 
lēmumus:

• Baltijas valstu studentu oficiālajās sanāksmēs nelietot alkoholiskos dzērie-
nus;

• to pašu panākt arī citu organizāciju sanāksmēs;
• studentu saimei, apzinoties, ka alkohola lietošana postoši iedarbojas uz katru 

tautu, bet sevišķi bīstama mazām tautām, aktīvi iesaistīties pretalkohola cīņā, 
kļūstot par paraugu citām biedrībām. 

275.–284. lpp.
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Otrajā Baltijas studentu konferencē, kas notika Rīgā 1924. gada pavasarī, nolēma 
izveidot pretalkohola komisiju, kuras uzdevumos bija: 

• organizēt studentus atturības darbam (dibinot biedrības vai atturības sekcijas 
pie pastāvošām biedrībām); 

• savu augstskolu vadītājiem iesniegt priekšlikumu par pretalkoholisku lekciju 
ieviešanu augstskolā.

Nākamajās Baltijas studentu konferencēs (1925. gadā Helsinkos, 1926. gadā 
Kauņā) jau tika izvirzīti detalizēti priekšlikumi: 

• studentu vidū organizēt mācībspēku un studentu referātus; 
• veikt pētniecisko darbu par pretalkohola tematiku;
• izdot brošūras un presi;
• gādāt par šādas literatūras klāstu lasītavās.
Par šī darba turpinājumu tika uzskatīta izglītojoša darbība skolu jaunatnes vidū.
Latvijā notikumi virzījās nedaudz savādāk. Iet tautā – tas patiešām īstenojās. 

Šajā darbā sekmīgi piedalījās LU studenti, kuri bija izgājuši kursus un iesaistījušies 
Latvijas Pretalkohola biedrības3 lektoru grupā. Jaunos lektorus sūtīja galvenokārt uz 
skolām. Kur bija atsaucīgs skolotājs – un īpaši direktors –, tika likti pamati Cerību 
pulciņam.

20. gadu vidū Universitātē jau sāka ieplūst vidusskolu beidzēji, kuri savās skolās 
bija darbojušies Cerību pulciņos un jaunajā vietā meklēja domubiedrus. Bija pēdējais 
laiks Universitātes sienās apvienot pārliecinātus skaidrībniekus kopīgā organizācijā. 
Par šīs organizācijas krusttēvu var uzskatīt doc. Dr. Gustavu Reinhardu. 1926. gada 
7. februārī tika dibināta biedrība, kuru nosauca par Latvijas Universitātes Studējo-
šo atturības biedrību (LUSAB). 1926. gada pavasarī tika apstiprināti statūti. Jaunās 
biedrības mērķis bija: 

• apvienot un organizēt LU studentus pret alkoholu;
• popularizēt skaidru dzīvesveidu (toreiz formulēja – atturību. I.K.), nostiprināt 

tā principus studentos un apkārtējā sabiedrībā;
• sekmēt alkohola lietošanas seku izpēti; 
• radīt jaunas, veselīgas, no alkohola brīvas tradīcijas. 
Par biedriem uzņēma visus studentus, kuri bija tam gatavi. Bez aktīvajiem bied-

riem organizācijā vēl bija goda biedri, filistri un vecbiedri, kā arī biedri veicinā-
tāji – ārpus Universitātes stāvošas personas, kas veicina biedrības mērķus. Biedru 
skaits ar katru gadu pieauga. 1931./1932. mācību gadā organizācijā bija 123 aktīvi, 
7 veicinātāji, 17 goda biedri un 12 filistri – kopā 169 personas. Nedaudz vēlāk tā 
apvienoja jau 198 biedrus. Tiesa, turpmākajos gados skaitļi nedaudz saruka.

Ko darīja jaundibinātā biedrība? Vispirms izveidoja sešas komisijas – propagan-
das, intelektuālo, mūzikas, sporta, kā arī komisiju ārējiem sakariem un biroju preses 
lietām. 

Propagandas komisija organizēja lekcijas Universitātē, pieaicinot iecienītus mā-
cībspēkus. Tādas lekcijas notika 4–6 reizes gadā. Otrs uzdevums – pašu studentu 
priekšlasījumi vidusskolās. LUSAB biedri sadarbībā ar Rīgas Žūpības apkarošanas 
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komisiju sāka sistemātisku darbu Rīgas skolās, vispirms no LUSAB biedru vidus iz-
raugot atturības skolotāju instruktoru. 1928., 1929. un 1930. g. LUSAB rīkoja lektoru 
kursus. Lai iegūtu lektora tiesības, kandidātiem bija jālasa parauglekcija un jāiztur 
pārbaudījums. Kursus ar lektora nosaukumu absolvēja apmēram 40 personas. Tas bija 
liels papildinājums darbā ar skolu jaunatni. 

Intelektuālās komisijas uzdevums bija izglītot un informēt LUSAB biedrus at-
turības kustības un tai tuvu stāvošos jautājumos, izkopt prasmi publiski uzstāties un 
diskutēt. 

Mūzikas komisijas galvenais uzdevums – izveidot biedru saimē muzikālas tradī-
cijas, vākt un popularizēt dziesmas, kas atbilstu biedrības mērķim un garam.

Par veselīgu tradīciju ieviešanu rūpējās sporta komisija, rosinot biedros un ap-
kārtējos interesi par fizkultūru un sportu, bet īpaši – par tūrismu.

Ārējo sakaru komisija gādāja, lai turpinātos starptautiskā sadarbība ar Baltijas 
un Ziemeļeiropas valstīm.

Preses birojs gādāja, lai iespēju robežās līdzdarbotos visi – vispirms jau studentu 
laikrakstos sniedzot informāciju par jaunumiem un notikumiem.

Starptautiskā sadarbība turpinājās, paplašinājās publikāciju loks preses izde-
vumos. Vienlaikus izvērsās iekšējais darbs Universitātē, pēc tam Rīgas pilsētā un 
vēl plašāk – visā Latvijā. LUSAB neaprobežojās ar darbību studentu saimē. Kad 
1928. gada janvārī Žūpības apkarošanas likuma pretinieki Saeimā centās panākt tajā 
radikālus grozījumus, LUSAB iesniedza kategorisku protestu. Zem petīcijas bija sa-
vākti 50 studentu organizāciju paraksti. Var piebilst, ka Žūpības apkarošanas kurato-
rijas pirmais kurators bija E. Tūbels, viens no LUSAB dibinātājiem. Arī turpmākajos 
gados šo amatu ieņēma kāds no lusabiešiem, piemēram, 1934. gadā par kuratoru 
kļuva ekonomists A. Prāmis, dažus gadus vēlāk – luterāņu mācītājs A. Goba. No 
1928. gada sākuma līdz 1934. gada beigām Rīgas skolās atturības mācības skolotāja 
instruktora darbu veica tikko kā diplomēts ārsts Ansis Bergmanis; no 1932. gada 
janvāra līdz 1933. gada beigām – jurists Ādolfs Šilde; no 1934. gada janvāra līdz 
1940. gada jūnijam – žurnālists Viktors Upeslācis. Visi viņi ar savu programmu uz-
stājās arī ārpus Rīgas. Tas bija svētīgs darbs visai Latvijai. 

Līdztekus LUSAB darbībai Universitātē izveidojās vēl divas studentu atturības 
organizācijas – mūža savienības. 1927. gada decembrī daļa LUSAB biedru nodibi-
nāja mūža savienību “Veronia” (lat. verus – patiess). Biedrības mērķis bija veidot 
savienības biedru draudzību, izkopt individuālās spējas. Biedrības “Veronia” locek-
ļi – gandrīz visi kopmītnes iemītnieki, ieradušies no laukiem – regulāri divas reizes 
nedēļā pulcējās savas biedrības mītnē, kur notika pārrunas, apmācības. Nodarbības 
noslēdzās ar tējas galdu, dziesmām un humoru. Tā bija arī uzvedības skola, kāda bija 
nepieciešama izglītotiem cilvēkiem.

1930. gada oktobrī skaidra dzīvesveida savienību “Astra” (lat. – zvaigzne) no-
dibināja studentes. Šai biedrībā rosīgi darbojās rakstnieka E. Birznieka-Upīša meita 
Ņina. Par jaundibinātās biedrības goda biedri kļuva komponiste Lauma Reinholde. 

Jau no paša sākuma “Astras” studentes sadarbojās ar “Veronia” biedriem, bet 
1932. gada maijā abas biedrības apvienojās savienībā “Juventus”. Lielākus pasāku-
mus veica kopīgi. 1932. gada septembrī sāka iznākt žurnāls “Juventus”, kas bija 
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domāts studentiem, vidusskolēniem, kā arī viņu audzinātājiem. Bija iecere žurnālu 
izdot četras reizes akadēmiskajā gadā. Atbildību par izdevumu un tā finansēšanu 
uzņēmās “Veronia” biedri, bet “Astras” filoloģes rūpējās par valodas labskanīgumu. 
Žurnāla idejiskais vadītājs bija J.T. Zommers (vēlāk – Zemzaris). 

Žurnāls “Juventus” bija pirmais no atturīgās preses izdevumiem, kas ieminē-
jās par nepieciešamību pārskatīt darbības metodes. Izdevuma atbildīgais redaktors 
J.T. Zommers (Zemzaris) aicināja ievērot “pakāpenību, padarot no alkohola tradīci-
jām brīvu dzīvi par vispārēju, sabiedrības pieņemtu dzīves veidu” (Juventus, 1933, 
Nr. 1, 2. lpp.).

Var jautāt, kāda bija LUSAB un “Juventus”sadarbība? Juventieši neatrāvās no 
lusabiešiem un tāpat no Latvijas Pretalkohola biedrības darba. Vairāki “Juventus” 
biedri bija aktīvi lektori, regulāri devās uz nodaļām vai Cerību pulciņu sarīkojumiem 
ar priekšlasījumu. Laukos ļoti iecienītas bija kinolekcijas. Tās ieviesa juventieši, iz-
mantojot Lauksaimniecības Centrālbiedrībā nomātās kultūras filmas un Zviedrijas
mākslas īsfilmas. Papildinot Šveices atturības propagandas īsfilmu ar glīti uzzīmētām 
diagrammām, radās pirmā latviešu atturības diafilma “Pagātnes neprāts”. 

Turpmākajos gados LUSAB un “Juventus” pārstāvēja Latviju sadarbībā ar 
Skandināvijas valstu studentu atturības organizācijām. Piedalīšanās starptautiskajās 
konferencēs bagātināja Latvijas studentu zināšanas. Šai pieredzei ir šodienīgs rak-
sturs – studenti jāiesaista alkohola jautājuma pētīšanā, uzsverot zinātniskās objekti-
vitātes nepieciešamību.

1929. gada septembrī Rīgā notika starptautiska Baltijas valstu studentu atturīb-
nieku konference ar plašu programmu. Konferences darbība risēja līdztekus IV Lat-
vijas pretalkohola kongresam. Nedēļu ilgā pasākuma programmā tika iesaistīti arī LU 
mācībspēki – mediķis prof. E. Paukuls, mežsaimnieks A. Kalniņš, dabaszinātnieki 
L. Āboliņš, F. Gulbis u.c. Publiskā sanāksmē Lielajā ģildē referēja viesi – Dž. Kenens 
(ASV), E. Pārmans (Vācija), filologs V. Ernits (Igaunija). Studentu saimei bija orga-
nizēta īpaša diskusija “Kādēļ mēs neesam atturībnieki?”. Nedēļu noslēdza draudzīgas 
pārrunas un atpūtas pasākumi. Jāuzsver, ka IV Latvijas pretalkohola kongresa orga-
nizatoriskajos darbos aktīvi strādāja LUSAB biedri. Kongress notika Rīgas Latviešu 
biedrības namā; par kārtību atbildēja lusabietis Ādolfs Šilde, kurš vienlaikus bija arī 
Latvijas Pretalkohola biedrības valdes loceklis. 

Gan LUSAB, gan arī “Juventus” biedri veica milzu darbu skolu jaunatnes vidū. 
Rīgā studentu vadībā darbojās divi atturības pulciņi. 1928. gada novembrī LUSAB 
biedri nodibināja pulciņu “Saulstars”, bet 1932. gada ziemā radās vēl otrs pulciņš – 
“Dzintars”, ko dibināja “Veronia”. Nodibinoties savienībai “Juventus”, tā pārņēma 
pulciņa vadību. Šie abi pulciņi tika veidoti kā paraugs citiem Latvijā. Savukārt no 
studentu atturības organizācijām izauga gan atturības kustības vadoši darbinieki, gan 
LU mācībspēki un zinātnieki. 30. gadu vidū un otrajā pusē pretalkohola kustības 
reorganizācijā piedalījās arī lusabieši un juventieši. 1936. gada 1. martā pretalkohola 
kustības vadībā ievēlēja virkni jaunāka gada gājuma cilvēkus, kuri jau bija iepazīti 
kā studenti lektori. Pretalkohola preses izdevumu vadībā iesaistījās vairāki LU ab-
solventi. 1938. gadā par Latvijas Pretalkohola biedrības mēnešraksta “Jaunā Balss” 
redaktoru kļuva cand.oec. Arvīds Prāms. Skolu jaunatnes žurnālu “Cīrulītis” vadīja 
visās Latvijas skolās pazīstamais Viktors Upeslācis. 
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Ieskats vēsturē (izraksti no Centrālā Valsts vēstures arhīva 
dokumentiem un fragmenti no publikācijām Latvijas presē)

Cerību pulciņi Latvijā
Pirmie Cerības pulciņi Latvijā, – sāka darboties Latvijā 1923. gada rudenī pēc 

Anglijas un Somijas parauga uz jaunatnes pašdarbības un pašattīstības principu 
parauga.

Pirmais Cerību pulciņš izveidojās Susējas pamatskolā, drīz – Liepājā, Valmierā, 
Kuldīgā, Jaunpiebalgā.

1924. g. jau ir 80 Cerību pulciņi ar 5000 biedriem.
1925. – 158
1926. – 206
1927. 232 ar apm. 20 000 biedriem.
Cerību pulciņi izdod iespiestus un šapirografētus žurnālus (piem., Smiltenē, Tu-

kumā, Talsos, Olainē). Cerību pulciņi izrāda lielu aktivitāti pretalkohola un veselības 
nedēļās: 

• sistemātiski rīko pretalkohola lekcijas; 
• sekmē atturības ideju un jaunatnes intelektuālo un morālo attīstību.
Pašvaldību žūpības apkarošanas fonds materiāli atbalsta Cerības pulciņus.
(Latviešu konversācijas vārdnīca. Rīga, 1929, 2. sēj., 3641. sl. 

LUSAB dibināšana
1925. gada rudenī avīze “Students” nopublicēja uzaicinājumu pulcēties uz 

studentu atturības biedrības dibināšanu. Atsaucās 10 studenti. Uz pirmo sanāksmi 
ieradās 8: V. Punga (stud. oec.), E. Tūbelis (oec.), V. Āboliņš (iur.), A. Avotiņš, 
V. Pērkons, V. Skoste (med.), Ād. Šilde (iur.). Nākamajā sēdē piedalījās: A. Bergma-
nis (med.), V. Rūtenbergs (med.), A. Eglītis (agron.), J. Zariņš (kļuva bibliotekārs), 
E. Zaļums (agron.).

(Students, 1925, 26. nov.; Dāvis, J. Manas domas un atziņas. Rīga, 1939, 238.–
239. lpp.) 

Pretalkohola izstāde Rīgā, 1929. gada 22.–29. septembrī 
Līdztekus IV Latvijas pretalkohola kongresam bija sarīkota arī pretalkohola iz-

stāde Rīgā, Vērmaņa parka lielā paviljona augšējā zālē. Šī izstāde atšķīrās no pa-
rastajām pretalkohola propagandas izstādēm ne vien ar eksponātu dažādību, lielo 
skaitu un rūpīgo, var teikt, māksliniecisko sakārtojumu un grupējumu, bet vēl galvenā 
kārtā ar to, ka še bija Latvijas apstākļi un Latvijas pretalkohola cīņa rādīti tādos 
apmēros un tādā apstrādājumā, kā tas līdz šim vēl nekad nebija noticis.

Apmeklētāju uzmanību vispirms vērš Latvijas Universitātes medicīnas fa-
kultātes patoloģiskā institūta un anatomikuma patoloģiskie preperāti, kas rāda, 
kā pārveidojas cilvēka iekšējie orgāni zem alkohola iespaida. Īsti milzīgā “alus 
sirds” liek vienam otram sīvā cienītājam nodrebēt. Taču izstādes smaguma centrs 
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ir stendi, kur izkārtas diagrammas, kartes un tabeles ļoti glīto izstrādājumos un 
asprātīgos kombinējumos. Sevišķi patīkami apstāties pie tām, kas runā par Lat-
vijas apstākļiem. Tur ietērptas līnijās un krāsās profesora Sniķera sniegtās ziņas 
par alkoholu un venēriskām slimībām, te atkal prefektūras dati par alkoholu un 
noziedzību. Citur profesora Dr. H. Buduļa pētījumi par alkoholu un ārprātu, tālāk 
alkohols un pašnāvības, alkohols un tuberkuloze, arī alkoholisma problēma no 
kristīgās baznīcas viedokļa. Tās nav vairs Amerikas tabeles, ko viegli var noraidīt 
kā svešu zemju pētījumu rezultātus; te runā Latvijas iestādes un zinātnieki [..]. Un 
šī valoda ir skaidra, [..] neatlaidīgi uzmācas slēdziens – mums kā tautai – vai nu 
atteikties no alkohola, vai iet bojā. 

LU Studējošo atturības biedrība izstādījusi savas grāmatas un diagrammas. Rī-
gas Žūpības apkarošanas komisija – propagandas materiālus un datus par dzērāju 
ārstēšanas punkta darbību. 

A. Rudītis.
(Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, 1929, Nr. 10, 332. lpp.)

***
1931. g. 31. janvārī V. Olava komercskolas telpās tika rīkota cerību pulciņu 

pārstāvju konference visas L-jas mērogā. LU docenta T. Celma priekšlasījums par 
tēmu “Tagadnes jaunatne”, pēc tam pārrunas.

Konferences sagatavošanas darbos palīdzēja LUSAB vadītā pulciņa (Saulstars) 
biedri, uzņemoties sarakstīšanos ar vidusskolu Cerības pulciņiem. Atbildes vēstules 
atsūtīja 31 mācību iestāde. Katrā vēstulē bija arī informācija par padarīto, iecerēm, 
cik pulciņos biedri. Vēstules, sūtītas no visiem L-jas nostūriem – Liepājas, Smiltenes, 
Aglonas, Mālpils, Vecbebriem, Priekules, Bauskas, Ventspils, Jaungulbenes, Gaujie-
nas, Ludzas u.c.

(LVVA, 3019. f., 1. apr., 195. l, 3.–159. lp. 

“Saulstara” 5 gadi
1928. g. 18. nov. pie LUSAB nodibinājās Rīgas ģimnāzijas jaunatnes atturības 

pulciņš “Saulstars”. Dibinātāji, galvenokārt Rīgas Valsts tehnikuma un V. Olava 
komercskolas audzēkņi kopā ar dažiem studentiem, par paraugu ņēma Šveices attu-
rības pulciņus. Tiem stipri attīstīta iekšējā dzīve; ir nelieli pēc sava skaita, bet cieši 
draudzīgi un zināmā mērā slēgta rakstura.

“Saulstarieši” sāka pulcēties katru sestdienas vakaru. No 1932. gada pulciņa 
vecbiedri, kuru skaits pa šiem gadiem izaudzis lielāks, nodibināja b-bu “Vecsaulsta-
rieši” un pārņēma “Saulstaru” pie sevis. Visus piecus gadus rosīga darbība.

(Saule, 1932, Nr. 1, 14. lpp.)

***
LU goda biedra un lielā atturībnieka O. Forela piemiņu godinot, stud. b-ba “Vero-

nia” sarīkoja pag. gada (1931.) 12. nov. lauks. fak. aulā prof. Forela piemiņas vakaru, 
kurā ar referātiem piedalījās nelaiķa personīgais draugs prof. Dr. A. Kirchenšteins, 
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doc. L. Āboliņš un stud. jur. T. Zommers, bet rakstniece A. Rūmane-Ķēniņa, atstāstot 
atmiņas, raksturoja Foreli kā lielu patiesības aizstāvi un īstu latviešu draugu.

(Juventus, 1932, Nr. 1., 9. lpp.)

***
1933. 5. un 6. jūnijs. Latvijas Pretalkohola b-bas 25 un Cerības pulciņu 10 gadu 

pastāvēšanas svētki. Uz svētkiem ieradās daudz viesu no visiem L-jas novadiem. 
Vispirms gājiens uz Doma baznīcu, kur notika svētku dievkalpojums, pēc tam uz 
Brāļu kapiem. Pēcpusdienā notika Brīvības pieminekļa apskate ar doc. E. Štālberga 
paskaidrojumiem. Tad devāmies uz svētku aktu IV pilsētas vidusskolā (Gaiziņa ielā), 
kur uzstājās vairāki runātāji, kas novērtēja atturības kustības stāvokli. Pēc oficiālās 
daļas Rīgas vidusskolnieku pulciņš “Dzintars”, kas darbojas pie LU studentu atturīb-
nieku apvienības “Juventus”, visus iepriecināja ar labi sagatavotu ludziņu “Dzīves 
rītā svaigā” un ar citiem priekšnesumiem.

Svinības noslēdzās otrā dienā ar izbraukumu uz Augusta Dombrovska celto gais-
mas pili “Ziemeļblāzmu”.

(Juventus, 1933, Nr. 1, 10. lpp.)

***
1930. gadā no 31. augusta līdz 7. septembrim Vērmanī studentu virtuves pavil-

jonā izveidota īpaša ceļojoša pretalkohola izstāde, kuru apmeklēja 5955 cilvēki. 
(LVVA, 3019. f., 1. apr., 1. l., 12.–14. lp.) 

***
LU Studējošo atturības biedrības gada sapulcē 9. oktobrī.
Ievēlēja jaunu valdi [..]. Biedrības darbība bijusi rosīga. Galvenā vērība pie-

griezta atturības propagandai Universitātē un vidusskolu jaunatnē. Rīkoti atturības 
lektoru kursi, priekšlasījumi, izdotas skrejlapas, izplatīta pretalkohola literatūra, uz-
turēti cieši sakari ar Baltijas valšķu studentu atturības organizācijām. Biedrības 
mērķus sekmējusi Universitātes vadība un mācības spēki. 

LUSAB strādājusi vairākos gadījumos ciešā kopdarbībā ar pārējām studentu 
organizācijām. LUSAB izsludinājusi vairākus sacensības darbus ar prēmijām; arī 
nākošam gadam tādu paredzējusi. 

LU Studējošo atturības biedrībai ir lielākā pretalkohola bibliotēka Latvijā, kas 
atrodas Torņa ielā 4, kur darbojas arī biedrības birojs [..]. Atvērts darbdienās no 
plkst. 12–16, sestdienās no plkst. 11–15. Tai laikā pieejama bibliotēka un lasītava. 

(Universitas, 1930, 15. okt., 13. lpp.) 

Atturības dienas Universitātē
Vairāku studiju organizāciju rīkotās atturības dienas, kurās piedalījās LU Stu-

dējošo atturības biedrība, Studenšu prezidija konvents, Betānija, studentu biedrība 
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“Latgola” u.c. organizācijas, ar Studentu padomes idejisku atbalstu atklāja 6. nov. 
lauksaimniecības fakultātes aulā. Atklāšanas runā Universitātes rektors A. Tentelis 
apsveica atturīgo studentu uzsākto aktivitāti pret izplatīto dzeršanas parašu. Visgrū-
tāki cīnīties pret vienaldzību. Bet arī pašiem atturībniekiem jārāda, ka viņi izkopj 
savu personību, ir ētiski pilnīgāki un krietnāki [..]. Apsveica no Studentu Padomes 
P. Auziņš, “Universitas” redakcijas Ā. Šilde, Latvijas Pretalkohola biedrības zv.adv. 
A. Frīdenbergs u.c. Atklāšanas akts noslēdzās ar doc.K. Dišlera runu par “Atturību 
kā pienākumu pret sevi un sabiedrību”.

Nākošajās dienās runāja prof. K. Kundziņš par “Mūsu inteliģenci un dzeršanas 
parašu” un doc. F. Gulbis par “Dabisko dzīves prieku kā pretstatu skurbuma prie-
kam”.

Atturības dienas noslēdzās ar disputu par jautājumu “Vai studentam ir vai nav 
jābūt atturībniekam?”. Disputs bija pulcinājis pilnu zāli klausītāju, kas dzīvi pieda-
lījās debatēs. Izskanēja vienbalsīga doma, ka studentu pienākums ir būt atturībnie-
kiem, jo to prasa zinātnes atklājumi, pienākuma apziņa pret sabiedrību un nāciju. 
Beidzot pieņēma vairākas rezolūcijas.

(Universitas, 1930, 15. nov, 13. lpp.)

Desmit gadu jubileja Smiltenē
1934. gada 29. aprīlī Smiltenes valsts ģimnāzija rīkoja Smiltenes Lauksaim-

niecības biedrības zālē savas skolas Cerību pulciņa 10 gadu pastāvēšanu. Svinīgo 
aktu vadīja prāvests Kārlis Kundziņš – LU profesora K. Kundziņa tēvs. Ciemos 
ieradās draugi no Latvijas Universitātes atturīgo studentu un studenšu apvienības 
“Juventus” ar nelielu priekšnesumu. Koncertā piedalījās pianiste Lauma Reinhol-
de (“Astras” goda biedre), students Miervaldis Ķemers (no “Veronia”) ar flautu un
savu dzejoļu lasījumu. Kopā ar studentiem bija atbraucis Pēteris Rizga ar priekš-
lasījumu. Pēc tam saviesīgā daļa ar deju. Sākums bija 6.30 vakarā un beidzās 
trijos no rīta. 

(LVVA, 3019. f., 1. apr., 187. l., 28. lp.)

Atturības kustība Latvijā.
Atturības darbam Latvijā trūkst sistēmas?
Atturības doma mūsu tautā no atsevišķu cilvēku pārliecības kļuvusi par plašu 

sabiedrisku kustību, par skaļu protesta saucienu. Tā iespiedusies ģimenē, skolā un 
pat tautas augstajā simtā. Tomēr vēl mūsu tauta nes lielus upurus apreibināšanās 
kultam, un viss atturības darbs uzskatāms par tikko iesāktu [..]. 

Jautājums nav viegli atrisināms. Vaina var būt darbiniekos, organizācijā, me-
todē un taktikā [..]. “Juventus” redakcija lūdz lasītājus brīvi izteikt savas domas 
par Latvijas atturības kustības pozitīvām un negatīvām parādībām un varbūtējām 
reformām. 

(Juventus, 1933, Nr. 1) 
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Atturības kustības vērojums.4 Mūsu mērķis. 
Katra sabiedriska darba sekmes nosaka pareiza mērķa izvēle; tātad arī atturīb-

niekam vispirms skaidri un nepārprotami jāuzstāda gala mērķis.
Savā laikā tāds mērķis it kā bija atrasts. Tas skanēja “pilnīgs alkohola aizlie-

gums Latvijā” [..]. 
Tādam gala mērķim tomēr nevar piekrist aiz ļoti vienkārša iemesla. Alkohola 

aizliegums likumdošanas ceļā ir tikai viens no līdzekļiem atturības kustībā. Bet atzīt 
kādu līdzekli par mērķi ir ne vien aplami un neloģiski, bet arī bīstami [..]. 

(Juventus, 1933, Nr. 1)

Informācija
Līdzīgi Somijas, Zviedrijas, Šveices u.c. valstu atturībnieku studentu savienībām 

arī Latvijas studenti – atturībnieki šī gada pēdējo numuru veltī vidusskolu absolven-
tiem, sniedzot dažus ierosinājumus nākošās izglītības un darba gaitās.

(Juventus, 1934, Nr. 2, 14. lpp.)

Atturības darba apvienošana
1935. g. 3. aprīlī notiek apvienošanās sēde. L-jas pretalkohola b-bā apvienojās 

sešas pastāvošās atturības b-bas: Latvijas pretalkohola b-ba (līdz ar plašo nodaļu un 
Cerību puciņu tīklu), Latvijas Universitātes studentu atturības b-ba, L-jas pretalko-
hola b-ba “Spēks”, L-jas atturīgo skolotāju b-ba un atturības b-ba “Vecsaulstars”.

Šajā apvienošanās sēdē ievēl arī apvienotās b-bas valdi:
 priekšsēdētājs Arvīds Prāms*

 pr-ja biedri Vilhelms Punga* un Alfrēds Goba*

 sekretārs Viktors Upeslācis*

 sekretāra biedri Tālivaldis Zommers* un Jānis Zariņš
 kasieris  Jānis Mengots
 valdes locekļi Kārlis Tenteris* un Roberts Sūngailis.
(Juventus, 1935, Nr. 3/4, 14.–15. lpp.)

***
Mēnešraksts “Jaunā Balss” sāk drukāt Rīgas pilsētas atturības mācības skolo-

tāja – instruktora Viktora Upeslāča “Zelta grāmatu”. Tajā apkopota neilgā darba 
pieredze L-jas skolās. Tās sākums 1929./30. mācību gadā, kad Rīgas pilsētas Iz-
glītības nodaļa uzticēja žūpības apkarošanas komisijai noorganizēt Zelta Grāmatas 
vienības Rīgas skolās.

(Jaunā Balss, 1936, Nr. 5/6, 5.–10. lpp.)

* Ar zvaigznīti atzīmētie ir LUSAB biedri
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Latvijas Pretalkohola biedrībā
Akadēmiskā sekcija rīko š.g. 20. decembrī eglītes vakaru Rīgas latviešu b-bas 

baltajā zālē, Merķeļa ielā 13. Piedalās: Sieviešu atturības b-ba Baltā lenta, Latvi-
jas labtempliešu b-ba, studentu biedrības “Veronia” un “Astra”, ģimnāziju pulciņi 
“Saulstars” un “Dzintars” un biedrības Iekšrīgas un Sarkandaugavas nodaļas. Šis 
vakars būs vienotās atturībnieku saimes pirmais, kopējais sarīkojums. (..)

(Jaunā Balss, 1936, 11/12, 13.–14. lpp.)

ATSAUCES
1  Kongresu organizēja trīs lielāko pirmskara atturības organizāciju – “Auseklis”, “Ziemeļblāzma” un 

Vidzemes antialkoholiskā biedrība – pārstāvji. No tām šobrīd pastāv vairs tikai “Ziemeļblāzma”.
2  LU mācībspēki, kuri piedalījās Latvijas Pretalkohola biedrības jauno lektoru sagatavošanā, sekmēja 

skaidra dzīves veida modeli studējošajā jaunatnē. 
3  1922. gadā oficiāli tika reģistrēta Latvijas Pretalkohola biedrība, apvienojot pirms Pirmā pasaules kara

iepriekšējos atturības atbalstītājus un jaunu kontingentu – galvenokārt skolotājus un audzēkņus. Pēdējie 
stājās Cerības pulciņos, kuru darbības pieredzi no ASV uz Latviju 1923. gadā pārveda Latvijas Pretal-
kohola biedrības priekšsēdis Gustavs Ķempels un viņa vietnieks Jānis Dāvis. 

4  Raksta “Mūsu mērķis” autors ir pats redaktors J.T. Zommers (Zemzaris). Raksts tapis nolūkā ievirzīt 
sabiedrisko domu, lai no vieglākā ceļa devīzes – “pilnīgs alkohola aizliegums Latvijā” – meklētu citu 
izeju. To autors arī ieskicē šai rakstā.
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LATVIJAS UNIVERSITĀTES BIBLIOTĒKAS ĒKAS 
VĒSTURES LAPPUSES

Rakstā sniegts ieskats Latvijas Universitātes bibliotēkas ēkas vēsturē, iepazīstinot gan ar arhi-
tekta Jāņa Fridriha Baumaņa dzīves un darba gaitām, gan ar ēkas īpašnieka Ludviga Vil-
helma Kerkoviusa biogrāfiju, gan arī ar ēkas izmantojumu Rīgas kultūras dzīvē laikposmā no
19. gadsimta 70. gadiem līdz 20. gadsimta sākumam. Autors ir apzinājis arhīvu materiālus arī 
par norisēm ar un ap ēku 20. gadsimta 20. un 30. gados, ieskicējot tās nodošanu Universitātei 
1940. gada rudenī bibliotēkas vajadzībām. 
Raksturvārdi: Rīgas arhitektūra, izstādes un galerijas Rīgā, Kerkoviusa nams, Latvijas 
Universitātes vēsture.

Kalpaka bulvārī 4 izvietotajam Latvijas Universitātes bibliotēkas namam ir in-
teresanta vēsture, ar kuru saistīti cilvēki un iestādes, kam bijusi nozīmīga loma gan 
Rīgas, gan visas Latvijas sabiedriskajā un kultūras dzīvē. To projektējis un cēlis 
pirmais akadēmiski izglītotais latviešu arhitekts Jānis Fridrihs Baumanis pēc tā cil-
vēka pasūtījuma, kura vārds – Ludvigs Vilhelms Kerkoviuss – ieņem redzamu vietu 
mūsu pilsētas vēsturē.

J.F. Baumanis (1834–1891) dzimis un bērnību pavadījis Zaķusalā. Pēc tēva pār-
agrās nāves 11 gadus veco zēnu ierakstīja enkurniekos par tēva darba turpinātāju. Lasīt 
un rakstīt viņu iemācīja māte Karlīne Elēne. Par viņu J.F. Baumaņa biogrāfs raksta, ka 
tā bija “darbīga, dievbijīga un stipra rakstura māte”, kura savus sešus bērnus audzinā-
ja viena pati ļoti grūtos apstākļos un ar lielām pūlēm. Jaunekļa gados J.F. Baumanis 
gatavojās skolotāja amatam, bet 19 gadu vecumā sāka strādāt pie namdara J. Staudena 
Rīgā; šajā darbā viņš sabija trīs gadus. Tomēr jauneklis neapmierinājās ar namdara 
amatu, jo gribēja izglītoties tālāk, lai kļūtu par būvmeistaru. No 1856. līdz 1860. gadam 
viņš strādāja arhitekta Heinriha Šēla (Scheel) (1829–1909) birojā. Brīvo laiku J.F. Bau-
manis izmantoja pašmācībai, lasīdams grāmatas par būvniecību. 

Šajā laikā sakarā ar pilsētas teātra (tagad – Nacionālā opera) celtniecību Rīgā 
uzturējās pazīstamais arhitekts profesors Ludvigs Bonštets (Bonstedt) (1822–1885), 
kurš ievēroja čaklo un spējīgo jaunekli. Šiem kontaktiem bija milzīga loma J.F. Bau-
maņa dzīvē. Ievērojis jaunekļa lielās spējas, profesors L. Bonštets ieteica viņam do-
ties uz Berlīni studēt arhitektūru. Profesors bija mieru pat maksāt par jaunā censoņa 
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mācībām. Ar viņa palīdzību un atbalstu J.F. Baumanis 1860. gadā devās uz Berlī-
nes Būvakadēmiju, lai iegūtu augstāko izglītību. Pēc saspringtām mācībām Berlīnē 
J.F. Baumanis 1862. gada ziemā ieradās Pēterburgā, lai tur pabeigtu savu profesionālo 
izglītību. Šeit līdz 1863. gada jūnijam viņš apmeklēja Pēterburgas Mākslas akadēmiju 
un nokārtoja tur rakstisko eksāmenu būvniecībā. 

Laikā, kad J.F. Baumanis mācījās Berlīnes un Pēterburgas akadēmijā, tur valdīja 
stingrs klasiskais virziens. Tas arī noteica J.F. Baumaņa māksliniecisko būvdarbību. 
Pa laikam viņš izmantoja arī gotikas formu valodu, tomēr vairāk klasiskās arhitek-
tūras likumību nozīmē.1 

1863. gadā J.F. Baumanis guva pirmo lielo profesionālo atzinību – jaunceļamā 
Bruņniecības nama (tagadējā Latvijas Republikas Saeimas ēka) projekts, kuru viņš 
bija izstrādājis kopā ar arhitektu R. Pflūgu (Pflug) (1832–1885), ieguva konkursā 
pirmo prēmiju – 1500 rubļu. Viņiem abiem arī uzdeva vadīt šī nama celtniecības 
darbus. No šī brīža sākās ilgstoša un ārkārtīgi veiksmīga J.F. Baumaņa darbība arhi-
tektūras un celtniecības jomā. 

Ārpus savas plašās privātās prakses J.F. Baumanis 1870.–1880. gadā veica Vi-
dzemes guberņas arhitekta pienākumus. Būdams šajā amatā, viņš izstrādāja apmēram 
20 pareizticīgo baznīcu plānus Sāmsalā un Vidzemes igauņu daļā, kā arī daudzu 
kroņa skolu plānus: 1869. gadā viņš uzcēla Lomonosova ģimnāziju Rīgā, 1876.–
1878. gadā – bijušo Valsts bankas kantori (L.Pils ielā 12) u.c. ēkas. Taču J.F. Bauma-
ņa arhitekta un celtnieka darbības pamatintereses un vieta, kur viņa talants izpaudās 
visspilgtāk, bija Rīgas bulvāru rajons.2 

Arhitektūras vēstures speciālisti atzīmē ne tikai J.F. Baumaņa māksliniecisko 
daudzveidību un profesionālo meistarību, bet arī viņa neparasto ražību. Bulvāros 
vien 54 ēkas (tas ir vairāk nekā trešā daļa) celtas pēc J.F. Baumaņa projektiem. Kā 
atzīmē arhitektūras vēsturnieks profesors J. Krastiņš, daudzas ēkas, kuras J.F. Bauma-
nis uzcēlis Rīgas bulvāros, nosaka pilsētvides noskaņu šajā ansamblī. J.F. Baumaņa 
arhitektoniskā jaunrade noteica Rīgas bulvāru seju.3 

Pēc J.F. Baumaņa projektiem uzceltas dzīvojamās mājas Merķeļa ielā 5, 7 un 
9, K. Barona ielā 6, 8 un 10, Elizabetes ielā 18 un 20, viesnīca Raiņa bulvārī 33.4 
1888.–1889. gadā viņš uzbūvēja Salamonska cirku (Merķeļa ielā 4). Projektējot cirka 
kupolu, J.F. Baumanis apliecināja sevi kā talantīgu un izdomas bagātu konstruktoru.5 
Ugunsdrošu kupolveidīgo konstrukciju, kā arī virs tās atrodošos lākturi viņš izveidoja 
no dzelzceļa sliedēm. Katrs stabs, uz kuriem balstās visa konstrukcija, ir veidots no 
trim dzelzceļa sliedēm, jo J. Baumaņa laikā profiltēraudi un profilējumi Rīgā vēl 
nebija dabūjami.6

Bez lielām sabiedriskajām un dzīvojamām mājām Rīgā J.F. Baumanis sagatavoja 
arī daudzu nelielu celtņu projektus Zaķusalā, Zasulaukā, Jūrmalā un Jelgavā.7 

Veidojot dzīvojamo ēku fasādes, J.F. Baumaņa stilam raksturīgas gan renesanses, 
gan gotikas iezīmes, dažkārt sastopami arī abu stilu sajaukumi. Starp renesanses stila 
būvēm ar savu bagātīgo, nosvērto formu un ornamentu valodu izceļas Mencendorfa 
nams (domāta ēka Raiņa bulvārī 9, kur tagad atrodas Francijas vēstniecība; nejaukt 
ar 17. gs. beigās celto Mencendorfa namu Vecrīgā, Grēcinieku ielā 18, kur tagad 
atrodas rīdzinieku māja – muzejs!).8 
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Tomēr, kā raksta Augusts Malvess, par J.F. Baumaņa labāko gotiskā stila iz-
veidojumu varētu nosaukt LU Bibliotēkas ēku (bijušais Kerkoviusa nams) Kalpaka 
bulvārī 4, kuru viņš uzcēla 1874. gadā.9 

Jāatzīmē, ka J.F. Baumanis aktīvi piedalījās latviešu tautas kultūras un sabied-
riskajā dzīvē. 1868. gadā viņš bija viens no Rīgas Latviešu biedrības (RLB) dibinā-
tājiem un palika šīs organizācijas biedrs līdz sava mūža galam. 1872.–1874. g. viņš 
bija RLB vadītājs, bet 1880. gadā tika ievēlēts par tās goda locekli. Biedrības nams 
tika celts pēc J.F. Baumaņa projekta, diemžēl šī ēka 1908. gadā nodega, tādēļ tā ap-
lūkojama vienīgi senos fotoattēlos. 10.

Tagad daži vārdi par cilvēku, kura uzdevumā J.F. Baumanis projektēja un uzcēla 
namu Kalpaka (tajā laikā – Totlēbena) bulvārī 4 – Ludvigu Vilhelmu Kerkoviusu 
(1831–1904). 

Kerkoviusu dzimta cēlusies no Lejasreinas novada Vācijā, un pirmās ziņas par 
to atrodamas jau 12. gadsimtā.11 L. Kerkoviuss savā ģimenē bija vecākais no devi-
ņiem bērniem. Viņš mācījās Napoleona Asmusa privātskolā, vēlāk bija māceklis sava 
vectēva koktirdzniecības uzņēmumā. Pēc amata prasmju apgūšanas L. Kerkoviuss 
turpināja strādāt tirdzniecības jomā un vēlāk kļuva par pilntiesīgu firmas ”John Ham-
mer” kompanjonu.

1871. gadā L. Kerkoviuss kļuva par Pirmās ģildes tirgotāju (Krievijas impērijā 
Pirmajā ģildē tika uzņemti lielie rūpnieki un lieltirgotāji), viņš bija arī Lielās ģildes 
vecākais (Lielā ģilde – vācu tirgotāju organizācija Rīgā). 1873. gadā viņu ievēlēja 
par Rīgas rātes locekli, bet 1874. gadā – par rātskungu. Rātē viņš darbojās daudzos 
amatos – bija Pirmās instances apelācijas tiesas asistents, Sv. Gara konventa un Kam-
penhauzena trūkumcietēju fonda inspektors, Nabadzīgo fonda inspekcijas priekšsē-
dētājs. 1878. gadā Kerkoviusu ievēlēja par Rīgas pilsētas galvas biedru. Šo amatu 
viņš ieņēma 12 gadus.12 

1890. gada 19. jūnijā Rīgas dome vienbalsīgi ievēlēja viņu par Rīgas pilsētas 
galvu. Kā atzīmē V. Zariņa, L. Kerkoviusa vadībā Rīgas pilsētas valde spēja sekmīgi 
risināt problēmas, kas radās pilsētā sakarā ar iedzīvotāju skaita straujo pieaugumu 
19. gadsimta beigās.13 Laika posmā, kad L. Kerkoviuss vadīja Rīgas pašvaldību, 
granītā tika izbūvēts Daugavas krasts, uzcelts Rīgas pilsētas 1. slimnīcas operāciju 
bloks, turpat atklāta poliklīnika, izveidota pilsētas bibliotēka rātsnamā, uzcelti gājēju 
tiltiņi pāri pilsētas kanālam pie Rīgas pilsētas teātra (t.sk. Timma tiltiņš pretim LU 
galvenajai ēkai), ierīkoti akmens krāvumi, strautiņš ar kaskādēm, ūdenskritumiem un 
alpināriju Bastejkalnā, atklāts pontontilts pāri Daugavai, izveidota ūdenstransporta 
sistēma Daugavā, strauji attīstījās Rīgas ostas saimniecība u.tml. L. Kerkoviusa laikā 
sāka celt Rīgas pilsētas 2. teātra ēku (tagadējo Nacionālo teātri). L. Kerkoviuss bija 
arī Rīgas mākslas muzeja (tagad Valsts Mākslas muzejs) celtniecības iniciators un 
uzraudzīja projektēšanas un celtniecības darbus, bet diemžēl pats vairs nepiedzīvoja 
muzeja atklāšanu.14 

1901. gadā viņš vairs neuzņēmās turpināt pilsētas vadību, jo bija jau 70 gadus 
vecs, tomēr arī turpmāk darbojās daudzās komisijās, bija Rīgas Latviešu biedrības 
goda biedrs. Augstu vērtējot L. Kerkoviusa nopelnus pilsētas saimniecības attīstībā, 
Rīgas dome 1901. gada 11. jūnijā piešķīra viņam Rīgas goda pilsoņa nosaukumu.15 

Georgs Briežkalns. Latvijas Universitātes bibliotēkas ēkas vēstures lappuses



288 JUBILEJAS IZDEVUMS

1901. gadā viņš sastādīja testamentu, novēlot Rīgas pilsētai 26 gleznas no savas 
gleznu kolekcijas. Šo novēlējumu pēc L. Kerkoviusa nāves izpildīja viņa brālis Teo-
dors. 1904. gada 6. septembrī Rīgas pilsēta ar pateicību pieņēma šos mākslas darbus. 
Vēlāk tie papildināja jaunuzceltā Rīgas mākslas muzeja fondus.16 

L. Kerkoviuss miris 1904. gada 18. jūlijā un apglabāts Lielo kapu Sv. Pētera 
draudzes nodalījumā. Laikabiedri viņu raksturoja kā pašaizliedzīgu un drosmīgu, 
savās prasībās stingru cilvēku. Nekrologā bija uzsvērti viņa pilsoņa tikumi – dzimtās 
pilsētas mīlestība, patiesīgums un apziņa brīvprātīgi kalpot vispārības labā.17 Lielās 
un draudzīgās Kerkoviusu dzimtas turpinātāji tagad dzīvo Šveicē, Vācijā, Zviedrijā, 
Lielbritānijā, ASV, Kanādā un pat Dienvidāfrikas Republikā.18 

Tagad par divām iestādēm, kuru vēsture arī bija saistīta ar namu Kalpaka bulvārī 
4. Runa ir par Rīgas mākslas veicināšanas biedrību (Rigasche Kunstverein) un Rīgas 
pilsētas gleznu galerija (Städtishe Gemälde Galerie). Doma organizēt Rīgā mākslas 
biedrību šejienes baltvācu sabiedrībā brieda pamazām. Pirmo impulsu tai deva jau 
1820. gadā organizētā mākslinieka E. Boses (Bosse) darbu izstāde, kas guva lielus 
panākumus. Iniciatīvu toreiz izrādīja Rīgas iedzīvotāju literāri praktiskā savienība 
(Literarisch-praktishe Bürgerverbindung Rigas), kura mēģināja pievērst Rīgas sa-
biedrības uzmanību mākslas vērtībām, kas savāktas personiskajās kolekcijās, taču 
toreiz šai iniciatīvai turpinājuma nebija.19

Nākamā mākslas izstāde Rīgā tika organizēta 1836. gada decembrī, kad itālis 
Antonio Rati (Ratti) viesnīcā “Stadt London” parādīja savu vara grebumu un litog-
rāfiju kolekciju. Tai arī bija lieli panākumi. Rakstos, kurus izstādei veltīja pilsētas 
laikraksts “Stadtblätter”, tika izteikta nožēla, ka šādas izstādes Rīgā notiek tik reti. 
Par paraugu tika minētas vācu pilsētu – Drēzdenes, Berlīnes, Hamburgas u.c. mākslas 
biedrības, tās organizēja ceļojošas (tolaik teica – mobilas) mākslas izstādes. Pēc tam 
ideja organizēt Rīgā biedrību, kas regulāri rīkotu mākslas izstādes, tika apspriesta 
visai bieži, tiesa, šādas apspriešanas te pierima, te atsākās ar jaunu spēku.20 

Mākslas izstāžu organizācijā darbojās privātpersonas. Kā piemēru var minēt pa-
stāvīgo mākslas izstādi, ko 1862. gadā savā mājā bija sarīkojis mākslinieks un zīmē-
šanas pasniedzējs A. Mihelsons un kura pastāvēja 17 gadus.21 

Visbeidzot 1867. gada pavasarī grupa Rīgas baltvāciešu izstrādāja mākslas bied-
rības statūtu projektu, un 1867. gada 28. aprīlī Rīgas pilsoņu apvienības kopsapulcē 
(allgemeine Versammlung der Bürgerverbindung) notika šī projekta lasījums, pēc 
kura sapulce nolēma to nodot apstiprināšanai augstākajās instancēs ar biedrības pare-
dzēto nosaukumu “Vidzemes, Igaunijas un Kurzemes mākslas biedrība” (Kunstverein 
für Liv-, Est- un Kurland).22 

1867. gada 31. maijā statūtu projekts tika uzrādīts Vidzemes gubernatoram, bet 
8. jūnijā to nosūtīja Krievijas impērijas iekšlietu ministram. Un tikai 1870. gada 
14. janvārī Pilsoņu apvienība beidzot saņēma iekšlietu ministra grāfa A. Timaševa 
apstiprinātos mākslas biedrības statūtus. Daudzi paragrāfi gan bija jūtami mainīti. 
Tā, piemēram, tika mainīts jaunās biedrības nosaukums – tagad tas bija “Rīgas māk-
slas biedrība” (Rigasche Kunstverein), kuras oficiālais nosaukums krievu valodā bija 
“Рижское общество поощрения искусств”.23 1870. gada 22. maijā visi, kas vēlējās 
iestāties mākslas biedrībā, vienojās dibināšanas sapulcē, un šo datumu tagad uzskata 
par Rīgas mākslas biedrības dibināšanas dienu.24 
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Kopš sava dibināšanas brīža Rīgas mākslas biedrība uzsāka aktīvu darbību. No 
1871. gada regulāri tika rīkotas mākslas izstādes, kurās blakus baltvācu mākslinieku 
darbiem bieži eksponēja Vācijas un Krievijas mākslinieku darbus – lai minam tādus 
vārdus kā krievu mākslinieki I. Kramskojs, A. Kuindži, I. Repins, vācu mākslinieki 
A. Beklīns, M. Klingers, A. Mencels, mūsu tautietis K. Hūns u.c.Tādējādi biedrība 
lielā mērā iespaidoja Rīgas un Baltijas guberņu kultūras dzīvi.25 

Sevišķi jāatzīmē loma, kāda šai biedrībai bija izcilā latviešu mākslinieka ainavis-
ta Vilhelma Purvīša dzīvē. Viņu uzaicināja piedalīties 1898. gada mākslas izstādē, ko 
organizēja Rīgas mākslas veicināšanas biedrība. Šajā izstādē V. Purvīša darbiem bija 
lieli panākumi, kam bija liela nozīme viņa tālākajā mākslinieka karjerā. Kā raksta 
viņa biogrāfs, “[..] Purvīti ar atplestām rokām uzņēma apvienība “Kunstverein””.26 
Apvienības “Kunstverein” biedru cieņu pret V. Purvīša mākslu apliecināja vairākas 
epizodes. Ar šīs biedrības starpniecību tika sarīkota ne viena vien Purvīša izstāde Vā-
cijā, turklāt V. Purvīti ievēlēja arī biedrības valdē. Daži no apvienības biedriem bija 
īsti V. Purvīša mākslas entuziasti, to vidū arī viens no apvienības direktoriem, ārsts 
barons Roderihs fon Engelharts (Engelhardt). Būdams tā laika jauno glezniecības 
novirzienu atbalstītājs, viņš aktīvi sekoja V. Purvīša daiļrades attīstībai un bija liels 
viņa talanta cienītājs.27 Tikai V. Purvīša darba atbalstīšana vien ļauj Rīgas mākslas 
veicināšanas biedrībai pretendēt uz noteiktu vietu latviešu kultūras vēsturē.

Rīgas mākslas veicināšanas biedrība savāca arī mākslas priekšmetu kolekciju, 
kurā 1895. gadā bija 137 gleznas, apmēram 600 vara grebumu un zīmējumu, ģipša 
un marmora statujas, krūšutēli utt., kas bija vai nu nopirkti, vai dāvināti.28 

Rīgas pilsētas gleznu galerija radās 1866. gadā pēc Rīgas pilsētas rātes lēmuma 
nopirkt tirgotāja Domeniko de Robiani kolekciju, kas sastāvēja no 46 eļļas gleznām. 
D. de Robiani ir dzimis Tičino (Šveicē) un pēc Napoleona kariem apmetās Rīgā, 
kļuva par tās pilsoni un uzsāka tirdzniecību. Kolekcija nopirkta par ikgadējo pensiju 
600 rubļu apmērā, kuru D. Robiani saņēma līdz savai nāvei. Šādā veidā dibinātā 
pilsētas gleznu galerija, kas tika atvērta 1869. gadā, drīz palielinājās dāvinājumu un 
pirkumu rezultātā.29 

Piemēram, 1873. gadā galerija no Amālijas Ģertrūdes Grosas (1795–1885) sa-
ņēma 12 gleznu, kuras pilsētai bija novēlējis viņas brālis birģermeistars Kārlis Kris-
tofs Gross (1790–1873). Daudzās Eiropas zemēs šo amata nosaukumu attiecina uz 
pilsētas galvu, bet Krievijā no Pētera Pirmā laikiem līdz 19. gadsimta 60. gadiem tas 
tika piešķirts arī ierēdņiem, kas strādāja valsts un pašvaldību iestādēs. Kārļa Grosa 
amati bija saistīti ar juridiskajām, dažkārt arī ar finanšu zinībām – notārs, vairāku 
tiesas iestāžu sekretārs un priekšsēdētājs. Viņš bija arī bāreņu nama virsinspektors, 
lielu vērību veltīdams bāreņu aprūpei. K. Grosa novēlējums Rīgas gleznu galerijai 
bija viens no senākajiem, un dāvinājuma sarakstā minēti holandiešu, vācu un franču 
skolas gleznas un pasteļi.30 

Lielās ģildes vecākais Džeimss Armitsteds (1826–1879) Rīgas pilsētai novēlējis 
17 gleznus. Viņš nodarbojās ar linu tirdzniecību un no 1865. līdz 1868. gadam bija 
Rīgas biržas komitejas priekšsēdētājs, ir daudz paveicis biržas struktūras un statūtu 
pilnveidošanā, tirdzniecības un kuģniecības nodokļu sistēmas reorganizēšanā. Būdams 
diezgan bagāts cilvēks, Dž. Armitsteds plaši darbojās labdarības jomā. Viņš ziedojis 
ievērojamus līdzekļus Anglikāņu baznīcas celtniecībai, kuru uzbūvēja 1859. gadā. Viņš 

Georgs Briežkalns. Latvijas Universitātes bibliotēkas ēkas vēstures lappuses



290 JUBILEJAS IZDEVUMS

arī novēlēja Rīgas pilsētai 500 000 rubļu, par ko 1899. gadā tika uzcelta un uzturēta 
pirmā bērnu klīniskā slimnīca Latvijas teritorijā. Tā bija viena no labākajām bērnu 
ārstniecības iestādēm Krievijas impērijā un vēlāk tika nosaukta Džeimsa Armitsteda 
vārdā. Kolekcija, kuru viņš uzdāvināja gleznu galerijai, bija vienota – visas gleznas 
ir 19. gadsimta otrās puses vācu mākslinieku darbi. Kolekciju veidoja ainavas un 
sižetiskas kompozīcijas, kurās atbalsojās 19. gs. sākuma romantisms.31 

Līdz 1878. gadam beigām Rīgas mākslas veicināšanas biedrības un Pilsētas māk-
slas galerijas kolekcijas atradās Rīgas Politehnikuma aulā (tagadējā LU Mazā aula 
Universitātes galvenajā ēkā). Telpa bija par mazu, un jaunas gleznas izvietot vairs ne-
bija iespējams. Konkrētie apstākļi arī palielināja eksponēto mākslas darbu bojājumu 
draudus. Neraugoties uz veiktajiem pasākumiem, laika gaitā uz daudzām vērtīgām 
gleznām postošu iespaidu atstāja pārmērīgu sausumu radošā Politehnikuma apkures 
sistēma. Visvairāk cieta darbi, kas bija gleznoti uz koka. Koks ne tikai deformējās, 
bet arī plaisāja, krāsas sāka drupt un vietām atdalīties. Tas pats notika arī ar uz audek-
la un vara pamata gleznotajām gleznām. Bija skaidrs – ja neko kardinālu nemainīs, 
pēc kāda laika šīs gleznas aizies bojā.

Pilsētas galerijas vadība vairākkārt pievērsa Rīgas rātes uzmanību šiem apstāk-
ļiem, cerot, ka tas stimulēs pilsētas mākslas muzeja celtniecību. 1878. gada jūlijā tā 
nodeva rātei lūgumu pēc iespējas ātrāk atļaut un uzsākt paredzēto muzeja celtniecību 
vai vismaz parūpēties par Pilsētas gleznu galerijas un mākslas veicināšanas biedrī-
bas kolekcijas izvietošanu pienācīgos apstākļos. Rāte sākotnēji gan atteicās, taču 
uzdeva galerijas vadībai izstrādāt detalizētus priekšlikumus apdraudētās kolekcijas 
pasargāšanai. 1878. gada 21. augustā Pilsētas galerijas vadība paziņoja, ka ir tikai 
viena izeja – nekavējoties apdraudēto mākslas priekšmetu kolekciju izvākt no Rīgas 
Politehnikuma ēkas un nomāt tai piemērotu glabātuvi. 13. septembrī rāte pieņēma 
lēmumu – sākumā uz vienu gadu – piešķirt no pilsētas līdzekļiem 2000 rubļu Pilsētas 
mākslas galerijas un Mākslas veicināšanas biedrības kolekcijas izvietošanai. Vēl pēc 
mēneša – 12. oktobrī – tika pieņemts lēmums ar 1879. gada 1. janvāri kolekcijas iz-
vietošanai nomāt telpas L. Kerkoviusa namā. Minētajam mērķim atvēlētos 2000 rub-
ļus pārskaitīja pilsētas budžetā. Tā, lūk, šīs mākslas kolekcijas nokļuva namā, kas 
piederēja L. Kerkoviusam, un tās tur atradās līdz 1905. gadam.32 

Kā liecina arhīva dokumenti, attiecības starp L. Kerkoviusu un Rīgas mākslas 
veicināšanas biedrību, kura izvietoja savus krājumus viņa mājā Totlēbena bulvārī 4, 
ne vienmēr bijušas gludas. No Pilsētas gleznu galerijas valdes 1898. gada 13. jūnija 
sēdes protokola redzams, ka L. Kerkoviuss izmantojis savas kontraktā fiksētās tiesī-
bas atteikt nomu, sešus mēnešus iepriekš brīdinot par to nomniekus. Taču viņš izrādī-
ja gatavību ņemt atpakaļ atteikumu, ja Rīgas mākslas veicināšanas biedrība turpmāk 
būs ar mieru stingri ievērot noteikumus, uz kādiem L. Kerkoviuss piekrita ierādīt 
tai “dzīves vietu” savā namā, proti: 1) ka tur tiks rīkotas tikai biedrības sapulces; 
2) tiks rīkotas lekcijas; 3) tiks rīkotas pagaidu mākslas izstādes, kurās eksponē tikai 
gleznas un skulptūras. Spriežot pēc protokola teksta, nama īpašnieka neapmierinātību 
radīja tas, ka nomātajās telpās Rīgas mākslas veicināšanas biedrība rīkoja rūpniecisko 
mākslas priekšmetu komercizstādi.33 

Pēc arhīva materiāliem redzams, ka konfliktu izdevās novērst. L. Kerkoviuss 
atsauca nomas atteikumu, vēlreiz kategoriski apliecinādams savu nevēlēšanos, lai 
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viņam piederošā nama telpas tiktu izmantotas arī citiem mērķiem, nevis tikai tiem, 
kas norādīti trīs iepriekšminētajos punktos.34 

Sākumā gleznu krājumi atradās ēkas pirmajā stāvā, bet 1890. gadā tos pārvietoja 
uz otro stāvu. Kā redzams no 1899. gadā izdotā pilsētas gleznu galerijas un Mākslas 
veicināšanas biedrības gleznu krājuma kataloga (pēdējais publicētais katalogs, kurā 
atainota ekspozīcija Totlēbena bulvārī 4), gleznu izvietojums bija šāds. Ekspozīcija 
bija sadalīta pa deviņām telpām – priekšistabu un astoņām istabām. Saskaņā ar kata-
logu priekštelpā un pirmajās divās istabās atradušies pa lielākai daļai Baltijas māksli-
nieku darbi, tomēr tur bija novietoti arī Pēterburgas Mākslas akadēmijas akadēmiķu 
un profesoru darbi (to skaitā arī K. Brilova un I. Aivazovska gleznas). Ar nedaudziem 
izņēmumiem eksponēti 19. gadsimta darbi. Trešajā istabā (kuru var nosaukt par zāli, 
jo tajā bija izstādīts apmēram 100 darbu) dominējušas holandiešu un flāmu māksli-
nieku gleznas (17. un 18. gs.), starp kurām bija daudz ainavu. Ceturtajā istabā bijuši 
izvietoti ap 30 itāļu gleznotāju darbi, kuros atspoguļota Bībeles tematika, arī ainavas 
un portreti. Piektās istabas ekspozīcija sastāvējusi no dažādām gleznām, kuru vidū 
var minēt vairākas 16. un 17. gs. mākslinieku darbu kopijas, šeit apmeklētāji varēja 
aplūkot arī 19. gs. vācu mākslinieku ainavas. Sestās istabas ekspozīcijā bija vairāk 
nekā 10 nezināmu autoru darbi (katalogā atzīmēti kā “vecās vācu”, “vecās itāļu”, 
“vecās nīderlandiešu” skolas darbi; dominē Bībeles tematika), kā arī 19. gs. otrās 
puses vācu glezniecības skolas ainavas. Arī septītajā un astotajā istabā dominēja vācu 
glezniecība. Šeit atradās vairākas ainavu un portretu grupas.35 

1905. gadā visa ekspozīcija no Kerkoviusu nama Totlēbena bulvārī 4 tika pār-
vietota uz jaunatklāto pilsētas mākslas muzeju (tagad – Valsts Mākslas muzejs). 
1899. gada katalogā uzrādīto gleznu lielākā daļa šobrīd atrodas Ārzemju mākslas 
muzeja fondos Rīgas pilī, bet mazākā daļa – Valsts Mākslas muzejā.36 

Kā izriet no arhīva dokumentiem, pēc L. Kerkoviusa nāves kā namīpašnieki figu-
rēja viņa radi, kas apzīmēti ar kopnosaukumu “L. Kerkoviusa mantinieki”.37 Pilnīgas 
ziņas par to, kas notika ar namu diemžēl atrast nav izdevies, tādēļ tālākais materiāla 
izklāsts kļūst visai fragmentārs.

Ar 1925. gada 18. aprīli datēts dokuments liecina, ka mājas īpašnieki “neceļ ie-
runas” pret sabiedrības “Autotehnika” īpašnieku plāniem ierīkot “Kerkoviusa sētas 
mājas telpās” Kalpaka bulvārī 4 akumulatoru uzlādēšanas staciju ar elektromotoru. 
Tālāk seko būvinspektora atsauksme par to, ka pret akumulatoru uzlādēšanas stacijas 
ierīkošanu pagalma ēkas otrajā stāvā, kā arī 1,5–2 zirgspēku elektromotora uzstādī-
šanu minētās telpas no būvtehniskā viedokļa nekādu iebildumu nav.38 

Tomēr ar 1925. gada 4. decembri datēts kāds Rīgas prefektūrai adresēts doku-
ments, kuru parakstījuši “pilsētas valdes loceklis” un “sekretārs” (abi paraksti nesa-
lasāmi). Dokumentā apgalvots, ka Kalpaka bulvārī 4 bez būvvaldes ziņas un atļaujas 
bijušajā zirgu stallī un ratu telpās nelikumīgi ir izvietota automobiļu darbnīca. Tālāk 
atzīmēts, ka gruntsgabalā Raiņa 9, kurš savienots ar iepriekšminēto gruntsgabalu, 
tāpat zirgu stallis aizņemts ar automobiļu darbnīcām un automobiļiem. Visās minētās 
darbnīcu telpās ir iekārtotas provizoriskas krāsniņas un skārda dūmvadi izlaisti caur 
logiem, kas neatbilst saistošiem noteikumiem un ugunsgrēka gadījumā apdraud visu 
apkārtni. Ņemot vērā iepriekšteikto, dokumentā tiek izvirzīta prasība nekavējoties 
likvidēt visas ierīkotās krāsniņas un slēgt visas iepriekšminētajās telpās atrodošās 
autodarbnīcas un garāžas.39
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Ar 1926. gada 21. janvāri datēts izraksts no Rīgas pilsētas valdes sēdes protokola, 
ko parakstījis pilsētas galva Alfrēds Andersons. Šis izraksts ir atbilde uz Iekšlie-
tu ministrijas Administratīvā departamenta pieprasījumu par šīm pašām darbnīcām. 
Pilsētas valde ziņo: ņemot vērā, ka akumulatoru pārlādēšanai lieto zema sprieguma 
strāvu līdz 5 voltiem, caur ko nekādi kaitīgi izgarojumi neceļas, un darbnīcām pa-
redzētās telpas atrodas atsevišķi no apdzīvotām telpām, un ka apkārtējo gruntsgabalu 
īpašnieki neceļ iebildumus pret darbnīcas ierīkošanu. Tādēļ 1926. gada 14. janvārī arī 
pilsētas valdes sēde nolēma necelt iebildumus pret darbnīcas darbību, par to paziņojot 
Iekšlietu ministrijas Administratīvajam departamentam.40 

Tomēr sarakste šajā jautājumā beidzās ar dokumentu, kas datēts ar 1926. gada 
2. februāri, kuru parakstījuši Rīgas policijas 2. iecirkņa priekšnieka palīgs un tā paša 
iecirkņa uzraugs (paraksti nesalasāmi). Tajā teikts: ”Ar šo ziņoju, ka Kalpaka bulvārī 
4 un Raiņa bulvārī 9 automobiļu garāža un darbnīcas ir likvidētas.”41 

No Rīgas pilsētas Būvvaldes komisijas sēdes protokola noraksta (dokuments 
datēts ar 1928. gada 5. janvāri) redzams, ka komisija apsprieda Iekšlietu ministrijas 
Būvniecības pārvaldes 1927. gada 5. decembra rakstu par sabiedrības “Autotehnika” 
projektu par benzīna tvertnes ierīkošanu Kalpaka bulvārī 4. Dokumentā norādīts, ka 
uzstādīt tilpnes benzīna pārdošanai atļauts tikai atklātās vietās, kur iespējams iekārtot 
ērtu iebraukšanu un izbraukšanu automašīnām. Šinī gadījumā to izdarīt nevar šaurā 
pagalma dēļ. Tā kā, iekārtojot benzīna uzpildi Kalpaka bulvārī 4, netālu no Brīvības 
ielas, sagaidāmi traucējumi transporta kustībā, komisija nolēma izteikties pret pie-
prasītās atļaujas izsniegšanu.42 

Dokuments, kuru 1933. gada 27. februārī parakstījis Faivuss Monastirskis (dzīvo 
Kalpaka bulvārī 4, 2. dzīvoklī), lūgts Rīgas pilsētas Būvvaldei “izdot attiecīgu atļau-
ju, nosakot maksimālo cilvēku skaitu sapulcēm telpās Kalpaka 4, dzīv. 2. Minētajās 
telpās paredzēts noturēt lekcijas, sapulces, laulības aktus un banketus”. 1. martā pil-
sētas būvju nodaļa paziņoja, ka neceļ iebildumus pret paredzētajiem pasākumiem ar 
noteikumu, ka telpās drīkst ielaist ne vairāk kā 150 apmeklētāju.43

Pilns šai laikā namā dzīvojošo īrnieku saraksts joprojām nav līdz galam noskaid-
rots. Atbilstoši netiešām norādēm 1934. gada pavasarī te jau atradies Veselības kopša-
nas muzejs (par šo iestādi plašāku ziņu trūkst), un tā telpās laikposmā no 1934. gada 
vasaras sākuma līdz 1937. gada pavasarim savas sēdes noturējusi Latvijas Vēža ap-
karošanas biedrība, bet vēlāk namā kādu brīdi (vismaz līdz 1939. gada beigām) bija 
arī Veselības veicināšanas biedrības birojs. 

No 1936. gada pavasara nama 3. dzīvoklī iemitinājās studenšu korporācija 
“Imeria”. Tā nodibināta 1924. gada 19. novembrī un 1939. gadā apvienoja vairāk 
nekā 200 studenšu. Pēc Latvijas okupācijas 1940. gadā tā, tāpat kā visas citas stu-
dentu korporācijas, bija spiesta pārtraukt savu darbību Latvijā un to atjaunoja tikai 
1949. gadā trimdā, apvienojot savās rindās latviešu studentes, kas mācījās dažādās 
ārzemju augstskolās. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas “Imerija” atjaunoja darbību 
Latvijas Universitātē.44 

Arhīvā atrodams arī Rīgas pilsētas Būvvaldei nosūtītais L. Kerkoviusa mantinieku 
lūgums pagarināt izpildes laiku rīkojumam noasfaltēt viņiem piederošās ēkas pagal-
mu līdz 1939. gada 31. maijam, “jo līdzekļi šim nolūkam nebija šogad paredzēti”.  
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Dokuments datēts ar 1938.g. 10. septembri; tā paša gada 14. septembrī būvvalde pa-
ziņoja, ka termiņš pagalma asfaltēšanai pagarināts līdz 1939. gada 15. maijam.45 

Ar 1940. gada 7. septembri datēts Universitātes Saimniecības padomes raksts 
Rīgas pilsētas būvju pārvaldei, kurā ziņots, ka Latvijas PSR Universitātes rīcībā ir no-
dots nams Rīgā, Kalpaka bulvārī 4, kur patlaban notiek remonti un kapitālpārbūves. 
Sakarā ar to Universitāte lūdz atļauju “pie aprādītā nama ierīkot būvžogu izdarāmo 
pārbūvju vajadzībām”. No uzliktās rezolūcijas izriet, ka būvju pārvaldei iebildumu 
nav, “bet vajag pieprasīt tautas milicijas atļauju”.46

No pēdējiem diviem dokumentiem var iegūt zināmu priekšstatu par pārbūves 
darbu norisi Universitātes bibliotēkas ēkā. Dokuments, kuru 1941. gada 20. janvārī 
parakstījis augstskolas prorektors R. Knaps, satur lūgumu Rīgas pilsētas celtniecības 
trestam atļaut “uzstādīt Universitātes jaunizbūvējamās bibliotēkas namā Kalpaka bul-
vārī 4 četrus apakšminētos elektromotorus ar šādu jaudu: 1 gab. centrālapkures ūdens 
cirkulācijas motors – 0,5 kW; 1 gab. grāmatu lifta motors – 1kW; 2 gab. ventilācijas 
motori – 1 kW. 

Rīgas pilsētas izpildu komitejas komunālās saimniecības nodaļa 1941. gada 
30. janvārī savā atbildē norāda, ka tai nav iebildumu pret minēto četru elektromoto-
ru uzstādīšanu.47 

Diemžēl neizdevās atrast nekādus dokumentus par Kerkoviusa nama iekšējo ie-
kārtojumu 20.–30. gados, par iepriekšminēto dzīvokļu platību un izvietojumu, kā arī 
par ēkas pārbūvi Universitātes bibliotēkas vajadzībām.
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CIETVIELU FIZIKAS INSTITŪTS

Analizēta LU Cietvielu fizikas institūta attīstība pēc Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas:
starptautiskā prestiža nostiprināšanās, aktivitātes Latvijas problēmu risināšanā un līdzdalība 
studiju programmās.
Raksturvārdi: pētnieciskie projekti, Ekselences centrs, Eiropas Komisijas finansējums, studiju
programmas

LU Cietvielu fizikas institūts (CFI) ir dibināts 1978. gadā uz universitātes Pusva-
dītāju fizikas laboratorijas (vad. prof. Ilmārs Vītols) un Segnetoelektriķu un pjezoe-
lektriķu fizikas laboratorijas (vad. prof. Voldemārs Fricbergs) bāzes. Kopš 1986. gada 
CFI ir juridiski patstāvīga zinātniska iestāde, bet institūts saglabā ciešus kontaktus ar 
LU Fizikas un matemātikas fakultāti (FMF) studiju procesa nodrošināšanai fizikas
un optometrijas studiju programmās. 

Par institūta vēsturi un attīstību ir rakstīts daudz1, tādēļ aprobežosimies tikai ar 
to tendenču izklāstu, kas CFI ir aktuālas pēdējos piecos gados. Bet sāksim ar īsu 
analīzi, kādēļ institūts spēja veiksmīgi pārvarēt grūtos pārmaiņu laikus pēc Latvijas 
valstiskās neatkarības atjaunošanas.Tas tika panākts ar:

• labāko institūta tradīciju saglabāšanu un attīstīšanu (demokrātiska pārvalde, 
zinātniskais seminārs, gadskārtējas un atklātas institūta konferences),

• sadarbību ar LU studentu apmācībā, aktīvu dalību konkursos uz profesora 
štatu vietām un studentu iesaistīšanu zinātniskā darbā,

• aktīva projektu rakstīšanu starptautiskiem un nacionāliem konkursiem,
• striktu nodokļu politiku institūta infrastruktūras uzturēšanai un no neizmantoto 

telpu izīrēšanas iegūto līdzekļu novirzīšanas komunālo maksājumu segšanai.
Pateicoties šādai politikai, 90. gadu beigās stabilizējās zinātnisko darbinieku 

skaits CFI (80) un palielinājās viņu zinātniskā atdeve (200 publikāciju gadā). Pēc 
publikāciju skaita, kas minēts Zinātnes citēšanas indeksā (1996–2002), CFI ieņem 
pirmo vietu Latvijas zinātnisko institūtu vidū ar 50–70 citētiem darbiem gadā. Pēdējo 
10 gadu laikā CFI ir bijis kā kondensācijas centrs, kas integrē cietvielu fizikas virzie-
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nā strādājošās zinātniskās grupas (1994. gadā uz CFI pārnāca 20 zinātnieki no LZA 
Fizikas institūta (FI), 1999. gadā – 20 zinātnieki no LZA Kodolpētniecības centra, 
bet 2003. gadā – pieci zinātnieki no LZA Fizikālās enerģētikas institūta). Pašlaik in-
stitūtā strādā 25 habilitētie fizikas doktori, 45 doktori, 6 doktoranti un 50 studentu.
Piesaistītā finansējuma dinamiku un sadalījumu sk. 1. un 2. attēlā.

1. att. Finansējuma dinamika, 1993.–2003. g.

2. att. Finansējuma avoti 2003. gadā

Pēc 1998. gada institūtā būtiski uzlabojušies darba un studiju apstākļi: notikusi 
ēkas siltināšana, logu un jumta nomaiņa (1998–2000), esam tikuši pie ātrdarbīga 
optiskā interneta pieslēguma (2001), pabeigta galvenās ēkas piebūves rekonstrukcija 
(2003), rekonstruēta terase, kā arī izveidota piebrauktuve, lai cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām būtu vieglāk iekļūt ēkā (2004).

CFI starptautiskā prestiža nostiprināšanās
Institūts ir aktīvi piedalījies Eiropas Savienības 4., 5. un 6. ietvara programmu 

projektos. Lielākais sasniegums: 2000. gadā izsludinātajā konkursā CFI sagatavotais 
Ekselences centra CAMART (Excellence Centre of Advanced Material Research and 

Andris Krūmiņš, Andris Šternbergs. Cietvielu fizikas institūts
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Technology) projekts ieguva augstāko novērtējumu materiālzinātnes projektu grupā 
starp ES kandidātvalstīm. Ko šis projekts deva? Minēsim pašu svarīgāko: 

• Eiropas Komisijas (EK) finansējumu 400 000 latu apmērā laika posmam no 
2001. līdz 2004. gadam,

• regulāras ārzemju kolēģu darba vizītes CFI uz vienu mēnesi un ilgāk, kas 
sekmēja labākās pieredzes pārņemšanu,

• institūta zinātniskā semināra aktivizēšanos un starptautiska līmeņa izglītību,
• iespēju CFI zinātniekiem un studentiem regulāri piedalīties zinātniskās kon-

ferencēs Eiropā,
• iespēju piesaistīt jaunos zinātniekus,
• zinātniskās infrastruktūras uzlabošanu, pateicoties Latvijas Izglītības un zināt-

nes ministrijas (IZM) līdzfinansējumam.
Bez EK finansētiem projektiem institūts piedalās trijās COST programmās, kā 

arī Latvijas un Vācijas (divi projekti), Latvijas un Francijas (divi projekti), Latvi-
jas – Lietuvas – Taivānas projektos.

Liela nozīme institūta starptautiskā prestiža celšanā ir arī asociācijas “EURA-
TOM Latvijas Universitāte” nodibināšanai 2001. gadā Dr.hab.phys. A. Šternberga 
vadībā. EURATOM projektos strādā LU FI, LU un LZA Matemātikas institūta un 
LU CFI zinātnieki, izpildot 7–8 projektus gadā. Finansējums CFI projektiem ir 
150 000 latu gadā.

CFI regulāri organizē starptautiskas konferences, atzīmēsim nozīmīgākās: 
• NATO seminārs “Defekti un virsmas inducēti efekti perspektīvos perovskitos” 

(Rīgā, 1999. gada augustā), 
• 5. Eiropas konference par polāro dielektriķu pielietojumiem (Rīgā, 2000. gada 

augustā), 
• 4. Eiropas konference par luminescentiem detektoriem un jonizētā starojuma 

pārveidotājiem (Rīgā, 2000. gada augustā), 
• reģionālais seminārs par cietvielu joniku (Rīgā, 2001. gada septembrī), 
• 3. starptautiskā konference “Progresīvie optiskie materiāli un ierīces” (Rīga, 

2002. gada augustā), 
• 10. starptautiskais simpozijs par smaržu atpazīšanu un elektronisko “degunu” 

(Rīgā, 2003. gada jūnijā), 
• 15. starptautiskā konference par dielektrisko materiālu defektiem (Rīgā, 

2004. gada jūlijā). 
No 1991. gada līdz 2000. gadam jauna zinātniskā aparatūra institūtā praktiski 

netika iepirkta mazā valsts finansējuma dēļ. Iegādājamies tikai datortehniku. Pozitī-
vas izmaiņas sākās 2001. gadā, kad, pateicoties IZM piešķirtajam līdzfinansējumam 
ES 5. ietvarprogrammas projektiem, iegādājamies aparatūru par 39 000 latu. Arī 
2002. gadā ieguvām to pašu summu, bet 2003. gadā – 143 000 latu. Kā galvenās 
CFI izvietotās ierīces, kas ir pieejamas visiem Latvijas zinātniekiem, būtu jāmin 
infrasarkanais Furjē spektrometrs Bruker Equinox 55, skenējošais atomspēka mikro-
skops Smena, superdators (sastāv no sešiem Compaque tipa datoriem). 
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Ar jauno aparatūru jau strādājuši Ekselences centra viesi. To apgūst arī mūsu 
studenti.

CFI un Latvijas projekti 
CFI 2004. gadā tika izpildīts 31 Latvijas Zinātnes padomes finansēts projekts 

un viens sadarbības projekts par inteliģentiem materiāliem un struktūrām mikro-
elektronikai un fotonikai. Pēc CFI iniciatīvas sagatavots jauns sadarbības projekts 
“Nanomateriāli un nanotehnoloģijas”, kurā integrēti pētījumi, kas notiek LU, RTU un 
LZA FEI. Turpinot Ekselences centra CAMART tradīcijas un Eiropas vadošo valstu 
pieredzi, uz sadarbības projekta bāzes plānojam izveidot Nacionālo nanomateriālu 
programmu.

2004. gadā Latvijas valdībā ir akceptēts ES Strukturālo fondu (ERAF) nacionālās 
programmas projekts “Moderna aprīkojuma un infrastruktūras atbalsts LU Cietvielu 
fizikas institūtam” par kopējo summu 1 miljons latu. Apgūstot šos līdzekļus, CFI 
būtiski uzlabos un modernizēs savu tehnoloģisko un pētniecisko bāzi un palielinās 
savu konkurētspēju Eiropas zinātniskajā telpā. 

Institūts kopā ar Latvijas maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas specializējas 
mikroelektronikas un fotonikas iekārtu izveidē, aktīvi sagatavo un izpilda tirgus 
orientēto projektu pieteikumus. Izmantojot šīs iestrādes, 2004. gada nogalē tiks sa-
gatavots pieteikums vēl vienam ERAF projektam – “Atbalsts lietišķajiem pētījumiem 
valsts zinātniskās institūcijās”.

Līdzdalība studiju programmās
Vairāk kā piekto daļu institūta platības izmanto mācību darbam: te tiek realizētas 

optometrijas un daļēji arī fizikas studiju programma.
Zinātnisko darbinieku iesaistīšana studiju darbā fizikas programmā sākās tikai 

1998. gadā, kad LU izsludināja konkursu uz profesoru vietām. Tādējādi par LU Fi-
zikas un matemātikas fakultātes profesoriem kļuva I. Tāle, A. Siliņš un A. Krūmiņš, 
par RTU profesoriem – A. Ozols un M. Knite, par Daugavpils Universitātes profe-
soru – G. Liberts. 

Lai sekmētu mācību un zinātniskā darba integrāciju, 2002. gadā institūtā uz trīs 
fizikas profesoru grupu bāzes tika izveidota LU FMF Cietvielu un materiālu fizikas
katedra. Tā atrodas CFI telpās un nodrošina A un B daļas kursus fizikas bakalaura un
maģistra studiju programmās, rūpējas par studentu iesaistīšanu zinātniskā darbā (kva-
lifikācijas darbu izstrādi). Cietvielu un materiālu fizikas apkšprogramma ir lielākā 
maģistrantūras apakšprogramma fizikā. Katru gadu mācības tajā uzsāk 5–10 studenti. 
2004. gadā katedrā par asociēto profesoru sāka strādāt Dr.hab.phys. U. Rogulis. 

Optometrijas studiju programma tika izveidota 1993. gadā, pateicoties profesoru 
I. Vītola un I. Lāča, kā arī doc. V. Grabovska aktivitātēm.2 Pašlaik bakalaura, ma-
ģistra, un profesionālās programmās studē 120 studentu. 2004. gadā Gunta Krūmiņa 
aizstāvēja Latvijā pirmo doktora grādu medicīniskā fizikā (optometrija). Studiju un 
pētniecības procesu nodrošina divi profesori (I. Lācis un M. Ozoliņš), kā arī mācīb-
spēki ar fizikas un medicīnas pamatzināšanām.

Andris Krūmiņš, Andris Šternbergs. Cietvielu fizikas institūts
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Nākotnes uzdevumi
Nākotnē redzam šādus galvenos CFI uzdevumus: 
• CFI kā zinātniski pētnieciskā institūta juridiskā statusa formulēšana atbilstoši 

jaunajam Latvijas Komerclikumam; 
• pakāpeniska zinātnisko un pedagoģisko kadru atjaunošana. Šis uzdevums var 

tikt atrisināts, veicot virkni apakšuzdevumu:
• nodrošinot zinātniskiem darbiniekiem adekvātu atalgojumu, 
• iesaistot doktorantūrā un pēcdoktorantūras studijās labākos studentus,
• palielinot emeritēto zinātnieku skaitu un viņu atalgojumu.

• CFI galvenās ēkas siltināšanas otrās kārtas pabeigšana un videokonferenču 
auditorijas izveide 100 studentiem CFI ēkas piebūvē;

• apgūt pētniecisko un tehnoloģisko aparatūru, kas iegādāta par ES struktūrfon-
diem;

• aktivizēt inovatīvo sadarbību ar augsto tehnoloģiju uzņēmumiem Latvijā un 
Eiropā; projektu gatavošana ES struktūrfondu aktivitātēm.

ATSAUCES
1  Krūmiņš, A. Cietvielu fizikas institūts. Grām.: Latvijas Universitāte 75. Rīga: Latvijas Universitāte, 1994, 

262.–268. lpp.; Cietvielu fizikas institūts. Grām.: Latvijas Universitātei – 80. Rīga: Latvijas Universitāte, 
1999, 82.–84. lpp.; Zaķis, J. CFI no idejas līdz realitātei. Grām.: LU CFI vēstures lasījumi. Rīga: LU CFI, 
1998, 54.–59. lpp.; Siliņš, A. CFI tālākveidošanās (1984– 1992). Grām.: LU CFI vēstures lasījumi. Rīga, 
LU CFI, 1998, 59.– 64. lpp.; Krūmiņš, A. LU Cietvielu fizikas institūts jaunajos laikos (1992–1998).
Grām.: LU CFI vēstures lasījumi. Rīga: LU CFI, 1998, 65.–73. lpp.; Institute of Solid State Physics 
University of Latvia. Riga: ISA Plus, 2003 (t.p. elektroniskā formātā sk.: http://www.cfi.lu.lv).

2  Grabovskis, V., Lācis, I., Cikmačs, P. Optometrijas attīstības vēsture Latvijā. Grām.: LU CFI 17. zināt-
niskā konferences tēzes un vēstures lasījumi. Rīga: LU CFI, 2001, 106.–112. lpp.
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VENTSPILS STARPTAUTISKAIS 
RADIOASTRONOMIJAS CENTRS  
OTRĀS DESMITGADES SĀKUMĀ

Rakstā aplūkota Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra izveide, galvenie darbības 
virzieni, starptautiskā sadarbība, kā arī sadarbība ar Latvijas augstskolām. 
Raksturvārdi: kosmiskie pētījumi Latvijā, lietišķie kosmiskie pētījumi, Ventspils Starptautis-
kais radioastronomijas centrs. 

Ievads
Latvijas astronomu sabiedrība un LU Astronomijas institūts ir aktīvi piedalījušies 

Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra (VSRC) tapšanā un veidošanā, kad 
pirms desmit gadiem, 1994. gada 22. jūlijā, bijušās PSRS armija aizgāja no militārā 
objekta “Zvaigznīte” Ventspils rajonā. Militārā objekta pārņemšanas Valsts komisijā 
no sešiem Latvijas pārstāvjiem divi bija no LU Astronomijas institūta (A. Balklavs-
Grīnhofs un J. Žagars). Divus gadus vēlāk, 1996. gada jūnijā, tika juridiski izveidots 
Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas centrs, par kura direktoru kļuva Dr.sc.
ing. E. Bervalds. Tolaik Centra primārais uzdevums bija atjaunot un apsaimniekot 
no PSRS armijas mantotos milzu radioteleskopus RT-32 un RT-16, kas pēc saviem 
galvenajiem raksturlielumiem ir atzīstami par vieniem no labākajiem Ziemeļeiropā.

Atskatoties uz pirmajiem desmit VSRC darbības gadiem, nākas secināt, ka tie 
nebija viegli. Trūka pieredzes šādu lielu zinātnes infrastruktūras objektu apsaimnie-
košanā, armija pirms aiziešanas bija nopietni sabojājusi teleskopu elektroiekārtas, 
iznīcinājusi visu tehnisko dokumentāciju. Pēdējo gadu laikā, apzinoties nenovērša-
mo PSRS sabrukumu, vairs netika veikti reglamentos paredzētie apkopes darbi, un 
radioteleskopu stāvoklis 1994. gadā bija visai nožēlojams. Taču galvenās grūtības 
radīja Latvijas valsts pilnīgā ignorance un no tās izrietošais līdzekļu trūkums šo 
lielo zinātnes infrastruktūras objektu uzturēšanai. Ja visus šos gadus nebūtu bijusi 
izpratne un nesavtīga palīdzība (gan morāla, gan materiāla, gan arī lietišķa) no kolē-
ģu – Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Fizikālās enerģētikas 
institūta, LU un Rīgas Tehniskās universitātes – puses, Centra radioteleskopi šodien 
nebūtu nekas vairāk kā lūžņu kaudzes. Es domāju, ka ir pienācis laiks nosaukt arī 
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to cilvēku vārdus (ne visi no viņiem vairs ir mūsu vidū!), kas pašaizliedzīgi un gan-
drīz bez atalgojuma veica teleskopu atjaunošanu un glābšanu no iznīcības. Kaut arī 
dalībnieku šajā procesā bija samērā daudz, smagāko nastu iznesa centra direktors 
E. Bervalds un Dr.hab.sc.ing. Z. Sīka (FEI), kopā ar Dr.sc.ing. V. Bezrukovu (FEI), 
D. Bezrukovu (FEI), V. Bondarenko , G. Ozoliņu, kā arī Vita un Edmunds Auziņi. 
Daudz darīja arī prof. D. Draviņš (Lundas universitāte, Zviedrija), Dr.phys. M. Ābele 
(LU), Dr.sc.ing. G. Balodis (RTU), Dr.phys. I. Šmelds (LU) un Dr.phys. B. Rjabovs 
(LU). Ļoti nozīmīgs dažādās situācijās bija akadēmiķu J. Ekmaņa, T. Millera un 
A. Siliņa atbalsts un padoms. Un paldies, protams, visiem, kas juta un dzīvoja līdz, 
kas palīdzēja, atbalstīja un veidoja Latvijas sabiedrībā izpratni, ka Irbenes teleskopi 
ir mūsu kopēja bagātība.

VSRC stratēģiskie mērķi
Izvērtējot VSRC pirmajā desmitgadē paveikto (un arī nepaveikto!), tagad, pro-

tams, ir vieglāk un saprotamāk raudzīties nākotnē un iezīmēt centra tālākas attīstības 
perspektīvas. 2004. gada pavasarī un vasarā iniciatīvas grupa šī raksta autora un 
Zigurda Sīkas vadībā izstrādāja VSRC attīstības koncepciju tā otrajai desmitgadei, 
kurā ir izvirzīti trīs galvenie VSRC darbības mērķi.
• VSRC kā astronomisko pētījumu centrs, kas veic fundamentālus pētījumus 

radioastronomijā un ar to saistītos astrofizikas virzienos.
 Galvenie fundamentālo pētījumu virzieni, kurus ir lietderīgi attīstīt, pēc mūsu 

domām, ir šādi: 
1) dalība EVN radiointerferometrijas tīklā,
2) dalība starptautiskās daudzantenu novērojumu programmās,
3) kosmisko māzeru pētījumi,
4) Saules radioastronomiskie pētījumi,
5) asteroīdu radiolokācija.

• VSRC kā kosmisko pētījumu centrs Latvijā, kas veic galvenokārt lietišķas 
ievirzes kosmiskos pētījumus.

 Galvenie lietišķo kosmisko pētījumu virzieni, kurus ir lietderīgi attīstīt, pēc mūsu 
domām, ir šādi:
1) pētījumi satelītnavigācijā (GPS un GALILLEO), 
2) satelītattēlu iegūšana un izmantošana (GMES), 
3) kosmiskās telekomunikācijas (ESA un SSC),
4) astroģeodēziskā radiointerferometrija (VLBI).

• VSRC kā kosmisko pētījumu akadēmiskās izglītības centrs, kas gatavo ma-
ģistra un doktora līmeņa speciālistus.

Tādējādi mēs piedāvājam nebalstīt VSRC tālāko attīstību tikai uz fundamentālajiem 
pētījumiem radioastronomijā, jo (a) finansējuma piesaiste fundamentālajiem 
pētījumiem ir ļoti komplicēta un VSRC gadījumā pat problemātiska, (b) neveiksme 
vienā darbības jomā nedrīkst apturēt Centra attīstību kopumā. Realizējot stratēģiju, 
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kurā VSRC darbība balstās uz trim galvenajiem mērķiem, tiks nodrošināta iespēja 
aktīvāk attīstīt tās jomas, kurās ātrāk izdodas gūt panākumus un virzīties uz priekšu, 
atliekot grūtāko un sākotnēji mazāk sekmīgo jomu attīstību uz vēlāku laiku. 

Lietišķie kosmiskie pētījumi
Atšķirībā no līdzšinējās VSRC rīcības stratēģijas, kas balstījās galvenokārt uz 

mēģinājumiem iesaistīties fundamentālās pētniecības programmās, mēs ierosinām 
turpmāk lielāku vērību veltīt tieši lietišķajiem kosmiskajiem pētījumiem un darbībai 
akadēmiskās izglītības jomās. 

Ar GPS novērojumiem saistīti lietišķie kosmiskie pētījumi satelītnavigācijā Cen-
trā tika uzsākti jau 1997. gada maijā ar līdzdalību starptautiskā Eiropas Unificētās 
Vertikālās atskaites sistēmas pilnveidošanas mērījumu programmā EUVN’97. Šajā 
programmā piedalījās visas Eiropas valstis, darbus Centrāleiropas reģionā koordi-
nēja Polijas Zinātņu akadēmija, bet mērījumi EUVN’97 programmas ietvaros tika 
veikti ar Valsts Zemes dienesta (VZD) aparatūru – Trimble SSE sērijas ģeodēzisko 
GPS uztvērēju. Apstrādājot šī mērījumu seansa rezultātus, pirmo reizi tika noteiktas 
Irbenes ģeodinamiskā punkta koordinātes ar dažu milimetru precizitāti, un tādējādi 
1997. gada 21. maiju var uzskatīt par Latvijas otrā nacionālā GPS atbalsta punkta 
izveidošanas dienu VSRC teritorijā (otru atbalsta punktu nodrošina LU Astronomijas 
institūts (AI), un šis punkts atrodas Universitātes Botāniskā dārza teritorijā).

Nākamais nopietnais solis ar satelītnavigācijas pētījumiem saistītās aktivitātēs 
bija nepārtrauktu GPS novērojumu uzsākšana 1998. gada 2. aprīlī ar augstākās pre-
cizitātes klases ģeofizikālo GPS uztvērēju Turbo Rogue SNR 8000, ko VSRC saņē-
ma bezmaksas lietošanā no Čalmeras Tehnoloģiju universitātes Onsalas Kosmiskās 
observatorijas Zviedrijā. Sadarbības nosacījumi paredzēja, ka ar šo iekārtu iegūtā 
informācija operatīvi tiek izvietota Gēteborgas serverī gere.oso.chalmers.se, un tā 
ir brīvi pieejama zinātniskai izmantošanai Latvijā un Skandināvijas valstīs (Ziemeļ-
valstu Ģeodēziskās komisijas dalībvalstīs). 

Trešais nopietnais solis bija gravimetriskā fundamenta uzbūvēšana 1998. gada 
vasarā un pirmo gravimetrisko mērījumu uzsākšana. 1998. gada rudenī ar VZD re-
latīvo gravimetru Scintrex CG-3 tika realizēta pirmā VSRC Ģeofizikas laboratorijas
gravimetriskā fundamenta piesaiste pie Latvijas valsts gravimetriskā tīkla. 1999. ga-
dā ar La Costa Romberg G648/673 gravimetriem Irbenes gravimetriskais tīkls tika 
saistīts vēl ar 26 valsts augstuma tīkla pamatpunktiem maršrutā Daugavpils – Viš-
ķi – Rēzekne – Rīga – Pope – Irbene – Ventspils – Liepāja – Rucava. 

Savas pastāvēšanas laikā VSRC Ģeofizikas laboratorija ar gravimetriskajiem
un GPS mērījumiem piedalījusies dažādu starptautisku zinātnisku programmu iz-
pildē. To vidū atzīmējama regulāra līdzdalība Dānijas un Baltijas valstu sadarbības 
sektorprogrammā Latvijas augstuma tīklu analīze un modernizācija, kuru koordi-
nē Dānijas Karaliskais Ģeodēzijas un kadastra centrs KMS un Latvijas VZD. Tika 
veikti arī atbalsta mērījumi Ziemeļvalstu aerogravimetriskajam novērojumu seansam 
virs Baltijas jūras ar Dānijas KMS, Air Greenland, Norvēģijas Statens Kartverk in-
stitūta un Bergenas universitātes līdzdalību. Par Ģeofizikas laboratorijas darbu tiek
regulāri ziņots starptautiskās zinātniskās konferencēs, tostarp katru gadu arī Eiropas 
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Ģeofizikas biedrības un Eiropas Ģeozinātņu savienības reprezentablajās Ģenerālajās 
asamblejās (1999.–2004. g. Nicā, Francija.). 

Runājot par Irbenes Ģeofizikas laboratorijas līdzšinējā darba rezultātu, noteikti 
jāmin, ka ar minimāliem līdzekļiem Centrā ir izveidota un sekmīgi darbojas zinātnis-
ka mērlaboratorija, kuras mērījumi ir pieprasīti un tiek izmantoti starptautiski koor-
dinētās pētniecības programmās ģeofizikā un ar kosmosa izpēti saistītās nozarēs. Bez 
tam šos mērījumus izmanto un laboratoriju atbalsta Latvijas Valsts Zemes dienests, 
jo šī laboratorija ir viena no divām valsts ģeodēziskā tīkla augstākās precizitātes GPS 
atbalsta punktu nodrošinātājām. 

GPS, ģeodēzisko un gravimetrisko mērījumu attīstības zinātniskā perspektīva ir 
saistīta ar trim būtiskiem aspektiem:

• VZD ir paredzējis attīstīt Irbenes ģeodinamisko poligonu kā vienu no GPS 
un GALILEO satelītnavigācijas sistēmu precīzo atbalsta signālu izplatīšanas 
bāzes stacijām, lai nodrošinātu precīzu ģeodēzisko darbu veikšanas iespēju 
Ziemeļkurzemes reģionā ar konvencionālu ģeodēzisko GNSS (Globālās na-
vigācijas satelītsistēma) aparatūru. Šādā gadījumā laboratorija tiks apgādāta 
ar papildu aparatūru un tai būs jāveic arī papildu funkcijas.

• Kvalitatīva interneta pieslēguma gadījumā Irbenes GNSS mērījumi tiktu ope-
ratīvi iekļauti starptautisko koordinātu sistēmu ITRF un EUREF aprēķinos, 
kuru nozīmi Eiropas, ASV u.c. valstu kosmosa izpētes programmu navigācijas 
un koordinātu nodrošinājuma jomā ir grūti pārvērtēt. Priekšlikumi par šādu 
sadarbību no EUREF organizācijas pārstāvjiem ir jau tikuši izteikti.

• VSRC Ģeofizikas laboratorijā var izvērst arī analītisku pētniecības darbu sa-
telītnavigācijas jomā, kā arī studentu apmācību inženierzinātņu specialitātēs, 
organizēt un ģeodēzijas speciālistu kvalifikācijas celšanas pasākumus.

Cits lietišķo kosmisko pētījumu virziens ir satelītattēlu uztveršana un apstrāde, 
kas ir viens no pasaulē visvairāk komercializētajiem šo pētījumu sektoriem. Tas ir 
saistīts gan ar lielo sākuma investīciju nepieciešamību, lai izveidotu attēlu iegūša-
nas un apstrādes infrastruktūru, gan to, ka šo attēlu izmantošana spēj dot ļoti lielu 
ekonomisko efektu dažādās saimnieciskās dzīves jomās. Tieši ekonomiskais aspekts 
ir pamatā tam, ka satelītattēlu iegūšanas, apstrādes un izmantošanas tehnoloģiju at-
tīstība ir viena no trim galvenajām Eiropas Savienības kosmiskajām prioritātēm un 
tai paredzēti lieli finanšu resursi, arī FP6 projektu (GMES) līmenī. 

VSRC būtu lietderīgi (par bāzi izmantojot radioteleskopu RT-16) realizēt pilot-
projektus ar ES līdzekļu piesaisti, lai informāciju, kas iegūstama, uztverot un apstrā-
dājot satelītattēlus, sāktu izmantot arī Latvijā. Zināmi priekšdarbi tam ir veikti kopīgi 
ar LU AI un Ventspils Augstskolas (VeA) pētniekiem. Minētajās augstskolās ir gan 
aparatūra satelītattēlu uztveršanai, gan programmatūra attēlu elementārai apstrādei, 
gan arī tiek gatavotas studiju programmas speciālistu apmācībai šajā informācijas 
tehnoloģiju jomā. 

Uztverot un apstrādājot šos satelītsignālus, iespējams iegūt Latvijai noderīgu 
informāciju: 

1) par straumju kustību Baltijas jūras baseinā, īpaši gar Kurzemes krastu, kur 
tās izsauc spēcīgu krastu eroziju (Latvija šī procesa rezultātā ik desmit gados 
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zaudē vairākus kvadrātkilometrus teritorijas) un sanešu nogulsnēšanos Vents-
pils un Liepājas ostu akvatorijos,

2) par ledus stāvokli Baltijas jūrā, tā pārvietošanos, kuģu ceļu stāvokli ziem-
as navigācijas apstākļos un kuģu atrašanās vietām Latvijas teritoriālo ūdeņu 
tuvumā, kā arī visā Baltijas jūrā,

3) precīzu meteoroloģisko informāciju par vēja ātrumu, viļņu augstumu un ūdens 
temperatūru jebkurā Baltijas jūras vietā, 

4) ātru un precīzu informāciju par naftas piesārņojumu jebkurā Baltijas jūras 
vietā ar iespēju nekļūdīgi noteikt gan piesārņojuma apjomu, gan cēloni un 
sekot tā tālākai kustībai, 

5) meža ugunsgrēku savlaicīga konstatēšana visā Latvijas teritorijā un to apjomu 
operatīva novērtēšana. Plūdu periodā iespējama regulāra un operatīva upju 
stāvokļa kontrole bez aviācijas līdzdalības,

6) lauksaimniecisko platību un meža masīvu saimniecisks vērtējums (ražas progno-
zes, lauksaimniecisko un meža kaitēkļu izplatības zonu noteikšana u.tml.). Mežu 
izciršanas un atjaunošanas apjomu operatīva un valsti aptveroša kontrole, 

7) ar saimniecisko, militāro vai cita veida darbību saistīto kartogrāfisko izmaiņu
operatīva reģistrēšana neatkarīgi no mākoņu segas un apgaismojuma apstāk-
ļiem. Augstas izšķirtspējas attēlu iegūšana un izmantošana topogrāfiska un
kartogrāfiska rakstura darbiem.

Šeit nosauktas nebūt ne visas, bet tikai galvenās distanciālās zondēšanas satelīt-
signālu izmantošanas potenciālās iespējas, kas izriet no Eiropas Kosmosa aģentūras 
(ESA) dalībvalstu praktiskās pieredzes. Protams, ne visām ir vienādi augsta nozīmība, 
jā vērtējam no Latvijas interešu un iespēju viedokļa, arī to realizēšana un ieviešana 
ir ar atšķirīgu komplicētības pakāpi. Turklāt, ņemot vērā, ka mūsu valstī trūkst spe-
ciālistu, kas ir spējīgi izmantot kosmisko informācijas tehnoloģiju sniegtās priekš-
rocības, satelītattēlu uztveršanas un apstrādes darbu uzsākšanu VSRC būtu ļoti liet-
derīgi apvienot ar studentu apmācību un mācību laboratorijas iekārtošanu Irbenē.

 Distanciālo zondēšanu veic gan speciāli tam paredzēti satelīti (Ikonos, Envisat, 
Landsat, EOS, SPOT 1-5 Resurs u.c.), gan arī kompleksi pētniecības satelīti (FREJA, 
JERS, MOS u.c.), kas paredzēti arī citu kosmisko pētījumu veikšanai. Daļa šo sate-
lītu signālu ir kodēta un nav paredzēta nesankcionētai lietošanai, daļa iegūstama uz 
komerciāliem pamatiem, daļa pieejama brīvai lietošanai katram, kas vien ir spējīgs 
tos uztvert un apstrādāt. Atšķirīgi ir arī aparatūras komplekti, kas darbojas dažādos 
satelītos: radaraltimetri jūras virsmas profilu mērījumiem, skatterometri vēja ātruma 
noteikšanai, radiometri ūdens temperatūras mērījumiem jebkurā pasaules okeāna vai 
jūru vietā ar precizitāti līdz 0,1 grādam un, visbeidzot, sintezētās apertūras mikro-
viļņu radari (Synthetic Aperture Radar, SAR) attēlu iegūšanai ar pārsteidzoši augstu 
izšķirtspēju (līdz 1–2 metriem). Lieti atgādināt, ka SAR tehnoloģija Zemes virsmas 
attēlu iegūšanai pārmantota no Venēras kosmiskajās zondēs izmantotās tehnikas, kas 
tika radīta, lai caurskatītu biezo planētas mākoņu segu un iegūtu labas kvalitātes 
Venēras virsmas attēlus. 

Vēl jāpiezīmē, ka distanciālās zondēšanas metodes daudzviet pasaulē tiek in-
tensīvi lietotas globālajos ģeofizikālajos pētījumos, kas saistīti ar ozona caurumu, 

Juris Žagars. Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas centrs ..



306 JUBILEJAS IZDEVUMS

skābajiem lietiem, klimata pārmaiņām un citām parādībām, kas tieši vai netieši skar 
visas pasaules valstis. Jo tiek uzskatīts, ka ir ļoti svarīgi, lai atbildīgi politiski lēmumi 
un starptautiski līgumi par ekoloģijas problēmām un industriālo iedarbību uz apkār-
tējo vidi balstītos uz nopietnām zinātniskām atziņām.

Trešā būtiskā lietišķo kosmisko pētījumu joma ir satelīttelekomunikācijas, kur, 
atšķirībā no darbiem satelītnavigācijas un satelītattēlu analīzes jomās VSRC līdz 
šim nav bijis vērā ņemamu iestrāžu. Taču šī joma ir svarīga, domājot par nākot-
nes sadarbības iespējām ar ESA un citiem Eiropas sadarbības partneriem (piemēram 
Zviedrijas Kosmisko korporāciju SSC u.c.). Atšķirībā no ASV, Krievijas, Ķīnas u.c. 
kosmisko lielvalstu kosmosa projektiem ESA projekti ir orientēti uz t.s. gala lieto-
tāju, t.i., ESA realizē daudz lietišķo kosmosa izpētes projektu, piemēram, ENVISAT, 
GOCE, CRYOSAT, GRACE, CHAMP, TOPEX-POSEYDON, JASON-1 un virkni ci-
tus. Neizpaliek arī aizvien pieaugošā dalība planētu izpētes programmās (projekti 
MARS-EXPRESS, BEPPI-Colombo, VENUS-EXPRESS, HUIGENSS u.c.). Līdz ar to 
gandrīz eksponenciāli pieaug uz Zemi pārraidāmo datu apjoms, kuru uztveršanai sāk 
pietrūkt piemērotu Eiropas nozīmes infrastruktūras objektu. No šī viedokļa Irbenes 
radioteleskopi lielākā vai mazākā mērā varētu tikt piemēroti no satelītiem pārraidāmo 
datu uztveršanai un iekļauti ESA finansēto kosmisko projektu kopā.

Visbeidzot, astroģeodēziskā radiointerferometrija ir viens no garas bāzes VLBI 
paveidiem, kas tiek izmantots gan ģeofizikālos pētījumos (kontinentālo plākšņu kus-
tība, polu kustība, Zemes masas centra nobīdes noteikšana attiecībā pret ģeometrisko 
centru u.c. problēmas). Taču galvenā astroģeodēzisko VLBI mērījumu vērtība ir ap-
stāklī, ka šie mērījumi ļauj saistīt divas galvenās ģeokosmiskās koordinātu sistēmas: 
ITRF (International Terestial Reference frame) un ICRF (International Celestial 
Reference frame), koordinātu sistēmas, kas cita starpā tiek izmantotas arī kosmisko 
lidojumu sekmīgai nodrošināšanai. Pat ļoti sīkas kļūdas (vai drīzāk – neprecizitātes) 
lielu kosmisko sistēmu starta nosacījumos izsauc būtiskas orbitālās nobīdes, kuru ko-
rekcija izmaksā ārkārtīgi dārgi, jo rodas papildu izmaksas, piemēram, lai paceltu orbī-
tā degvielu, kas nepieciešama šādu neparedzētu manevru veikšanai. Tāpēc kosmiskās 
lielvalstis un arī Eiropas Savienība iegulda prāvus līdzekļus kosmisko koordinātu 
sistēmu augstas precizitātes nodrošināšanai nepārtrauktā režīmā. Galvenie tehniskie 
instrumenti šī darba veikšanai ir GNSS, astroģeodēziskā radiointerferometrija (VLBI) 
un satelītu lāzerlokācija (SLR), kas tiek veikta arī LU Astronomijas institūtā.

 Nopietna VSRC iekļaušanās astroģeodēziskās radiointerferometrijas darbos 
tuvākajā laikā nav iespējama, ņemot vērā ļoti augsto atbildības līmeni, ko uzliek 
līdzdalība šādos projektos. Taču, lai uzsāktu astroģeodēziskās radiointerferometrijas 
mērījumus un pierādītu savas prasmes potenciāliem projektu partneriem, ir lietde-
rīgi paplašināt sadarbību ar Latvijas Valsts Zemes dienestu, kuram tāpat ir svarīgi 
saistīt Latvijā izmantojamās ģeodēzisko koordinātu sistēmas ar galvenajām pasaulē 
uzturētajām koordinātu sistēmām ITRF, ICRF, kā arī WGS-84 un GRF, ko izmanto 
GNSS satelīti. 

Astroģeodēziskās radiointerferometrijas mērījumus VSRC iespējams uzsākt tikai 
pēc tam, kad Irbenes radioteleskopi tiks nokomplektēti ar augstas precizitātes laika 
dienesta aparatūru un augstvērtīgu reģistrējošo aparatūru interferometrisko signālu 
uztveršanai un uzkrāšanai. Labs sadarbības partneris šādu darbu uzsākšanai varētu 
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būt Metsahovi observatorija (Somijā), kur tieši pašlaik apsver iespēju izvērst astro-
ģeodēziskās radiointerferometrijas programmu ar līdzīgiem mērķiem.

Sadarbība ar valsts pārvaldes institūcijām un biznesa vidi
VSRC sadarbībai ar valsts pārvaldes institūcijām un Latvijas biznesa vidi ir gan 

objektīvi priekšnosacījumi, gan tikpat objektīvas grūtības. Pozitīvie priekšnosacījumi 
ir saistīti ar to, ka Latvija kopumā ir stipri atpalikusi no daudzām Eiropas valstīm 
kosmisko tehnoloģiju lietojumā un pastāv objektīva nepieciešamība šo atpalicību 
novērst vai vismaz mazināt. VSRC kā valsts nozīmes kompetences centram galveno 
lietišķo kosmisko tehnoloģiju aprobācijā, piedāvāšanā un ieviešanā dažādās saim-
nieciskās dzīves nozarēs var izrādīties būtiska loma šīs problēmas risināšanā. Tas at-
tiecas galvenokārt uz jau minētajiem prioritārajiem virzieniem, t.i., satelītnavigāciju, 
satelīttelekomunikācijām un satelītattēlu izmantošanu. Pasaulē minētās kosmiskās 
tehnoloģijas pietiekami plaši izmanto gan ar lauksaimniecisko ražošanu saistītas in-
stitūcijas, gan jūras, gaisa un citās transporta sistēmās (loģistikā), gan ekoloģiskās 
situācijas novērtēšanai un kontrolei, gan aizsardzības un daudzās citās jomās. To pašu 
nepieciešams ieviest arī Latvijā, turklāt saprātīgi īsos termiņos. Taču, mūsuprāt, gal-
venais bremzējošais faktors ir kvalitatīvas dabaszinātņu un inženierzinātņu izglītības 
trūkums mūsu valstī. Kosmiskās informācijas tehnoloģijas un citi ar lietišķo kosmosu 
saistīti studiju kursi tiek pasniegti tikai ļoti nelielā skaitā un tikai dažās studiju prog-
rammās Latvijas Universitātē, Ventspils Augstskolā un Rīgas tehniskajā universitātē. 
Tā rezultātā sabiedrībā ir liels kvalificētu speciālistu trūkums šajās jomās, un tas 
apgrūtina kosmisko tehnoloģiju ieviešanu un to efektīvu izmantošanu. 

Līdzšinējā VSRC korporatīvā pieredze ir izpaudusies galvenokārt sadarbībā ar 
VZD (satelītnavigācijas jomā) un Aizsardzības ministriju (sadarbības formu meklē-
jumos). Taču novērojama izteikta tendence, ka minētajās institūcijās, kurās strādā arī 
lietišķo kosmisko pētījumu jomā izglītoti darbinieki, ir reāla interese par sadarbību un 
tās intensificēšanu. Savukārt kontakti ar Lauksaimniecības ministrijas un citu mini-
striju pārstāvjiem liecina, ka pirmām kārtām ir nepieciešams palīdzēt šīm ministrijām 
vispār apzināties jomas un iespējamos sadarbības virzienus. VSRC, kurā būtu kon-
centrēti gan speciālisti, gan nozares akadēmiskās un tehniskās zināšanas un kurā šo 
know how koncentrāciju ir reāli sasniegt saprātīgos termiņos, varētu pildīt arī lietišķo 
kosmisko pētījumu inovāciju centra funkcijas visas valsts mērogā.

Sadarbība ar Latvijas augstskolām 
Kā jau tika atzīmēts, Latvijā ir liels kvalificētu dabaszinātņu un inženierzinātņu 

speciālistu trūkums, kas ievērojami apgrūtina modernu kosmisko tehnoloģiju izman-
tošanu saimnieciskās dzīves nozarēs. Taču mūsu valstī tāpat trūkst inženiertehnisko 
speciālistu arī citās jomās, kurās izmanto kosmiskajām tehnoloģijām līdzīgas metodes 
(piemēram, digitālo attēlu apstrāde medicīniskiem mērķiem un materiālzinātnei, liela 
apjoma datu pārvaldība u.tml.). Tas viss nosaka, ka trešais no sākotnēji izvirzītajiem 
VSRC stratēģiskajiem mērķiem – VSRC kā kosmisko pētījumu akadēmiskās izglī-
tības centrs, kas gatavo maģistra un doktora līmeņa speciālistus – varētu būt pats 
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nozīmīgākais. To jāņem vērā, veidojot Centra attiecības un plānojot sadarbību ar 
Latvijas augstskolām, it īpaši ar VeA, LU un RTU.

VSRC ieguldījums kosmisko tehnoloģiju augstākās izglītības jomā var būt pie-
tiekami plašs un ietvert gan jaunu studiju programmu izveidi (maģistra un doktora 
līmenī), gan līdzdarbojoties zemāka līmeņa (bakalaura un koledžas programmas) rad-
niecīgu specialitāšu studiju programmu nodrošināšanā ar speciālistiem, gan prakses 
vietu izveidē un arī studentu starptautisko apmaiņas programmu realizācijā. Pēdējā no 
minētajām aktivitātēm ir īpaši svarīga, jo Latvijas augstskolas spēj piedāvāt ārzemju 
studentiem visai maz atraktīvu studiju vietu, un izbraukt gribošo studentu skaits ievē-
rojami pārsniedz Latvijā studēt gribošo apmaiņas studentu skaitu. Ņemot vērā VSRC 
radioteleskopu unikālos tehniskos parametrus, Centrā ir iespējams izveidot atraktīvu 
apmaiņas studiju bāzi gan radioastronomijā, gan lietišķajos kosmiskajos pētījumos, 
gan citos radniecīgos dabaszinātņu un inženierzinātņu virzienos. 

Ņemot vērā šos, mūsuprāt, būtiskos apsvērumus un VSRC kā akadēmiskās un 
lietišķās izglītības potenciālu ir patiesi rūpīgi jāizvērtē lietderība nākotnē apvienot 
VSRC ar kādu no Latvijas augstskolām minēto nozīmīgo mērķu sasniegšanai.

Perspektīvā sadarbība Baltijas reģionā zinātnes un izglītības jomā
VSRC zinātniskā un akadēmiskā sadarbība radioastronomijā un lietišķajos kos-

miskajos pētījumos Baltijas reģionā līdz šim nav notikusi vērā ņemamos apmēros. 
Taču tā būtu veicināma vairāku apstākļu dēļ. Pirmkārt tādēļ, lai kopīgiem spēkiem 
risinātu tās problēmas, kas prasa ievērojamu resursu koncentrāciju, otrkārt, lai kopī-
giem spēkiem aizņemtu un noturētu perspektīvas lietišķo kosmisko pētījumu tirgus 
nišas, un, visbeidzot, lai kopīgi aizstāvētu reģiona intereses arī ES administratīvajās 
struktūrās. Galvenie sadarbības virzieni varētu būt satelītnavigācijas bāzes staciju 
tīkla izveide (kopā ar Baltijas valstu ģeodēziskajiem dienestiem), satelītattēlu ie-
gūšana, apstrāde un izmantošana (jāatzīmē, ka Igaunijai te jau ir kopīgas iestrādes 
ar Zviedriju), ekoloģisko problēmu risināšanas informatīvais nodrošinājums (zināma 
pieredze te ir Klaipēdas universitātei) u.c. jomas. 

Šo sadarbību Baltijas reģionā varētu veidot un paplašināt, izmantojot tos zināt-
niskos un akadēmiskos kontaktus, kas jau pastāv Baltijas valstu astronomu aprindās, 
kā arī LU un citu augstskolu sadarbības partneru starpā. 

Pievienošanās Eiropas Kosmosa aģentūrai 
Kā īpašu VSRC darbības virzienu vēlos akcentēt nepieciešamību motivēt Latvi-

jas sabiedrību un valdību uz rīcību, lai Latvija pievienotos Eiropas Kosmosa aģen-
tūrai (ESA). Kosmiskie pētījumi ir viena no tām zinātnisko aktivitāšu jomām, ku-
ras attīstībai nepieciešama liela intelektuālo un finanšu resursu koncentrācija. Tādēļ 
Eiropā tikpat kā netiek realizētas nacionālas kosmiskās programmas, bet galvenās 
aktivitātes tiek koordinētas apvienotu Eiropas kosmisko pētījumu programmu ie-
tvaros. Šīs apvienotās programmas koordinē un realizē Eiropas Kosmosa aģentūra, 
kurā apvienojušās praktiski visas “vecās” ES dalībvalstis. Kaut arī ESA formāli ir 
tikai sabiedriskas organizācijas statuss, kurā var iestāties ne tikai ES dalībvalstis, šī 
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organizācija praktiski pārvalda gandrīz visus ar lietišķajiem kosmiskajiem pētīju-
miem saistītos ES finanšu līdzekļus. Valstu dalības maksa Eiropas Kosmosa aģentūrā 
ir noteikta proporcionāli katras valsts ekonomiskajam kopproduktam, un tā ir at-
šķirīga aģentūras īstenajiem un asociētajiem biedriem. Eiropas mazo valstu lielākais 
ieguvums no dalības ESA ir tas, ka maksājot samērīgi mazu dalības maksu, tām tiek 
nodrošināta līdzvērtīga pieeja visai tehniskajai un zinātniskajai informācijai, kas ie-
gūta ESA darbības rezultātā. Šīs priekšrocības lieliski ir izmantojusi ESA jaunākā 
pilntiesīgā locekle Somija, gūstot vērā ņemamus panākumus kosmisko telekomu-
nikāciju izmantošanas jomā (NOKIA fenomens). Līdzīgas iespējas tiek piedāvātas 
arī citām mazajām valstīm, tādēļ VSRC būtu stratēģiski izdevīgi līdzdarboties ESA 
koordinēto Eiropas lietišķo kosmisko pētījumu programmās, bet tas iespējams tikai 
tad, ja Latvija oficiāli iestājas ESA (vismaz asociētā locekļa statusā). 

Perspektīvā starptautiskā sadarbība
Pašreizējā VSRC starptautiskā sadarbība notiek divos galvenos virzienos: 1) 

fundamentālā zinātnē (galvenokārt ar šādām zinātniskām institūcijām – JIVE, EVN, 
Onsalas Kosmiskā observatorija, Toruņas observatorija, Lundas universitāte, Kopen-
hāgenas universitāte) un 2) iespējamā komercdarbībā ar SSC.

Ņemot vērā, ka pašreizējā VSRC starptautiskā sadarbība nav visai plaša un ap-
robežojas galvenokārt ar zinātniskiem kontaktiem Skandināvijas valstīs, to iespējams 
paplašināt visos VSRC perspektīvās darbības virzienos. Fundamentālo pētījumu un 
akadēmiskās darbības laukā būtu lietderīgi attīstīt sadarbību ar prestižākajām Eiro-
pas un pasaules universitātēm, kas gatavo speciālistus kosmisko pētījumu jomā, 
lai iesaistītos to studentu un pētnieku apmaiņas programmās. Lietišķo kosmisko 
pētījumu jomā kā stratēģiskais sadarbības partneris uzskatāma Eiropas Kosmosa 
aģentūra, kā arī galveno kosmisko lielvalstu nacionālās kosmosa izpētes aģentūras. 
Attīstāmi jau agrāk uzsāktie epizodiskie kontakti ar kompāniju SPOTIMAGE, kā 
arī Parīzes un Grasas observatoriju Francijā, Kirunas kosmisko centru un Čalmeras 
Tehnoloģiju universitāti Zviedrijā, Tromses universitātes Satelītu staciju Norvēģijā, 
Sarijas (Surray) universitāti Lielbritānijā, Potsdamas Ģeofizikālo pētījumu centru 
Vācijā un citām lietišķajos kosmiskajos pētījumos iesaistītām institūcijām. Jāat-
zīmē arī perspektīvie sadarbības partneri Krievijā un Ukrainā, ar kuriem kontakti 
saglabājušies vēl no t.s. zvaigžņu karu laikiem.

Domājot par tālāku nākotni, gribētu iezīmēt perspektīvu realizēt Latvijas vai visu 
Baltijas valstu interesēm atbilstošu mikro- un minisatelītu izstrādi un izmantošanu, 
ko VSRC varētu veikt kopīgi ar Sarijas universitāti Lielbritānijā, kurai jau ir vērā 
ņemama pieredze šajā jomā. Šāda veida perspektīvi projekti, protams, ir atsevišķas 
koncepcijas vērti, taču jāapzinās tā milzīgā augsto tehnoloģiju darba pieredze, ko šie 
projekti var sniegt Latvijas studentiem un tehniskajai inteliģencei, nostiprinot mūsu 
valsts konkurētspēju modernajā pasaulē.
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LATVIJAS UNIVERSITĀTES ZINĀTNIEKI – 
LATVIJAS KULTŪRAUGU FLORAS BAGĀTINĀTĀJI

Par Latvijas floras izpēti un tās bagātināšanu rūpējas Universitātes biologi Bioloģijas fakultātē,
Botāniskajā dārzā un Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavā “Babīte”. Latvi-
jas kultūraugu flora Latvijas Universitātes zinātnieku turpat pusgadsimta darba rezultātā ir
papildināta ar rododendriem – šo ļoti interesanto, dekoratīvo un perspektīvo augu ģinti. Kopš 
1957. gada Latvijā introducēts un pārbaudīts ap 100 rododendru savvaļas sugu, izveidotas un 
oficiāli apstiprinātas 43 brīvdabas rododendru šķirnes, to skaitā 26 vasarzaļo un 17 mūžzaļo
rododendru šķirnes. No tām trim esam devuši zīmīgus nosaukumus: ‘Alma Mater’®  – šķirne 
nosaukta par godu Latvijas Universitātei, ‘Academia Scientiarum’®  – par godu Latvijas 
Zinātņu akadēmijai, bet šķirne ‘Emeritus’® veltīta visiem pensionētajiem zinātniekiem, tādējādi 
iemūžinot tos Latvijas dārzkopības vēsturē. 
Latvijas Universitātes zinātnieki ar savu aktīvo darbu augu introdukcijā un selekcijā sekmīgi 
bagātina kultūraugu floru Latvijā ar jaunām sugām un šķirnēm.
Raksturvārdi: rododendri, augu introdukcija, augu selekcija.

Atzīmējot Latvijas Universitātes pastāvēšanas 85. gadadienu, katra tās struktūr-
vienība atskatās pagātnē, vienlaikus nospraužot uzdevumus nākotnei. 

Par Latvijas floras izpēti un tās bagātināšanu rūpējas mūsu Universitātes bio-
logi Bioloģijas fakultātē, Botāniskajā dārzā un Rododendru selekcijas un izmē-
ģinājumu audzētavā “Babīte”. Šajās struktūrvienībās savulaik tika pētīta Latvijas 
flora – sūnas, sēnes, aļģes, ķērpji, ezerrieksts un fosilā flora. Pirmajos gados pēc 
Otrā pasaules kara Universitātes botāniķi pievērsās tautsaimnieciski nozīmīgu augu 
introdukcijai un selekcijai, tādējādi bagātinot Latvijas floru ar jaunām augu sugām 
un šķirnēm. Šajā laikā sarkanās auzenes un ragaino vanagnadziņu selekcijai un 
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agrotehnikas izstrādei pievērsās botāniķe T. Čaupale, ar ārstniecības augu introduk-
ciju nodarbojās M. Zarubina. Kopš šī laika Latvijā ir pazīstams un samērā plaši tiek 
audzēts Tālo Austrumu augs – Ķīnas citronliāna. Līdzās lopbarības un ārstniecības 
augu introdukcijai uzmanība tika pievērsta arī augļaugu – dekoratīvo ābeļu un ķir-
šu – introdukcijai, pavairošanas paņēmienu un agrotehnikas izstrādei.

Jauns pavērsiens pētnieciskā darba virzienā notika 50. gadu sākumā, kad tika iz-
veidota PSRS Botānisko dārzu padome, kas apvienoja visus Padomju Savienības teri-
torijā esošos botāniskos dārzus. Saskaņā ar šīs padomes lēmumu visiem botāniskajiem 
dārziem bija jāstrādā pie vienas problēmas – “Augu introdukcija un aklimatizāci-
ja”, protams, ievērojot katra reģiona īpatnības. Viena no mūsu Universitātes biologu 
zinātniski pētnieciskā darba tēmām bija “Saimnieciski vērtīgu augu introdukcija 
un aklimatizācija” (vēlākos gados tēmā tika iekļauta arī selekcija). Izstrādājot šo 
tēmu, galvenā vērība tika pievērsta galvenokārt dažādiem dekoratīvajiem augiem, to 
introdukcijai un selekcijai. Par izpētes objektiem kļuva tādas interesantas augu grupas 
kā aprikozes un persiki (V. Vārna), magnolijas (T. Čaupale), hortenzijas (G. Vītoliņš), 
kalnu floras augi un ziemcietes (A. Orehovs), āra krizantēmas un flokši (E. Zvaigz-
nīte), gladiolas un lilijas (A. Zorgevics), zemie un klājeniskie krūmi (M. Bice un 
Ā. Sproģe), dekoratīvās graudzāles un papardes (G. Briede), zemās un klājeniskās 
ziemcietes (J. Salgale), dālijas (K. Ruks), rododendri (R. Kondratovičs).

Īpaši jāatzīmē V. Vārnas sasniegumi aprikozu un persiku introdukcijā un selek-
cijā – viņa darba rezultātā šie dienvidnieki labi aug un ražo arī Latvijas klimatiska-
jos apstākļos. Lielu ieguldījumu magnoliju introdukcijā devusi T. Čaupale. Puķkope 
un daiļdārzniece E. Zvaigznīte Botāniskajā dārzā izveidoja ne vien lielas flokšu, 
brīvdabas krizantēmu, kokveida peoniju un citu ziemciešu kolekcijas, bet radīja arī 
daudzas flokšu un krizantēmu šķirnes. Nozīmīgu darbu dekoratīvo augu sortimenta 
paplašināšanā veica G. Briede, kas introducēja un ieviesa 42 dekoratīvo graudzāļu 
un 30 paparžu sugas un šķirnes. 

Lielu ieguldījumu kultūraugu sortimenta paplašināšanā devis A. Orehovs. Īpaši 
tas attiecas uz ziemcietēm un to lietojumu mūsdienu apstādījumos.

Pie veiksmīgākiem devumiem Latvijas daiļdārzkopībai pieskaitāmas arī K. Ruka 
izveidotās dāliju šķirnes. Kā labākās ir mināmas ‘Velta Ruks’, ‘Ruka Favorīts’, ‘Pē-
teris Ēteris’, ‘Zvaigznīte’, ‘Zelta Sapnis’ u.c.

Lielu ieguldījumu gladiolu un liliju introdukcijā un selekcijā devis A. Zorgevics. 
Kopš 1955. gada viņš izveidojis vairāk nekā 50 gladiolu šķirnes, no kurām kā labākās 
var minēt ‘Dzintarkrasts’, ‘Melodija’, ‘Rudens’, ‘Sprīdītis’ un ‘Ilūzija’. Arī liliju se-
lekcijā A. Zorgevics guvis labus panākumus, viņš izveidojis vairāk nekā 100 jaunas, 
Latvijas apstākļiem piemērotas trompetliliju un Āzijas liliju hibrīdu grupas šķirnes 
un perspektīvus hibrīdus. Kā labākās trompetliliju hibrīdu grupā var minēt šķirnes 
‘Daugava’, ‘Dzelme’, ‘Tautasdziesma’, ‘Spītniece’, ‘Staburadze’, ‘Zemgale’, bet no 
Āzijas liliju hibrīdu grupas – ‘Dzintars’, ‘Rotaļa’, ‘Saulstarīte’ u.c. Vairākas A. Zor-
gevica izveidotās šķirnes ir iekļautas starptautiskajā liliju šķirņu reģistrā. 

Mūsu Universitātes vārds Latvijas puķkopjiem, ainavu arhitektiem un daiļ-
dārzniekiem saistās ar rododendriem. Mērķtiecīgu un sistemātisku darbu komplek-
sajā rododendru ģints izpētē, tostarp introdukcijā un selekcijā, 1957. gadā uzsāka 

Rihards Kondratovičs, Uldis Kondratovičs, Gunita Riekstiņa. LU zinātnieki – ..



312 JUBILEJAS IZDEVUMS

R. Kondratovičs. Kopš tā laika ir izveidota plaša Simsa rododendra (siltumnīcas 
acāliju) šķirņu kolekcija – 123 šķirnes, to skaitā 15 Universitātē izveidotās šķirnes, 
piemēram, ‘Ritenītis’, ‘Sārtais Dzintars’, ‘Sniegbaltīte’, ‘Sarkangalvīte’, ‘Ilva’, ‘El-
dze’, ‘Kārlis Sūniņš’, ‘Saulriets’, ‘Momo’u.c.

Tāpat Universitāte var lepoties arī ar lielu brīvdabas rododendru kolekciju, ko 
veido 76 sugas un 131 šķirne, to skaitā 43 Universitātē izveidotās šķirnes. Tā ir 
lielākā brīvdabas rododendru kolekcija Baltijas valstīs. 

Kad 1957. gadā tika uzsākts darbs kompleksajā rododendru ģints izpētē, pirmajos 
septiņos gados tika pārbaudīta vairāk nekā 400 savvaļas sugu piemērotība Latvijas 
agroklimatiskajiem apstākļiem, audzējot tos bez piesegšanas brīvdabas apstākļos. Iz-
rādījās, ka no visām pārbaudītajām sugām piemērotas audzēšanai Latvijā brīvdabas 
apstākļos ir tikai 100 sugu. Līdz ar pietiekami plašas sugu un šķirņu kolekcijas iz-
veidošanu varēja uzsākt arī intensīvu hibridizāciju un selekcijas darbu. Laika posmā 
no 1957. līdz 2004. gadam ir izdarīti 597 krustojumi no kuriem iegūti vairāki desmiti 
tūkstošu hibrīdo sējeņu, kas tālāk tika izmantoti selekcijā. 

Hibridizācijā izmantotas kā sugas, tā arī šķirnes, tās savstarpēji sakrustojot visdažā-
dākajās kombinācijās, proti, suga ar sugu; suga ar šķirni; šķirne ar sugu; šķirne ar šķirni. 
Bez tam tika izmantotas arī sugu un šķirņu brīvās apputeksnēšanās hibrīdās sēklas. 

Vienas šķirnes izveidošanai ir nepieciešams apmēram 300–400 hibrīdo augu. 
Šāda daudzuma stādu izaudzēšanai līdz ziedēšanai ir vajadzīgas lielas zemes platības. 
Tā kā šādu platību Botāniskajā dārzā nebija, 1980. gadā tika nodibināta specializē-
ta rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētava “Babīte”. Tās organizētājs un 
zinātniskais vadītājs ir R. Kondratovičs. Audzētava atrodas Rīgas rajona Babītes pa-
gastā. Kopš šī laika jaunu rododendru šķirņu veidošana notiek šajā audzētavā. 

Ceļš no izejas formu sakrustošanas līdz jaunās šķirnes sertifikāta saņemšanai 
ir garš un sarežģīts – ir nepieciešami apmēram 15–20 gadi. Tam ir galvenokārt ob-
jektīvi iemesli, no tiem pats būtiskākais – rododendru lēnaudzība līdz pirmajai uz-
ziedēšanai. Rododendri, kas pavairoti ar sēklām, pirmo reizi uzzied tikai pēc 5–8 
gadiem. Pēc tam seko hibrīdo sējeņu vērtēšana: vispirms primārā, tad sekundārā 
izlase un visbeidzot visskaistāko un visperspektīvāko hibrīdu veģetatīvā pavairošana 
(ar spraudeņiem, potējot vai arī ar audu kultūrām). Tālāk seko selekcionāra pietei-
kums starptautiskā AVS (atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes) testa veikšanai. 
Testu veic īpaša Zemkopības ministrijas apstiprināta ekspertu komisija, izmantojot 
šķirnes kandidāta sešus augus. Vērtēšana notiek 1–2 gadu garumā. Ja eksperti hib-
rīdus – nākamo šķirņu kandidātus – novērtē pozitīvi, šie jaunie, perspektīvie hibrīdi 
iegūst šķirnes statusu, tiek ierakstīti Latvijas aizsargāto šķirņu valsts reģistrā un par 
to tiek izsniegts attiecīgs dokuments. Pēc valsts nodevu samaksas autortiesības uz 
jauno šķirni tiek aizsargātas ar likumu 25 gadus. 

Kaut arī brīvdabas rododendru šķirņu selekcijas darbs uzsākts 1957. gadā, pirmās 
šķirnes tika reģistrētas tikai pēc 42 gadiem. Tas norāda, cik sarežģīta un ilgstoša ir 
jauno šķirņu veidošana lēnaudzīgiem kokaugiem. Kopš 1999. gada 43 visperspektī-
vākie brīvdabas rododendru hibrīdi ir apstiprināti par šķirnēm, un 31 no tām ir reģis-
trēta starptautiski – Anglijas Karaliskajā dārzkopības biedrībā. No šīm 43 jaunajām 
šķirnēm 17 ir mūžzaļie rododendri, bet 26 – vasarzaļie. 
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Aizvadītajos piecos gados ir apstiprinātas šādas šķirnes:
1999. gadā: deviņas vasarzaļo rododendru šķirnes (‘Rubīns’®, ‘Rīta Zvaigzne’®, 

‘Polārzvaigzne’®, ‘Pasaciņa’®, ‘Mazais Jefiņš’®, ‘Līva’®, ‘Indra’®, ‘Inga’®, ‘Astra’®); 
2000. gadā: četras vasarzaļo vasarzaļo rododendru šķirnes (‘Anita’®, ‘Laura’®, 

‘Uguns’®, ‘Alīna’®) un sešas mūžzaļo rododendru šķirnes (‘Irina’®, ‘Lavanda’®, ‘Li-
ta’®, ‘Līgo’®, ‘Sprīdītis’®, ‘Uldis’®); 

2001. gadā: piecas 5 vasarzaļo rododendru šķirnes (‘Ilze’®, ‘Liene’®, ‘Liesma’®, 
‘Skaidrīte’®, ‘Teika’®) un sešas mūžzaļo rododendru šķirnes (‘Dace’®, ‘Eduards Smiļ-
ģis’®, ‘Emīls’®, ‘Ginta’®, ‘Jānis’®, ‘Kārlis’®); 

2002. gadā: piecas vasarzaļo rododendru šķirnes (‘Austra’®, ‘Ina’®, ‘Lorija’®, 
‘Madame Debene’®, ‘Saule’®); 

2003. gadā: trīs vasarzaļo rododendru šķirnes (‘Francisa’®,‘Polonia’® ‘Rīgas Ro-
dodendrs’®) un piecas mūžzaļo rododendru šķirnes (‘Academia Scientiarum’®,‘Alma 
Mater’®,‘Babītes Baltais’®,‘Emeritus’®,‘Kristīne’®).

No 2003. gadā apstiprinātajām mūžzaļo rododendru šķirnēm vienu (‘Alma Ma-
ter’) nosaucām par godu mūsu universitātei, vienu (‘Academia Scientiarum’) – Zināt-
ņu akadēmijai, bet vienu (‘Emeritus’) – par godu visiem emeritētajiem zinātniekiem, 
tādējādi apliecinot cieņu un iemūžinot šos vārdus Latvijas dārzkopības vēsturē. 

Rezumējot teikto, varam atzīmēt, ka LU zinātnieki ar savu aktīvo darbu augu 
introdukcijā un selekcijā ir sekmīgi bagātinājuši Latvijas kultūraugu floru ar jaunām 
sugām un šķirnēm un turpina to darīt arī šodien un nākotnē. 

SCIENTISTS OF THE UNIVERSITY OF LATVIA SUPPLEMENT LATVIA’S 
CULTIVATED FLORA

The biologists of the University of Latvia maintain research and supplementation of Latvia’s 
flora at the Faculty of Biology, the Botanical Garden, and the Rhododendron breeding and test-
ing nursery “Babīte”. As a result of the work accomplished by the scientists of the University 
of Latvia in the course of nearly half of the century, Latvia’s cultivated flora has been enriched
by very interesting, decorative and perspective genus of plants — Rhododendron. Since 1957, 
a hundred wild rhododendron species have been introduced and tested and developed in Latvia, 
and 43 open-air cultivars of rhododendrons officially approved, including 26 deciduous and
17 evergreen ones. Three of them have been given significant names such as ‘Alma Mater’,
the cultivar named in honour of the University of Latvia, ‘Academia Scientiarum’ , named in 
honour of the Latvian Academy of Sciences, and the cultivar ‘Emeritus’, dedicated to all the 
retired scientists thus immortalising them in the history of the Latvian horticulture. 
With their active and successful work the scientists of the University of Latvia made an im-
portant contribution to breeding and introduction of new plant species and cultivars to Latvia’s 
cultivated flora.
Key words: rhododendron, introduction of plants, breeding of plants.

Rihards Kondratovičs, Uldis Kondratovičs, Gunita Riekstiņa. LU zinātnieki – ..
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MEDICĪNAS FAKULTĀTES ĀRZEMJU STUDENTU 
INTEGRĀCIJA LATVIJAS UNIVERSITĀTES 

STUDENTU KOPIENĀ 

1998. gada septembrī Latvijas Universitātē studijas uzsāka pirmie atjaunotās Medicīnas 
fakultātes studenti, kuru vidū bija arī ārzemnieki. Rakstā aplūkota viņu integrēšanās LU dzīvē 
un studentu kopienā. 
Raksturvārdi: Medicīnas fakultāte, ārzemju studenti.

1998. gada septembrī studijas Latvijas Universitātē sāka pirmie atjaunotās Medi-
cīnas fakultātes studenti. Tajā laikā fakultāšu izveidošana un pārstrukturēšana nebija 
sveša lieta Universitātei, bet Medicīnas fakultāte bija īpaša ar to, ka paralēli latviešu 
kursam tajā studijas uzsāka arī ārzemju studenti, kuru finansiālais ieguldījums bija 
nepieciešams turpmākai fakultātes attīstībai un uzplaukumam. Aizsākums saskarsmei 
ar ārzemju studentiem Latvijas Universitātē ir meklējams krietni pirms 1998. gada, 
un laika gaitā tika uzkrāta laba pieredze darbā ar viņiem. Šoreiz situācija bija ne-
daudz citāda, jo ārzemju studentiem tika dota iespēja studēt nevis vienu semestri vai 
gadu, bet gan veselus sešus gadus, kas uzliek papildu pienākumus. 2004. gada jūnijā 
studenti, kas izvēlējās šo iespēju, absolvēja mūsu Universitāti, tātad ir pagājis jau 
krietns laiks, un varam nedaudz paanalizēt aizvadīto periodu. Man, kā šīs fakultātes 
studentam un ilggadējam pašpārvaldes vadītajam, ir interesanti atskatīties uz šo ār-
zemju studentu integrāciju LU studentu kopienā.

Lai raksts būtu daudzpusīgāks un precīzāk atspoguļotu integrācijas procesus, lū-
dzu savā pieredzē dalīties Medicīnas fakultātes studentu pašpārvaldes biedrus Baselu 
Vehbi un Riadu Al Šananu. Turpinājumā – mūsu pārrunu kopsavilkums.

Atbraucot uz Latviju, lielākā daļa Medicīnas fakultātes ārzemju studentu, kuri 
pamatā nāk no Sīrijas, Libānas un Šrilankas, jutās kā “kurlie kāzās”. Tāds viņiem 
ir teiciens  – ne īsti zina, ko darīt, kur iet, kam prasīt padomu, vārdu sakot – viens 
liels juceklis. Sākumā, lai kur arī ietu, viņi parasti nekad nedevās vieni, bet nelielos 
bariņos, jo, kā jau parasti svešumā, bija izveidojusies laba kopības apjauta. Konsultā-
cijas par studiju procesu varēja saņemt dekanātā, kura darbinieki vienmēr ir centušies 
palīdzēt. Bet lekcijas un praktiskie darbi ir tikai viena daļa no studenta dzīves, vēl 
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jau arī darbs bibliotēkā, internetā un, bez tā visa, – nieciņš brīvā laika, ko varētu 
interesanti pavadīt. Pirmajā gadā jaunie ir lielā mērā atkarīgi no tiem studentiem, 
kas kādu laiciņu Latvijā jau ir studējuši. Turklāt bez iepriekš minētā ir vēl viens 
pārbaudījums, kas sagaida jaunos ārvalstu studentus, – klimats. Rudens ar saviem 
lietus niķiem un krāsainajām lapām ir tīri labi paciešams, bet ziema – tā ir pavisam 
cita lieta, jo, piemēram, Sīrijā vai Šrilankā ziema ne tuvu nav tāda kā Latvijā, līdz 
ar to pirmo pārciesto ziemu visi atceras īpaši spilgti.

Runājot par latviešu un ārzemju studentu savstarpējo komunikāciju, gribētos 
atzīmēt, ka sākotnēji tā bija ļoti vāji izteikta, lai neteiktu, ka tās vispār nebija. Iz-
skaidrojums – mums ir dažādi temperamenti, arī kautrēšanās par savām valodas 
zināšanām, cilvēkiem raksturīgā baidīšanās no svešā un, iespējams, arī nedaudz 
vienaldzības. Katram studentam ir savs stāsts, kā viņš ir sācis sazināties ar sava 
paralēlā kursa kolēģiem, cits to bija izdarījis jau pirmajā mēnesī, cits – pēc gada, 
bet cits – vēl vēlāk, tas ir atkarīgs gan no studentu ambīcijām, gan arī no vēlmes 
komunicēties.

Kļuvis par LU Medicīnas fakultātes Studentu padomes priekšsēdētāju, seci-
nāju, ka pašpārvaldes aktivitātes pamatā bija orientētas tieši uz latviešu studentu 
plūsmu, bet ārzemju studenti atstāti nedaudz novārtā. Gluži godīgi jau tas nebija 
pret studentiem, kuri ir mērojuši vairākus tūkstošus kilometru, tādēļ kaut kas 
pašpārvaldes darbībā bija jāmaina. Tā nu arvien biežāk tika organizētas pārrunas 
ar ārzemju studentiem, arvien biežāk viņi bija ieradās dažādos fakultātes pasā-
kumos, un jau pēc kāda laika viņi paši kļuva pilntiesīgi studentu pašpārvaldes 
biedri.

Tīri dabiski var rasties jautājums, ko tad viņiem darīt pašpārvaldē, ja viņi īsti 
nepārvalda valodu un arī situāciju neizprot. Gribētos uzreiz teikt, ka valoda nav 
šķērslis, jo latviešu valodas pamatus viņi apgūst ļoti ātri, ko dažs labs Latvijas 
iedzīvotājs nevar izdarīt 30 gadu garumā. Būtībā Medicīnas fakultātes studentu pa-
špārvalde laikam ir vienīgā Universitātes pašpārvalde, kurā sēžu valoda tiek noteik-
ta, vadoties pēc situācijas. Arī ierindas ārzemju studentam nav vienalga, kas notiek 
pašpārvaldē. Izvērtējot LU Studentu padomes un Medicīnas fakultātes Studentu 
pašpārvaldes pēdējo gadu vēlēšanu rezultātus, var novērot strauju vēlētāju skaita 
pieaugumu, kam pamatā ielākoties tieši ārzemju studentu aktivitāte. Tāpat būtu 
jāatzīmē Latvijas – Libānas izglītības un kultūras kluba un LU Studentu padomes 
rīkotās Libānas dienas Latvijā. Arī Šrilankas studentu organizētās singaļu Jaunā 
gada svinības, kas Latvijas Universitātē jau ir kļuvušas tradicionālas. Runājot par 
ambīcijām, tās ārzemju studentiem netrūkst, un LU netrūkst drosmes tās atbalstīt. 
Kā piemēru gribētu minēt LU Studentu padomes pirmā ārvalstu biedra Kavšantas 
Malinkas Rambadagallas kandidēšanu uz Latvijas Studentu apvienības prezidenta 
amatu. Un kāpēc gan ne?!

Salīdzinot latviešu un ārzemju studentu attiecības tagad un pirms pieciem ga-
diem, var redzēt, ka notikušas pozitīvas pārmaiņas. Ārzemju studenti arvien ātrāk 
sāk komunicēties ar vietējiem studentiem, arvien ātrāk adaptējas studijām un arvien 
aktīvāki ir studiju procesa virzībā Latvijas Universitātē. Es tiešām nebrīnītos, ja pēc 
pāris gadiem Medicīnas fakultātes Studentu pašpārvaldi vai Studentu padomi vadītu 
kāds no ārzemju studentiem. 

Jānis Pudulis. Medicīnas fakultātes ārzemju studentu integrācija LU studentu kopienā
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INTEGRATION OF THE FOREIGN STUDENTS OF THE FACULTY OF MEDICINE 
INTO THE STUDENTS COMMUNITY OF THE UNIVERSITY OF LATVIA

Students of the renewed Faculty of Medicine started their studies on September 1998. There 
were foreign students between them as well. It took a lot of time to fully integrate the foreign 
students into the student life.
Key words: Faculty of Medicine, foreign students.
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