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DARĪT vai NEDARĪT?
 RAKT vai NERAKT?

LU rektors  
prof. Ivars LĀCIS

Šādi un neskai-
tāmi citi jautājumi 
prasa atbildes pirms 
ikviena, pat neliela 
darbiņa sākšanas. 
Universitātes avīzes 
veidola maiņa nav 
sīkums. Tāpēc dis-
kusĳas ap šo tēmu
ir raisījušas emocĳas
plašā uzskatu un 
konceptu diapazo-
nā, kā arī mudinā-

jušas veikt dažādus pētījumus jau vairāk nekā gada 
garumā. Rektora pienākums ir pateikties visiem, kuri 
rosināja Universitātes sabiedrību domāt par sava me-
dĳa a�īstību un stāvēja līdzās LU avīzes 2004. gada
modeļa «radībās». Jaunās «Universitātes Avīzes» 
pirmais iespiestais numurs tiek nodots lasītāju vēr-
tējumam, tāpēc ir vērts nedaudz pieskarties vismaz 
dažiem «rakt – nerakt?» un atsevišķiem atbilžu va-
riantiem.

Sākšu ar atgādinājumu par mūsdienu universitā-
tes ikdienas ābeces patiesībām. Mūsdienās universi-
tātes nav tikai Salamankas, Boloņas vai Kembridžas 
pilsētu privilēģĳas vai sods; to kopskaits pārsniedz
jau 20 000. Latvĳā vien mēs varam lepoties ar piecām
augstākajām mācību iestādēm, kas nes šo dižciltīgo 
vārdu. Šobrīd informācĳa vairs nav viena profesora,
katedras vai bibliotēkas monopols, tā nevar kalpot 
par universitātes nozīmīgu atribūtu, un tās apjoma 
pieauguma ātrums sen pārsniedz atsevišķa subjekta 
uztveres ietilpību. Šobrīd dažādajos ceļos uz laimes 
zemi, kā nereti dēvē zināšanu sabiedrību, maldās un 
meklē ejas ne tikai pasaku puisēns Sprīdītis, ne tikai 
miljoniem zinātkāru indivīdu, bet arī tūkstošiem uni-
versitāšu. Mūsdienu sīvajā konkurencē Universitātes 
pareizā a�īstības ceļa atrašanai izcila nozīme ir sabied-
rības visplašāko slāņu līdzdalībai ceļa meklējumos un 
atbalstam darbībā. Pirms nonākt līdz nopietnam pēt-

niecības un studĳu atbalstam sabiedrībā Latvĳas Uni-
versitātei īpaši svarīgi ir izglītot savus līdzcilvēkus un 
varbūt vēl svarīgāk informēt, kas gan mūsu Alma ma-
ter ir šobrīd: vai tikai pirms gadiem desmit, divdesmit 
pašu uzkrātas pieredzes pabālējis atspulgs?

Kā samazināt neizpratnes bezdibeni un atsveši-
nātības radīto vēsumu starp Latvĳas sabiedrību ko-
pumā, kā arī ikvienu tās pārstāvi, kura pirmās rūpes 
ir par nenoslaucītu ielas braucamo daļu, īres griestu 
nenoteiktību, bailes par tuvinieku sociālajām garan-
tĳām rīt un mūsdienu zinātnieku saimi, kuru Latvĳā
nereti pārstāv pieticīgs, sirms profesors, kurš relatīvā 
izolētībā vēsā laboratorĳā ar pavecām tehnoloģĳām
mēģina atrast saikni starp mehānisku kairinājumu un 
kaula audu atjaunošanos, vai dīvainis maģistrants, 
kuru nebeidz urdīt pārliecība, ka viņš ir atradis jau-
nus pierādījumus savai hipotēzei par Bībeles vēstures 
sākumposmu? Atbilde ir banāli vienkārša – pirmkārt, 
stāstot par mums un saprotami sarunājoties ar sabied-
rību, otrkārt, stāstot par mums un sarunājoties, treš-
kārt, stāstot un sarunājoties.

Lai arī «Universitātes Avīzes» jaunais veidols gal-
venokārt bĳa iecerēts kā rīks dialoga veicināšanai ar
sabiedrību ārpus Universitātes sienām, tas, manup-
rāt, var būt noderīgs savstarpējās sapratnes veidoša-
nai un dažādu barjeru noņemšanai arī Universitātes 
iekšienē. Zinātniskā izcilība parasti pieprasa šauru 
specializācĳu, tāpēc konstruktīvs dialogs nereti jau
ir apgrūtināts ne tikai starp dažādu zinātnes nozaru 
grupu vai atšķirīgu nozaru pārstāvjiem, bet saprasties 
nav viegli pat vienas zinātnes apakšnozares ietvaros. 
Un kur tad vēl «modīgās» starpnozaru aktivitātes vai 
pētījumi lielu projektu ietvaros! Jaunās «Universitātes 
Avīzes» radošais kolektīvs ir apņēmības pilns atrast 
ne tikai malduguns slēpto žāvējamo naudu, bet arī 
izdevuma valodu akadēmiski korektam, plaši sapro-
tamam, taču, es ceru, ne tikai populāri zinātniskam 
dialogam. Meklēto atrast nebūs viegli!

Izsakot cerības, ka Latvĳas Universitātes dažādo
akadēmisko slāņu un struktūru pārstāvji saskanīgā 
ansamblī ar avīzes atbildīgajiem veidotājiem spēs at-
rast gan īsto un vienīgo pareizo valodu, gan arī oriģi-
nālu nišu Latvĳas Universitātes avīzei, novēlu mums
visiem piedzīvot laikus, kuros nākamais mūsu avīzes 
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13/01 
LU ievieš trīsgadīgās bakalaura 
programmas

LU ir pirmā universitāte Latvijā, kas 
ar Senāta lēmumu pieņēmusi vispā-
rēju pāreju uz trīsgadīgām bakalaura 
programmām. Jaunās sistēmas ie-
viešana būs pakāpeniska un tiks 
realizēta tuvāko gadu laikā. Ideja par 
pāreju uz šo modeli ir saistāma ar 
Boloņas deklarāciju, kurai pievieno-
jusies arī Latvija.

27/01 
LU viesojas Madlēna Olbraita

Bijusī ASV valsts sekretāre Latvijas 
Universitāti apmeklēja 27. janvārī. 
Olbraitai tika piešķirts Goda dok-
tores grādu (Doctor honoris causa 
Universitatis Latviensis) par izciliem 
sasniegumiem politikas zinātnēs un 
ieguldījumu Latvijas valstiskās ne-
atkarības nostiprināšanā, veicinot 
valsts iesaistīšanos starptautiskajos 
procesos. 

03/02 
Studenti saņem dāvinājumu no 
Japānas

Japānas vēstniecība piešķīrusi gran-
tu Moderno valodu fakultātes Orien-
tālistikas nodaļai 19 319 ASV dolāru 
vērtībā. 

23/03 
Universitātes goda doktori Fran-
cijā izdod grāmatu par Baltijas 
valstīm

Parīzē izdots Latvijas Universitātes 
Goda doktoru Žana Davida Avenela 
(Jean-David Avenel) un Pjēra Žiudi-
selī (Pierre Guidicelli) 193 lappušu 
biezs pētījums par Baltijas valstu 
neatkarības iegūšanu, īpaši akcen-
tējot notikumus Latvijā. Lai uzrak-
stītu grāmatu, abi profesori ne reizi 
vien devās uz Rīgu, lai ne tikai lasītu 
Ekonomikas un vadības fakultātes 
studentiem lekciju kursus un veiktu 
akreditāciju Latvijas augstskolās, 
bet arī lai vāktu un precizētu vēstu-
res datus savam pētījumam.

Ingmārs RUBENIS, Andis JANOVS

Mūsdienu informācĳas sabiedrība
aizvien plašāk izmanto informācĳas
tehnoloģĳu (IT) sniegtās iespējas, un ar
katru gadu pieaug arī prasības pēc IT 
sniegto pakalpojumu kvalitātes. Visai 
bieži rodas situācĳa, kad liela uzņēmu-
ma vai iestādes klientiem ir grūtības ar 
nepieciešamās informācĳas vai pakalpo-
juma atrašanu, tāpēc, pielietojot pasa-
ules tīmekļa iespējas, uzņēmums vai ie-
stāde saviem klientiem cenšas piedāvāt 
sistēmu, kas apvieno visai sabiedrībai 
un speciāli ierobežotai tās daļai snie-
dzamo informācĳu vai pakalpojumus
tā, ka tiem var ērti piekļūt no viena «ie-
ejas punkta». Šo ieejas punktu saistām 
ar jēdzienu portāls. Pēc definīcĳas tā ir
interneta vietne, kas mērķēta uz noteik-
tu auditorĳu, nodrošinot tai būtiskās
informācĳas atspoguļojumu un pieeju
specifiskiem pakalpojumiem, izmanto-
jot autorizācĳu, t.i., lietotājvārda un pa-
roles ievadīšanu.

Latvĳas Universitāte, sekojot IT at-
tīstības tendencēm Latvĳā un pasaulē,
kā arī veicinot pilnvērtīgas informācĳas
sabiedrības a�īstību, ir izstrādājusi savu
portālu, kura nolūks ir paaugstināt pa-
kalpojuma sniegšanas kvalitāti, ar to sa-
protot informācĳas aprites uzlabošanos,
IT pakalpojumu integrācĳu, papildu
iespēju piedāvāšanu portāla apmeklē-
tājiem, tāpat arī iekšējās komunikācĳas
efektivitātes uzlabošanu.

Universitātes portāls tika veidots, 
smeļoties ārvalstu universitāšu piere-
dzi šajā jomā. Tāpat kā daudzās citās 
universitātēs pasaulē, Latvĳas Univer-
sitātes portāls sastāv no publiskās un 
autorizētās daļas, starp kurām pastāv 
atšķirība piedāvātās informācĳas un
papildu iespēju ziņā.

Universitātes portāla publiskā daļa 
ir redzama katram interneta lietotājam, 
tā ir ikdienas informācĳas ieguves vie-
ta gan studentiem, gan darbiniekiem, 
tā piedāvā diskusĳu iespējas, komen-
tējot jaunākos rakstus no Universitātes 
Avīzes un piedaloties diskusĳu forumā.
Tāpat sava laika plānošanai var izman-
tot Universitātes notikumu kalendāru. 
Protams, šeit pieejama arī visa nepie-
ciešamā informācĳa studĳu un darba
procesā.

Tāpat kā citās iestādēs, Universitātei 
jāizplata informācĳa, kas paredzēta tikai
tās darbiniekiem vai studentiem. Šim 
nolūkam ir izveidota tā dēvētā autorizētā 
daļa, kas no publiskās daļas atšķiras ar 
to, ka tai var piekļūt tikai Universitātes 
studenti un darbinieki, kuri ir saņēmuši 
lietotājvārdu un paroli (to saņem, sākot 
studĳas vai stājoties darbā Universitātē).
Izmantojot iepriekš minēto lietotājvārdu 
un paroli, arī līdz šim varēja piekļūt vi-
siem Universitātes IT resursiem, kas sa-
tur informācĳu par personu, glabā infor-
mācĳu par studĳu vai darba procesiem,
e-pastu, taču, lai skatītu šo informācĳu,
lietotājvārdu un paroli bĳa jāievada at-
kārtoti, pārslēdzoties no viena resursa 
pie otra. Tagad, izmantojot portāla au-
torizēto daļu, lietotājs savus studĳu vai
darba datus, e-studĳu kursus un e-pa-
stu var skatīt, ievadot lietotājvārdu un 
paroli tikai vienu reizi. Tā arī ir portāla 
būtiskākā pozitīvā iezīme, ka visi resur-
si, kam nepieciešama autorizācĳa, tiek
integrēti vienā sistēmā, ko saucam par 
portāla autorizēto daļu.

Tomēr jāņem vērā, ka Universitātes 
portāla autorizētā daļa nav vienīgi LUIS, 
e-pasta un e-kursu apvienojums vienā ve-
selā, tajā tiek piedāvātas daudz plašākas 
iespējas, kas var noderēt jebkuram Uni-
versitātes studentam vai darbiniekam. 

Mūsdienu
 informācijas

 sabiedrība
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Satiekas četri studenti. 
Viens saka:

– Es jūs ielūdzu rīt pie 
sevis, sarīkosim mazu tusiņu, 

būs alus, būs zivtiņas...
– Bet meitenes?
– Ar meitenēm es jau sarunāju, 

viņu nebūs!

Kā galvenās no šīm iespējām var minēt: 
paziņojumu saņemšana darbiniekiem 
un studentiem;  sludinājumu publicēša-
na un apskatīšana; piezīmju rakstīšana; 
ērti saņemt pasaules zinātnes ziņas no 
nozīmīgākajām ziņu aģentūrām; sagla-
bāt grāmatzīmes, t.i., norādes uz sev ne-
pieciešamajām pasaules tīmekļa lapām; 
piekļūt Latvĳas Universitātes Normatīvo 
aktu sistēmai, kā arī daudz citu iespēju.

Rodas jautājums – kā tas viss darbo-
jas? Sniegsim nelielu ieskatu pamatos, 
kas balsta Universitātes portālu.

Lai veiktu pareizu portāla izstrādes 
risinājuma izvēli, ir jāzina galvenās no-
stādnes tā funkcionalitātei. Universitā-
tes portālam jānodrošina:

• pieeja plašiem ar Universitāti, stu-
dĳām un pētniecību saistītiem in-
formācĳas resursiem un pakalpo-
jumiem no viena «ieejas punkta»,

• visu Universitātes IT pakalpoju-
mu sistēmu integrācĳa,

• komunikācĳas līdzekļi Universi-
tātes darbinieku un studentu sa-
ziņai,

• uz konkrētām mērķauditorĳām
vērsts saturs, paredzot personali-
zācĳas, kā arī lietotājam pielāgotu
pakalpojumu un informācĳas ie-
guves iespējas.

Pirms portāla izstrādes tika apskatīti 
vairāki risinājumi, uz kuriem tas varētu 
balstīties. Uzmanība tika pievērsta gan 
atvērtā koda, gan arī konkrētu kompā-
nĳu produktiem. Kā piemēru var minēt
Oracle portal, IBM produktu, uPortal un 
uz PHP programmēšanas valodas bal-
stītos risinājumus: PHPNUKE, XOOPS. 
Tika izskatīta iespēja izstrādāt arī pa-
šiem savu produktu, kas ir darbietilpīgs 
un sarežģīts risinājums.

Iepazīstoties ar iepriekš minētajām 
iespējām, par labāko un piemērotāko 
tika atzīts uPortal. Viena no pozitīvajām 
iezīmēm ir šī produkta izmantošana ļoti 
daudzās ārvalstu augstskolās.

Kāpēc uPortal, nevis PHP vai Orac-
le? PHP produkti ar to universālo rak-
sturu ir vairāk domāti ziņu portāliem, 
arī pārējie risinājumi nespēj piedāvāt 
gatavu moduli, kas varētu nodrošināt 
sasaisti ar Web CT datiem un Uni-
versitātes e-pasta sistēmu. 
uPortal šajā ziņā atšķiras. 
Protams, pārējiem pro-
duktiem nepieciešamos 
moduļus var izstrādāt, 
taču tas prasītu liekus lai-
ka un darba resursus. uPor-
tal risinājums ir izstrādāts 
speciāli augstskolām, lai 
nodrošonātu to galveno in-
formācĳas sistēmu un pakal-
pojumu integrācĳu, kas arī
deva pārliecību šo produktu 
ieviest apritē salīdzinoši ne-
ilgā laika periodā.

Kas īsti ir uPortal? uPortal ir brīvi 
pieejams un izplatāms programmpro-
dukts augstāko izglītības iestāžu vidū. 
Tā darbībā tiek izmantota JAVA prog-
rammēšanas valoda, kas sniedz plašas 
iespējas dažādu risinājumu izmantoša-
nā, arī drošības līmeņa paaugstināšanā, 
par ko liecina fakts, ka šāda tipa JAVA 
risinājumi tiek izmantoti vairākās inter-
neta bankās. uPortal prezentācĳas loģi-
ka ir pilnībā atdalīta no biznesa loģikas. 
Būtībā lietotājam tiek parādīta tikai pa-
rasta HTML lapa, kā ģenerācĳas proce-
su nodrošina JAVA bibliotēkas. Ņemot 
vērā produkta pietiekami augsto dro-
šības līmeni, tas tika pārveidots atbil-
stoši Universitātes vajadzībām. Šobrīd 
ir izveidota uPortal saikne ar LUIS un 
Universitātes e-pasta sistēmu, tāpat arī 
pilnveidota iespēja studentam apska-
tīt e-kursus un piekļūt savām atzīmēm 
vienuviet.

Viens no mērķiem, izstrādājot por-
tāla autorizēto daļu, ir nodrošināt per-
sonalizācĳas iespējas. Tas nozīmē izvie-
tot vai izkārtot informācĳu lietotājam
ērtākā formā. Universitātes portālā tas 
arī tiek nodrošināts, proti, ir iespēja 
organizēt informācĳu vairākos veidos,
sagrupēt to un mainīt novietojumu. Nā-
kotnē plānots ieviest papildu personali-
zācĳas iespējas.

Galvenais nākotnē paredzētais mēr-
ķis portāla ietvaros ir izstrādāt doku-
mentu aprites sistēmu, kas kalpos kā 
e-pārvaldes rīks. Iedīglis šādai sistēmai 
jau ir izstrādāts – Universitātes Senātā 
apspriežamo dokumentu modulis. Tas 
ir arī lielisks piemērs lietotāju tiesību 
sistēmai, kas nodrošina piekļuvi ie-
priekš minētajam modulim tikai kon-
krētai lietotāju grupai.

Tādējādi Universitāte ir izstrādā-
jusi drošu un ērtu portālu ar iespējām 
lietotājam izveidot personalizētu infor-
mācĳas izkārtojumu, dalīt lietotājus pa
grupām, tādējādi nodrošinot uz mēr-
ķauditorĳām vērstu saturu, organizēt
e-studĳas un daudzus citas ar darbu un
studĳām saistītus procesus, kas katrai
augstskolai ir svarīgi. Nākotnē šo Uni-
versitātes izstrādāto portālu varēs pie-
mērot arī citās Latvĳas augstskolās. UA

07/04 
Latvija – vadošā Eiropā pēc stu-
dējošo skaita 

Vienlaicīgi Latvija ir vienā no pēdējām 
vietām pēc studentu skaita, kuri ir 
beiguši doktorantūru, liecina Centrā-
lās statistikas pārvaldes materiāli. Uz 
1000 iedzīvotājiem 2003./2004. mā-
cību gadā Latvijā bija 55 studējošo.

13/04
Izveido Stratēģiskās analīzes ko-
misiju 

Valsts prezidentes institūcijas pa-
spārnē izveidotās Stratēģiskās analī-
zes komisijas veidotāju vidū ir vairāki 
mūsu profesori, to vada LU profesore 
Žaneta Ozoliņa. Komisijas vadošais 
mērķis ir definēt Latvijas nacionālās 
intereses starptautiskā plānā un re-
dzējumu vismaz 10 gadu perspektī-
vā, tajā skaitā palīdzot noskaidrot 
tos šķēršļus, kas novēršami mērķa 
sasniegšanai.

12/05 
Sociālo zinātņu fakultātē izdod zi-
nātnisko rakstu krājumu «Agora»

Krājuma tēma ir 
«Vilis Lācis: divu 
Latviju naratīvi, 
sociālais/sociā-
listiskais reā-
lisms», un tajā 
apkopoti zināt-
niski raksti, kas 

tapuši, īstenojot Komunikācijas studi-
jas nodaļas pasniedzēju un studentu 
kopējo zinātnisko projektu par masu 
kultūras diskursu un kultūras lomu 
sovetizācijā. 

19/05
LU Fizikas institūtā noslēdzies 
unikālais magnētiskā lauka izpē-
tes eksperimentu cikls

Zinātnisko pētījumu cikls sākās 
1999. gadā ar unikālo eksperimen-
tu, kad pirmo reizi pasaules vēstu-
rē mūsu zinātnieki eksperimentāli 
pierādīja un pamatoja hipotēzi par 
Zemes, citu kosmisko objektu un 
kosmiskās telpas magnētiskā lauka 
izcelšanās mehānismu. Fizikas in-
stitūts tagad iecerējis izgatavot jau-
nu, vēl lielāku, sfērisku magnētiskās 
hidrodinamikas «Dinamo» ierīci, lai 
veiktu turpmākos pētījumus.
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Anda LASE

Pie LU Biomedicīnas pētījumu 
centra darbojas firma «GenEra»,
kas diagnosticē gēnu mutācĳas
un piedāvā DNS analīzes. Biome-
dicīna gan Latvĳā, gan pasaulē ir
samērā jauna nozare, kas strauji at-
tīstās. «GenEra» piedāvātās DNS 
analīzes dod iespēju cilvēkam lai-
cīgi konstatēt veselības problēmas. 
Ir iespēja veikt astoņu veidu ana-
līzes, tai skaitā paternitātes noteik-
šanu un hemofilĳas diagnosticēša-
nu. Par iespējām, ko sniedz laicīga 
gēnu mutācĳu noteikšana iedzim-
to slimību diagnosticēšanā, stāsta 
molekulārbiologs Juris Šteinbergs.

Visā pasaulē jau vairākus gadus 
valda tendence, ka pie universitā-
tēm dzimst pētniecības kompānĳas;
zinātnieki, strādājot savu tiešo dar-
bu, agrāk vai vēlāk nonāk pie rezul-
tātiem, kas ir pielietojami praksē. 
Būtiski ir ne tikai fundamentālie 
pētījumi, kam jēga būs pēc gadiem 
divdesmit vai pat vairāk, bet tādi 
atklājumi, kas var nest cilvēkiem 
labumu jau tagad un tūlīt.

Īpaši aktuāls pēdējos gados ir 
viss, kas saistīts ar biomedicīnu. 
Nozare a�īstās milzīgā ātrumā,
gēnu pētniecība pēdējo 10 gadu 
laikā piedzīvo sprādzienveida at-

tīstību, ko var salīdzināt vienīgi ar 
to, kā pirms gadiem divdesmit eks-
plodēja viss, kas saistīts ar infor-
mācĳas tehnoloģĳām. Daļēji, patei-
coties tam, strauji uz priekšu virzās 
arī gēnu pētniecība. Visa aparatū-
ra, instrumenti, kas mūsdienās tiek 
lietota gēnu pētniecībai, bieži vien 
pamatota uz datortehnoloģĳām,
un izveidojas tāds kā apburtais 
loks. Tuvākajos kaimiņos Tartu pie 
Universitātes darbojas vairāk nekā 
trīsdesmit firmu, kurās notiek pētī-
jumi biotehnoloģĳas, medicīnas un
lauksaimniecības nozarēs.

Firma «GenEra» ir viens no 
piemēriem, kā tas ir noticis Latvĳā.
Pirms nepilniem četriem gadiem 
pie Latvĳas Universitātes Biome-
dicīnas pētījumu centra tika nodi-
bināta firma ar nolūku darboties
medicīnisko gēnu testu virzienā, 
molekulārās diagnostikas virzienā. 
Tā pamatā bĳa fakts, ka Biomedi-
cīnas pētījumu centrā bĳa izstrādā-
tas vairākas metodes cilvēku gēnu 
mutācĳu pētīšanā.

Piemēram, viena no tādām 
metodēm ir krūts vēža riska no-
teikšana. Šī slimība ir ļoti aktuāla 
Latvĳā, gadā saslimšanas gadījumi
skaitāmi simtos. Tāpat katru gadu 
simtiem cilvēku Latvĳā mirst no
krūts vēža, un ir pierādīts, ka vis-
maz 15% visi krūts vēža gadījumi 

tiek pārmantoti. Šī ir slimība, kurai 
ir vairāki cēloņi – tā var būt gan 
vides faktoru iedarbība, gan arī 
iedzimta predispozīcĳa (nosliece).
Zinātnieki ir konstatējuši vismaz 
vienu konkrētu gēnu – BRCA1, 
kas šo iedzimtību nosaka.

Katrā cilvēka šūnas kodolā ir 
cilvēka genoms – tās ir visas viņa 
hromosomas. Cilvēks ir diploīds, 
un tas nozīmē, ka katrā mūsu šūnā 
ir divas kopĳas mūsu genomu. To
ir viegli saprast, ja zina, ka vienī-
gās šūnas organismā, kurās nav 
diploīds genoms, ir olšūnas un 
spermatozoīdi. Kad saplūst olšūna 
ar spermatozoīdu, izveidojas šūna 
ar dubultu genoma komplektu, 
tātad tāda, kas spēj dalīties un iz-
veido mūs kā veselu organismu. 
Tādējādi katrā šūnā ir divi genomu 
komplekti, turklāt vienu no viņiem 
esam mantojuši no mātes, otru no 
tēva. Tas nozīmē, ka ikkatrs gēns 
genomā ir pārstāvēts ar divām ko-
pĳām. Tā vai cita iemesla dēļ gēnos
ir iespējami kaut kādi bojājumi. 
DNS ir iekodēta informācĳa par
visām organisma olbaltumvielām. 
Visus bioloģiskos procesus orga-
nismā, kā zināms, nodrošina olbal-
tumvielas. Gēns ir DNS iecirknis, 
kas satur informācĳu par vienas
olbaltumvielas struktūru. Viens 
gēns nosaka vienas olbaltumvielas 

Gēnu pētniecība 
paver jaunas iespējas
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ķēdes uzbūvi. Loģiski – ja šis gēns ir ar 
bojājumu jeb mutācĳu, tas var atsaukties
uz šīs olbaltumvielas spēju funkcionēt.

Ir vairāki varianti, kā šie bojājumi iz-
paužas. Ja ir bojāts gēns, kura produkts 
ir kāda ļoti nozīmīga olbaltumviela cil-
vēkam, tad cilvēks jau piedzimst slims. 
Tā kā katram gēnam ir divas kopĳas cil-
vēka organismā, var būt tāds variants, 
ka ir bojāta viena no kopĳām, bet otra ir
vesela. Tad iespējams, ka uz veselību tas 
nekādu iespaidu neatstāj, jo veselais gēns 
kompensē slimo. Ir sliktāks variants, kad 
cilvēks no saviem vecākiem pārmanto 
abas bojātās kopĳas. Tas nozīmē, ka jau
ieņemšanas brīdī ir «ieprogrammēts», ka 
viena olbaltumviela vai nu neizstrādāsies 
vispār, vai arī izstrādāsies bojātā veidā. 
Tas arī ir pamats iedzimtajām slimībām.

No medicīnas viedokļa svarīgi būtu 
šādus gēnu bojājumus atrast, pierādīt, 
ka tie ir cēlonis slimībai, un pētīt, vai ir 
iespējams apkarot iedzimtās slimības.

Diemžēl pagaidām cilvēce nav ie-
mācījusies bojātos gēnus izlabot. Pie tā 
pasaulē tiek daudz strādāts, to sauc par 
gēnu terapĳu. Tiek izgudrotas teorĳas,
kā ievadīt bojāto gēnu vietā veselos.

Molekulārbioloģĳa šobrīd sasnie-
gusi tādu a�īstības pakāpi, ka šos gēnu
bojājumus atrast un konstatēt ir iespē-

jams. To var izdarīt no dzimšanas brīža 
un arī vēl ātrāk – prenatāli, kad bērns ir 
vēl mammas vēderā, noskaidrojot, vai ar 
viņu viss kārtībā. Bieži šādas pārbaudes 
arī tiek veiktas. Ir dažas slimības, kuras 
tiek pārmantotas no paaudzes uz pa-
audzi, un līdz ar to cilvēkiem, kas pār-
stāv šādas dzimtas, būtu vēlams zināt, 
vai viņš ir vai nav šādas mutācĳas nē-
sātājs. Klasisks piemērs ir hemofilĳa jeb
asins nesarecēšana, ar ko slimo tikai vī-
rieši, bet gēnu pārnēsātājas ir sievietes. 
Izskaidrojums ir vienkāršs – gēns, kas 
atbild par asins sarecēšanu ir X hromo-
somā. Sievietēm X hromosomas ir divas, 

vīriešiem ir viena X un viena Y hromo-
soma. Ja sievietei viena X hromosoma 
ir bojāta, tad viņai vēl ir otra, kura ir ar 
veselu gēnu, un līdz ar to slimība neiz-
paužas. Bet, ja vīrietis pārmanto slimo X 
hromosomu no mātes, viņam tā ir vienī-
gā, un viņš jau piedzimst ar hemofilĳu.

Var testēt cilvēka gēnu un pārliecinā-
ties, ka tajā viss ir kārtībā vai arī ir pro-
blēma. Tehniski tas notiek tā: ņem šūnas 
paraugu, no kuras tiek izolēta jeb a�īrīta
DNS. Mūsdienās tam vajag ļoti maz ma-
teriāla. Tas atļauj izolēt no milzīgā geno-
ma vienu gēnu, konkrētu DNS iecirkni 
un nolasīt gēnam nukleotīdu secību. 
Kad tas ir izdarīts, salīdzina to ar vese-
lu gēnu, un, ja atrodam atšķirības, kļūst 
skaidrs, ka atrastas kādas mutācĳas.

Laboratorĳā mēs veicam hemofi-
lĳu analīzi, otra ir krūts vēža riska no-
teikšana, kas pamatota uz pētījumiem, 
kuri veikti Universitātes Biomedicīnas 
centrā pēdējo desmit gadu laikā. Profe-
sore Laima Tihomirova ir pētījusi vai-
rākus simtus krūts vēža slimnieču, un 
ir noskaidrojusi ļoti interesantu likum-
sakarību. Latvĳas Biomedicīnas centrā
ir konstatēts, ka Latvĳā dominē četras
mutācĳas un tās ir sastopamas vairāk
nekā 90% gadījumu. Līdzīga tendence 
ir arī citur Eiropā, un līdz ar to tas ļoti 

sašaurina meklējumu loku. Tad sievietei 
nevajag testēt gēnu visā garumā, kas ir 
ļoti darbietilpīgs process, bet testēt četr-
as visizplatītākās gēnu mutācĳas, ko var
izdarīt pāris dienu laikā.

Ir valstis, kurās, sievietei atrodot 
kādu gēnu mutācĳu, viņa tiek iekļauta
riska grupā un viņai pienākas bezmak-
sas medicīnas pakalpojumi. Tad viņa 
tiek iekļauta kādā riska grupā un viņai 
pienākas daudz bezmaksas medicīnas 
pakalpojumu. Pie mums diemžēl tā ne-
notiek. Varam sievietei pateikt, ka viņa 
ir paaugstināta riska grupā un ieteikt 
biežāk pārbaudīties.

28/05 
Radio NABA ar septiņām balvām 
triumfē NRTP balvu pasniegšanas 
ceremonijā

Radio NABA saņēma visas sešas 
balvas, kurām bija nominēts, un vēl 
veicināšanas balvu par radošāko uz-
nācienu uz mediju skatuves. Gada 
radio radījuma tituls tika radio NABA 
veidotajam radījumam «Zaļais ka-
rogs». Tas ieguva arī balvu kategorijā 
«Gada mākslinieciskais raidījums». 
«Zaļā karoga» vadītājs Ilmārs Šlā-
pins tika atzīts par gada labāko radio 
programmas vadītāju un arī par la-
bāko gada radio režisoru. Raidījums 
«ZB uz mono» tika atzīts par gada la-
bāko izklaides radio raidījumu. Artūrs 
Mednis par raidījumu «98% Funk» 
saņēma prēmiju kā gada labākais 
radio muzikālo programmu vadītājs. 

28/06 
Atklāta jaunā, multifunkcionālā 
Sociālo zinātņu fakultātes zāle

Zālē ir 242 vietas, un tā ir aprīkota 
ar modernu audio un videotehniku, 
mutiprojektoru. Fakultātē ir izvei-
dots sociālo un politisko pētījumu 
centrs, viens no kura mērķiem ir 
organizēt konferences, paneļdisku-
sijas un veicināt studentu līdzdalību 
zinātniski pētnieciskajā darbā. Zāli 
varēs izmantot arī ikdienas lekci-
jām, kas ir īpaši aktuāli, pārejot uz 
trīsgadīgo bakalaura izglītību. Zāli 
var transformēt arī par aktu zāli. 

30/06 
Nolemj no 1. septembra būtiski 
palielināt stipendijas studentiem

Valdības pieņemtie stipendiju notei-
kumi paredz, ka turpmāk bakalaura 
studiju programmas studentiem 
minimālā stipendija būs 70 latu 
mēnesī, doktora studiju programmas 
studentiem studiju programmas ap-
guvei – 80 latu mēnesī, bet zinātnis-
kā grāda ieguvei – 60 latu mēnesī. 
Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem 
70 latu stipendija pienākas tikai 
studentiem, kuri mācās par valsts 
budžeta līdzekļiem un nestrādā. 
Stipendijas saņems aptuveni viena 
sestdaļa no budžeta studentiem (ap-
mēram 5000 studentu).
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Galvenais, ko mēs gribētu pa-
nākt, ir informēt ārstus par šādu 
analīžu pieejamību. Sabiedrībā 
valda mīts, ka gēnu testēšana, ana-
līzes ir kaut kas tik eksotisks, sa-
režģīts un smalks, ka to var izdarīt 
kur citur. Bet to var paveikt arī pie 
mums, Latvĳā tieši tādā pašā līme-
nī kā ārzemēs. Tā kā «GenEra» šīs 
analīzes praktizē tikai divus gadus, 
pagaidām tikai sākam informēt ār-
stus. Esam arī lasījuši lekcĳas un
organizējuši seminārus, braukuši 
individuāli pie ārstiem. Skaidrs, ka 
būtu sarežģīti prasīt no cilvēkiem, 
kuri nav mediķi, lai viņi zinātu, ko 
šīs analīzes īsti nozīmē, un vēl būtu 
jāpaiet ilgam laikam, lai sabiedrība 
būtu informēta par 
gēnu testēšanu un 
tās nozīmi. Pašlaik 
ir pietiekami daudz 
ārstu, kuri zina par 
šīm iespējām un 
sūta savus pacien-
tus pie mums.

Latvĳā mēs gēnu
mutācĳu ziņā neat-
šķiramies no vidējā 
eiropieša. Ir, protams, 
cilvēku grupas, kam 
raksturīgi līdzīgi bo-
jājumi, piemēram, he-
mohromatoze – paaug-
stināta dzelzs uzkrāša-
nās cilvēka organismā, 

ko izraisa viena gēna bojājums. 
Tas raksturīgs Ziemeļeiropas ie-
dzīvotājiem, bet ļoti maz izplatīts 
dienvidos. Kaut kādā veidā uzturs, 
klimatiskie apstākļi, saules gais-
mas daudzums var ietekmēt to, kā 
gadu tūkstošu laikā ir cilvēkam šie 
gēnu bojājumi uzkrājušies.

Gēnu mutācĳas veidojas nepār-
traukti, tās ir vairāku veidu. Ir tā 
sauktās klusējošās, nekaitīgās, kas 
neizraisa nekādu defektu, nerada 
izmaiņas olbaltumvielu struktū-
rās. Bīstamās mutācĳas ir daudz
retāk sastopamas, un bieži vien 
šūnas, kur šādas mutācĳas ir noti-
kušas kaut kādu ārējo faktoru dēļ, 
sākot ar starojumiem, ķīmiskiem 

elementiem, šīs šūnas bieži vien iet 
bojā cilvēka organismā, un cilvēks 
to pats nemaz nepamana. Jo mūsu 
šūnas nemitīgi dalās, noveco, mirst 
un organisms nemitīgi atjaunojas. 
Bēdīgāk, ja šāda slikta mutācĳa ro-
das reproduktīvajā sistēmā, sper-
matozoīdos un olšūnā. Tad varam 
kļūt par sākumpunktu kādai jau-
nai iedzimstošai kaitei, kas tiek no-
dota no paaudzes uz paaudzi.

Rietumvalstīs gēnu testēšana 
tiek plaši izmantota ģimenes plā-
nošanas nolūkos. Ir pietiekami 
daudz cilvēku, kuri vēlas pārbau-
dīt konkrētus gēnus, lai zinātu, ar 
ko viņi var rēķināties, radot pēcnā-
cējus, kādas ir viņu izredzes radīt 

veselus bērnus un kāds 
ir risks, ka var pie-
dzimt slimi bērni. Tas 
viss saskaras ar diez-
gan pamatīgām ētikas 
problēmām, kuras pa-
saulē tiek diskutētas, 
sākot ar to, vai cilvē-
kam ir jāzina patiesī-
ba par savu gēnu stā-
vokli vai gluži pretēji. 
Manuprāt, cilvēkam ir 
tiesības zināt, tāpat kā 
nezināt. Ir arī jārespek-
tē to cilvēku viedoklis, 
kuri saka: darīsim visu 
kā parasti un cerēsim, 
ka viss beigsies labi. UA

Profesors draudzīgi sagaida studentu, 
kurš atnācis nokārtot eksāmenu un jūtami 
nervozē.

– Man liekas, mēs esam pazīstami. Vai 
esam agrāk tikušies? – jautri prasa profesors.

– Jā, pagājušogad es pie jums kārtoju eksāme-
nu, taču izgāzos.

– Nu šoreiz, esmu pārliecināts, viss būs 
kārtībā. Vai neatceraties, kāds bija pagājušogad 
mans pirmais jautājums eksāmenā?

– Jūs, profesor, prasījāt: «Vai mēs neesam 
agrāk tikušies?»
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Janīna KURSĪTE

Šogad Filoloģĳas fakultātei sadarbībā ar Vēstures
un filozofijas fakultāti, Filozofijas un socioloģĳas insti-
tūtu bĳušas trīs lielākas zinātniskas ekspedīcĳas – uz
Latgali, Kuršu kāpām Lietuvā un visbeidzot uz Sibīri-
ju. Ārēji nesaistītas, iekšēji vienā un tajā pašā virzienā 
tēmētas – atrast to, kas acu priekšā pazūd. Vēl svarī-
gāk – tie bĳa mūsdienās izzūdoša tradīcĳas teksta un
tā transformācĳas veidu meklējumi. Mēs mēģinājām
iekļūt tur, kur dominē nehomogenais, nestrukturē-
tais, kur viss vēl var tapt, bet var arī izjukt acu priekšā. 
Iespaidiem visbagātākā noteikti bĳa Sibīrĳas ekspedī-
cĳa. Gandrīz divas septembra nedēļas desmit LU stu-
denti, pasniedzēji, to vidū profesore Ausma Cimdiņa, 
demogrāfs Ilmārs Mežs, ar Sabiedrības integrācĳas
fonda, Kultūrkapitāla fonda un LU finansiālo atbalstu
meklēja 19. gs. beigās no Latgales uz Sibīrĳu izbrau-
kušo latgaliešu pēdas Sibīrĳā. I.Mežs, kuram svarīgi
bĳa iegūt statististisko ainu, paguva pabūt Omskā,

Tomskā, Kemerovā, Novosibirskā. Mēs, kuru intere-
ses saistījās ar tradicionālās kultūras un kultūrvēstu-
res izpēti, bĳām vienā vietā – Novosibirskas apgabala
Vengerovas rajona Timofejevkas ciemā. Mūsu izpētes 
mērķis bĳa foto, audio un video veidā fiksēt 19. gs.
beigās veidota latgaliešu ciema – Timofejevkas – ie-
dzīvotāju dzīvesstāstus, mēģinot izzināt, ko no latga-
liešu mentalitātes, valodas, tradicionālās kultūras, re-
liģiskās pārliecības viņi saglabājuši, ko zaudējuši. No 
iepriekšējiem Latvĳas pētniekiem atšķīrāmies pirmām
kārtām ar to, ka meklējām ne pierasto, ne lielo (ja šis 
vārds te iederīgs) Latvĳu, bet mazo Latvĳu – Latgales
saliņu lielās Sibīrĳas «kontinentā».

Par Latvĳu timofejevskiešiem ir tāds pats priekš-
stats kā par pasaku «aiz trejdeviņām zemēm». Apga-
bala centrā Novosibirskā, kur tomēr regulāri pieplok 
televizoru ekrāniem, iespaids par Latvĳu un Baltĳu
kopumā nav pozitīvs. Lai kliedētu vai apstiprinātu 
šo iespaidu, Novosibirskas universitātes mācībspēki 
mūs palūdza piedalīties divos semināros Juridiskajā 
fakultātē. Kopā ar prof. A.Cimdiņu un mūsu studen-
tiem veidojām, precīzāk – centāmies veidot sarunu 
par mūsu abu valstīm, izglītības politiku, sadarbības 
iespējām, Eiropas Savienības perspektīvām. Pirmajā 
semināra nodarbībā Novosibirskas studentiem ar 
jautājumiem īsti atraisīties varbūt traucēja universi-
tātes prorektores klātbūtne, varbūt arī vēl nedrošī-
ba, kā runāt, jautāt, diskutēt, jo bĳām pirmā ārzemju
universitātes mācībspēku un studentu grupa jauna-
jos laikos (t.i. kopš 1990.gg. sākuma). Otrajā seminā-
rā jautājumi sekoja kā no pārpilnības raga, sākot ar 
studĳu programmām, doktorantūras (viņiem aspi-
rantūras) iespējām, stažēšanos ārzemēs, stipendĳu
lielumu un beidzot ar narkotikām, pīpēšanu, dzerša-
nu – visiem par un pret. Šāds konkrēts sarunas veids 
deva daudz lielāku efektu un informācĳas ticamību
nekā desmit raksti vai raidījumi kādā no plašsaziņas 
līdzekļiem. Patīkami, ka mūsu studenti ļoti atvērti, 

EKSPEDĪCIJA 
UZ MAZO LATGALI SIBĪRIJĀ
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neslēpjot esošās problēmas, izglītības nepilnības, ie-
spējamos identitātes riskus, Latvĳai iestājoties ES,
veidoja interesantu, aizraujošu diskusĳu.

Timofejevkas iedzīvotājiem saskare ar Latvĳu nav
bĳusi, izņemot dažus vīriešus, kuriem padomju laikos
iznācis dienēt Dobelē un Valkā. Jautāti, kā viņiem pa-
līdzējusi vai traucējusi sazināties latgaliešu valodas 
zināšana, atbildēja: bĳuši pārsteigti, ka viņu valodu
Latvĳā nesaprot un ka arī viņi paši nesaprot to latvie-
šu valodu, ko lieto Latvĳā. Par to pārliecinājāmies arī
ekspedīcĳā. Ar piepūli, tomēr pēc pāris dienām Sibī-
rĳas latgalieši varēja saprast Latvĳas latgaliešu runu,
bet ne latviešu literāro valodu. Mēģinājām runāt lēni, 
taču pēc timofejevkiešu teiktā – viņiem vieglāk esot 
saprast Sibīrĳas lietuviešu valodu nekā Latvĳas lat-
viešu valodu. Tāpat timofejevkieši nezināja novadu 
pretstatījumu, izteiktu palamās «čivlis» un «čanga-
lis». Deviņpadsmitā gadsimta beigās, kad latgalieši 
izceļoja uz Sibīrĳu, viņi paši sevi sauca vai nu par
latviešiem, vai vitebskiešiem (Latgale toreiz ietilpa 
Vitebskas guberņā), pat ne par latgaliešiem. Jautāti, 
vai gribētu atgriezties Latvĳā, galvenokārt atbildēja,
ka nē, jo nekad ne paši, ne viņu senči nav bĳuši Latvi-
jas pavalstnieki. Gandrīz nevienam no timofejevkie-
šiem Latvĳā nav pieturas punktu. Vai Latvĳas valdība
būtu gatava uzņemt ļaudis, kuru tautības ailē oficiāli
ierakstīts «latgalec», kuri nerunā latviešu literārajā va-
lodā un kuri neprot rakstīt latīņu drukā, bet tikai ki-
rilicā? Domājot par turpmāko sadarbību, tās formām, 
neskaidrs palika arī jautājums, kādu valodu mūsu 

brīvprātīgie skolotāji varētu braukt uz Timofejevku 
mācīt. Latviešu valodu viņi neprot nemaz un neredz 
jēgu mācīties. Latgaliešu valodu? Bet tādas, kādā viņi 
runā, sen vairs nav. Tā izzudusi Latgalē jau pirmās 
brīvvalsts gados. Vienīgi mēs paši varam braukt eks-
pedīcĳā izzināt vecās runas formas, tās, ko lietoja lat-
galieši pirms simt gadiem. Tā ir iekāpšana laika upē, 
kuras ūdeņi sen aiztecējuši. Valodas, tradicionālās 
kultūras pētniekam, arī vēsturniekam Timofejevka ir 
zelta krātuve. Divās nedēļās uzņēmām lielu un plašu 
videomateriālu, kura pietiek vairākām dokumentā-
lām filmām. Bet ne visu, protams, paspējām pajautāt
un ne visu mums pirmajā reizē pastāstīja.

Kopš 1926. gada Sibīrĳas latgalieši izdeva savu
avīzi «Taisneiba» (iznāca 10 reizes mēnesī, līdz 1937. 
gadam ieskaitot), kurai bĳa samērā liela tirāža – 1500
eksemplāri. 1920. gadā pastāvēja un par vienu no la-
bākajām nacionālo minoritāšu skolām tika atzīta Ti-
mofejevkas Latgaliešu nepilnā vidusskola, kur bez 
priekšmetiem krievu valodā tika mācīta arī latgaliešu 
valoda. Pašlaik ciemā vēl joprojām ir deviņgadīgā sko-
la, kurā gan vairs nav ne miņas no latgaliskā, mācības 

notiek krievu un tikai krievu valodā. Vecākie ciema 
ļaudis saglabājuši no paaudzes paaudzē pārmantotus 
ticējumus, buramvārdus ar kristietiskā un pagāniskā 
sajaukumu. Kā īpatnējas latgaliskās identitātes zīmes 
ir skaistie, galvenokārt ģeometriskā rakstā veidotie 
māju kokgriezumi lielākoties zilā un baltā krāsā. Ve-
cās latgalietes prot ne tikai garīgās dziesmas, latgalie-
šu tautasdziesmas, ziņģes, bet arī krievu dziesmas. 

Līdz pat 1960. gadiem, kad sākās mazo kolho-
zu sapludināšana lielākos, Timofejevka bĳa gandrīz
pilnībā latgalisks ciems ar aptuveni 200 iedzīvotājiem. 
Tagad ciemā dzīvo latgalieši, puslatgalieši un ceturt-
daļlatgalieši (aptuveni puse), kā arī krievi, tatāri, daži 
citu tautību pārstāvji, kopumā nedaudz vairāk par 
170 cilvēkiem. Stolipina agrārās reformas laikā, pa-
matā 1890. gados, arī vēl 20. gs. sākumā, pārdesmit 
tūkstoši latgaliešu (skaitļi vēl būtu jāprecizē, jo latga-
lieši citreiz tiek uzskaitīti atsevišķi, citreiz kopā ar lat-
viešiem vai poļiem) no Ludzas, Rēzeknes, Daugavpils 
apkaimes devās uz tālo Sibīrĳu, kur bĳa daudz brīvas
zemes. Latgalieši devās arī strādāt Transsibīrĳas ma-
ģistrāles celtniecības darbos (1890. – 1893.gg.), daļa 
palika tur arī pēc līguma saistību beigšanas un iekār-
tojas uz pastāvīgu dzīvi. Iekārtoja tur viensētas, sāka 
nodarboties ar lauksaimniecību un dzīvoja, ja arī ne 
pārbagāti, tad pārtikušu dzīvi. Otrs izceļošanas vilnis 
uz Sibīrĳu sākās 1915. gadā, kad no visiem Latvĳas
novadiem latvieši devās bēgļu gaitās, tai skaitā arī uz 
Sibīrĳu. Trešais vairs nebĳa labprātīgas izceļošanas,
bet 1941. un 1949. gada deportācĳu vilnis, kas dau-
dzus no Latvĳas piespiedu kārtā aizveda uz Sibīrĳu.
Pēc valstiskās neatkarības iegūšanas daļa no latvie-
šiem (latgaliešiem) atgriezās Latvĳā, bet krietna daļa
palika Sibīrĳā, jo cerēja, ka pret vienkāršajiem zemnie-
kiem padomju vara nevērsīsies. Cerības nepiepildījās, 
1937. gadā daudzi sibīrieši tika iznīcināti.

Par spīti padomju laika, īpaši 1930. gada, spaidiem 
pret reliģĳu un tās ietekmi, Sibīrĳas latgalieši ilgstoši
saglabāja savu katolisko apziņu. Šķiet, tā bĳa galve-
nais svešā zemē aizbraukušos vienojošais faktors. Ti-
mofejevkā no paaudzes paaudzē pārmantotas 19. gs. 
izdotas latgaliešu lūgšanu un dziesmu grāmatas, no 
kurām gados vecās latgalietes lūdzas un dzied psal-
mus vēl šobrīd – mirušos uz kapiem aizvadot. Eks-
pedīcĳas laikā četras no dziedātājām sanāca kopā un
vairākas stundas dziedāja garīgo repertuāru, skaitīja 
lūgšanas to veclaicīgajā formā. 

Ekspedīcĳā iegūtais jau pārtapis vairākās publikā-
cĳās, paredzēti vairāki zinātniski semināri kā Rīgā, tā
Latgalē. Safilmētais videomateriāls izmantots vairā-
kos LTV raidījumos. Nākamgad iecerēta starptautiska 
konference Baltĳa kā pierobeža: Mitoloģĳa un vēsture,
kur viena no tēmām – Sibīrĳas latgalieši. Mēs ceram
uzaicināt arī Novosibirskas universitātes mācībspē-
kus, kuru zinātniskās intereses saistās ar latgaliešiem, 
latviešiem Sibīrĳā.

No Māra Mičerevska, Vēstures un filozofijas fa-
kultātes studenta, ekspedīcĳas dalībnieka ceļojuma
dienasgrāmatas Internetā par Timofejevku:

«Pēc tam vairs nevajadzēja ilgi gaidīt, nepagāja ne 
divas stundas, un mēs bĳām klāt. Ārā bĳa tumšs, nekā
daudz nevarēja redzēt, mūs uzņēma vietējie, runāja 
krieviski, it kā kāds kaut ko arī esot dzirdējis latga-
liski, visiem nāk miegs, paēdam vakariņas, parunā-
jam ar šoferiem. Andrejs, izrādās, esot bĳis Čečenĳā,
karojis. Apsolījās atbraukt pēc 10 dienām pakaļ. No 
rīta līst lietus, bet nu ir skaidrs – mūsu saimniece baba 
Ņina runā latgaliski, tiesa, viņa mūs saprot diezgan 
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slikti, kaut arī mēs visi 10 mākam latgaliski un puse 
esam latgalieši. Izlienam no mājas, pirmais iespaids 
diezgan nepatīkams, viss dubļains, divas «ielas» dub-
ļi 15cm, auksti, kokiem birst lapas. Bet uz vakarpu-
si noskaidrojas, izrādās, ka ciematelis ir tīri smuks, 
tā kā brīvdabas muzejs, mājas ar kokgriezumiem 
un iekšpusē smuki baltas, ar tepiķiem pie sienas un 
uzkurinātas briesmīgi siltas. Jo ilgāk uzturamies Ti-
mofejevkā, jo vairāk saprotam, ko runā vietējie un 
saprotam, ka latgaliešu te ir daudz. Saskaitām visus 
iedzīvotājus – 173, no tiem 70% latgalieši, no tiem lie-
lākā daļa runā latgaliski, bērni runā krieviski. Pārējie 
iedzīvotāji krievi, ukraiņi un divas tatāru ģimenes. 
Gandrīz visi šo to saprot latgaliski. Pat tatāri pateica, 
ka zinot dažus vārdus – iudens, maize, nauda. Bet lat-
galiešu valoda te nav parasta, tā ir tāda, kādā runāja 
pirms 150 gadiem. Nav neviena jaunā vārda, ir daudz 
arhaisku vārdu, un viņi ir pieraduši, ka ir tikai vie-
na izloksne un nesaprot vārdu pat tad, ja tam ir tikai 
viena zilbe savādāk pateikta. Ja runā latviski, viņi no 
30 vārdiem saprot labi ja vienu. Viņus saprast ir diez-
gan viegli, ja neskaita krievisko vārdu piejaukumu 
un dažus jocīgus vārdus – kur jius bejat, kaitejāties? 
Bumbu kaitējāt? Kačalēni kaitējas pa istabu. Kur gar-
moņists, lai nõk kaitēt garmošku. Viņi nesaka: kreisā 

roka vai kreisā puse, viņi saka keirā. Viņi nesaka at-
braukt, atiet, viņi saka atjāt – jūs ar samaļotu atjājāt? 
Viņi atceras dažas dziesmas latgaliski. Arī pūt vējiņi. 
Prasām – kas ir Kurzeme? Nazinam. Kur tāda zeme 
ir? Nezinam, gan jau, ka nav. Tādas Kurzemes nav ne-
maz? Gan jau, ka nav. Kurzeme ir mitoloģizējusies. 
Toties Latgale kaut kur ir, bet tālu, tāpat kā Latvĳa,
kas varbūt ir tas pats kas Latgale, bet varbūt arī nē, 
bet vienalga, gribētos uz turieni aizjāt. 

No rīta sakām – lobs reits. Mums atbild – nov 
labs, ljeits līst. Nu labi, sakām vēl vienam – loba 
dīna – nu loba loba, sauļeite speid. Pie veikala sakām 
vienai tantei – lobs reits, šī atbild – a kos man tagad 
jāsaka – a ko jūs sakāt parasti, kā sveicināties – Va-
sali. Viņi nekad nesaka labdien vai labrīt, viņi saka 
tikai Vasali. Pa ielām staigā cūkas, zosis, govis, pašas 
iet ārā, pašas nāk atpakaļ un viņu ir ļoti daudz, tāpat 
kā mēslu. Cilvēki ir ļoti draudzīgi, tāpat kā Latgalē, 
visi grib iedzert. Visi pacienā – ar kandžu, nastojku, 
spirtu, brašku. Braška ir dzira no kā dzen samagonu, 
ne visai stipra, duļķaina, garšo pēc rauga. Vietējie 
viņu smejoties sauca par Sibīrĳas balzāmu, kad mēs
viņiem devām Rīgas. No braškas grūti piedzerties, 

bet viegli dabūt dullu galvu, no rīta sāp kuņģis un 
aknas. Bet 1.5litri maksā 30rubļus, 60 santīmus. Daļa 
no mums paliek pie babas Ņinas, daži pie viņas māsī-
cas babas Beņas un pārējie pie Ņinas meitas Taņas un 
viņas vīra, Donas Kazaka Vladimira. Visi viņi ir ļoti 
viesmīlīgi, visu laiku dod ēst, kurina pirti, Vova mūs 
ved medībās, un dāvina, pārdod un iemaina visādu 
zvēru ādiņas. Vietējā skolotāja mani un vēl vienu pa-
vizināja ar moci, šeit vispār valda vīrieša kults. No 
rīta pie Babas Beņas, sēžu pie galda, ienāk viena no 
mūsu meitenēm. Beņa saka – īļīc puišam ēst. Meitene 
ieliek joka pēc un saka man – nu bet tu padod man 
krēslu. Beņa to dzirdot saka – Vot ļentaika, šeļma, ej 
pati, ļiks veļ puišam ceļtīs, vot ļentaika. Nācās vien 
pašai iet pēc krēsla. Vīrieši biežāk dzer, nekā strādā. 
Vienu rītu runājam ar latgaliešiem diviem kas labo 
pumpi. Tur klāt arī divi krievi, sadzērušies, visu laiku 
mēģina ar latgaliešiem runāt. Tie saka – itūs krīvus 
vajadzētu nahuj no šejīnes, dzar tikai un traucej strõ-
dõt. Es saku – A tu pots nadzer? – Nu dzaru, vokor 
pīsadzērūs, šudin atpohmeļĳos un strõdõju. Bet krie-
vi tādus apvainojumus neņem galvā, viņi par latga-
liešiem saka, ka tie esot strādīgi un labi. Aizejam pie 
viena latgalieša kas cietumā sēdējis, po glazam var re-
dzēt, ka labs cilvēks. Tur pritonu ierīkojis, pats, viņa 

brālēns, puskrievs un divi krievi jauni. Ru-
nājam ar viņu citā istaba, kur krievi netiek 
laisti, jo tur ir tīrs un vecāku bildes pie sie-
nas. Latgaliets stāsta – Pirmūs pīcus godus 
īdeva naparkū – sēžu klubā(tāda māja kur 
nekas nenotiek, visi sēž, klausās mūziku un 
dzer), ēdu semachkas, īnok vīns nū blakus 
sātas i īsit pa rūku, izmat semechkas. Es iz-
eju laukā, pajamu bolku i maucu shim pa 
golvu, a bolka gadejās nogla, īlauzu čerepu. 
Nu i tad dabūju 2us gadus par to ka ma-
šīnu nozagu, beju pelnĳis, a tī pirmī pieci
naparkū. Visi ļoti taupa benzīnu, jo benzīnu 
var dabūt tikai Vengerovā, 90km a�ālumā.
Kad piedzeras, tad moča īpašnieks, dzērājs, 
brauc pat uz blakusmāju ar moci. Vēl ģerev-
ņā ir viens zaparožecs, kuru saimnieks ie-
guvis dzērumā samainot to pret kombaini, 
par ko runā viss ciemats. Braucām uz ezeru 
likt tīklus, ezers purva vidū, atpakaļceļā 

zirgs sāk grimt purvā, iegrima tā, ka tikai galva pa-
lika ārā, knapi izvilkām. 

Prasu babai Ņinai, kā sauc kaķi – Murka. Prasu 
babai Beņai, kā sauc abus melnos kaķus – Murka. A 
otru – Murka. Kāpēc abas vienādi? – a jos tak obas 
kochenes. Prasu Vovam, kā sauc kaķi – Vasjka. Prasu 
Taņai, kā sauc kaķi – Vasjka. Izrādās, ka kaķus vien-
mēr sauc vienādi – runčus par Vasjku un kaķeni par 
Murku. Kaķi ir daudz, jo ja uzliek lāstu, tad cilvēka 
vietā nomirstot kaķis. Gandrīz visās mājās dzīvo do-
movoji. Pirms 20 gadiem vēl esot skraidījuši čeravnie-
ki (vilkači). Tikai viņi nav pārvērtušies par vilkiem, 
bet gan par cūkām vai suņiem vai pat par ratu rite-
ņiem. Vienai cūkai suņi nokoduši ausi, no rīta vienai 
bābai nav bĳusi auss. Bāba ir precēta, meituška ir ne-
precēta. Prasām, vai viņi lamājas. Lamājas. Krieviski? 
Jā. Kāpēc? Tāpēc, ka tas nav grēks. Kā izskatās dievs? 
Nezinu īsti, bet man ir bilde. Parāda mums Jaunavas 
Marĳas bildi. Mēs sakām – izskatās pēc sievietes. Var
jau būt, ka nedaudz, bet tā ir. Reliģĳu viņi traktē brīvi,
jo viņiem Bībeles ir no vestas no Latvĳas, 19.gs. un
viņi īsti vairs nemāk lasīt latīņu burtiem, viņiem nav 
mācītāja, bet viņi ir katoļi.»  UA
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Vitolds GRABOVSKIS

Drauga pieredze
Draugs man pastāstīja, ka viņš 

sev ārzemju firmā noslēdzis līgu-
mu par mājas būvi un projektā ir 
paredzēts apkurei izmantot zemē 
akumulēto siltumu. Tādā veidā 
ziemā mājas apsildīšana viņam 
izmaksāšot ļoti lēti, aptuveni pusi 
no tā, ko parasti tērējot apkurei. Tā 
kā agrāk par to nebĳu dzirdējis un
enerģĳas un līdzekļu taupīšana ir
aktuāla mūsdienu problēma, sāku 
plašāk pētīt šo jautājumu. Izrādī-
jās, ka visa pamatā ir fizikas parā-
dības, kuras pēta fizikas nozare, ko
sauc par termodinamiku. Saules 
starojums ir sasildījis zemes slāni, 
gaisu, ūdeņus, un tajā akumulētais 
siltuma daudzums ir milzīgs.1 Sa-
ņemot tikai nelielu daļu no šī siltu-
ma, varētu sildīt mājas, peldbasei-
nus un ekonomēt tradicionāli ie-
gūstamo enerģĳu. Lai siltumu pār-
sūknētu no vienas vietas uz otru, 
izmanto siltuma sūkņus. Siltuma 
sūknis ļauj siltumu pārsūknēt no 
vielas ar zemāku temperatūru uz 
vielu, kura ir siltāka. Siltuma sūk-
ņa darbību var salīdzināt ar ūdens 
sūkni, kas paceļ ūdeni no urbuma 

uz mājas augšējiem stāviem. Pirm-
ais zīmējums parāda, ka, darbinot 
siltuma sūkni, tiek patērēta enerģi-
ja, bet sūknis darbojoties pievada 
mājai no ārējās vides trīs četras 

reizes vairāk enerģĳas nekā ne-
pieciešams sūkņa darbināšanai. 
Izrādās, ka mūsu mājās šādi sūkņi 
jau ir un tas ir mums labi pazīsta-
mais ledusskapis. Mājas apsildīša-
nai ledusskapis ir it kā «jāapgriež 
otrādi», proti, tam jāsilda māja un 
jādzesē āra gaiss vai zeme.

Kā darbojas siltuma sūknis?
Aplūkosim, kā darbojas šī sis-

tēma. Otrajā a�ēlā parādītā sistēma
ir piepildīta ar noteiktu gāzi. Agrāk 
šādās sistēmās lietoja freonu, tagad 
izmanto videi draudzīgākas gāzes. 
Gāzi saspiežot un dzesējot, to var 
sašķidrināt. Gāzei sašķidrinoties 
izdalās siltums, bet, šķidrumam iz-
tvaikojot, gāze atdziest. Aplūkosim 
visu darbības ciklu. Kompresors 

ir galvenais siltuma sūkņa 
elements, un tā darbināšanai 
ir nepieciešama elektriskā 
enerģĳa. Kompresors sa-
spiež gāzi, kā rezultātā gāze 
sasilst (1) un nonāk iekštel-
pu siltuma apmaiņas spolē. 
Atdodot siltumu telpām (4), 
gāze atdziest, un, tā kā ir sa-
spiesta, tad sašķidrinās. Kon-
densējoties izdalās papildu 
siltums, kas arī tiek ievadīts 
telpās. Dzesējošais šķidrums 
pa cauruli tiek novadīts uz 
āra siltuma apmaiņas spoli. 

Šī spole (7) var būt izvietota mājas 
ārpusē, bet labāk, ja tā ierakta kādu 
metru zemē vai izvietota dziļurbu-
mā. Šķidrums pirms nokļūšanas 
ārējā siltuma apmaiņas spolē tiek 

iztvaikotājā pārvērsts gāzē, kā re-
zultātā tas atdziest. Plūstot caur 
ārējo siltuma apmaiņas spoli (7), 
gāze saņem siltumu no gaisa vai 
zemes slāņa un uzsilst. Uzsildītā 
gāze (8) atkal nokļūst kompresorā, 
un cikls var atkārtoties. Tādā veidā 
siltums no ārpuses tiek pārsūknēts 
mājā. Tā kā ārpusē visā gaisa slānī 
vai zemes masā ir akumulēts liels 
siltuma daudzums, tad, atdodot 
daļu siltuma, ārējās vides tempe-
ratūra gandrīz nemainās, toties 
telpas ar šo siltuma daudzumu var 
tikt uzsildītas līdz nepieciešamajai 
temperatūrai.

Cik efektīva ir siltuma sūkņu 
izmantošana? Izmantojot siltuma 
sūkņus un veicot siltuma apmai-
ņu ar āra gaisu, enerģĳas patēriņš
(elektrība, gāze, malka) mājas ap-
sildīšanai samazinās divas līdz 
četras reizes. Ja siltuma apmaiņu 
veic zemes slānī vai dziļurbumā, 
enerģĳas daudzums un izmaksas
var samazināties trīs līdz piecas 
reizes. Siltuma sūkņu sistēmas 
uzstādīšana izmaksā dārgāk nekā 
tradicionālās apkures sistēmas. 
Atkarībā no sistēmas sarežģītības 
izmaksas ir 2500 USD un vairāk. 
Tomēr, sadārdzinoties enerģĳas
izmaksām, šāda sistēma ātri vien 
atmaksājas. Siltuma sūkņus jau 
lieto daudzās valstīs un to pielie-
tošana aizvien pieaug. ASV katru 
gadu tiek uzstādītas aptuveni 100 
000 jaunu šādu apkures sistēmu. 
Sagaidāms, ka arī Latvĳā siltuma
sūkņi aizvien plašāk atradīs savu 
lietotāju. UA

1 Jebkura viela satur siltuma daudzumu 
Q= cmT, C – raksturo doto vielu, m – ir 
vielas daudzums, T – absolūtā tempe-
ratūra. Istabas temperatūra ir T~300 K. 
Tā kā ārējā gaisa un zemes masas ir ļoti 
lielas, akumulētā siltuma daudzums ir 
milzīgs.

SILTUMA SŪKŅI jeb 
Kā samazināt mājas apkures izdevumus

Par siltuma sūkņiem lasiet internetā
http://energyoutlet.com/res/heatpump/
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html
http://www.heatpumpcentre.org/default.asp
http://www.dhclimatecontrol.com/hp.htm

Siltuma sūkņa darbināšanai izmanto vienu ener-
ģijas vienību, bet sūknis darbojoties mājā pārsūk-
nē no vides trīs līdz četras enerģijas vienības.

Siltuma sūkņa uzbūves shēma. Attēls no http://www.dhclimatecontrol.com/hp.htm
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Kopš 1895. gada cilvēks pratis 
pārraidīt audio signālu lielos a�ā-
lumos bez vadiem, izmantojot ra-
dioviļņus. Kaut arī nav īstas skaid-
rības, kurš bĳis pirmais – Dž.Mar-
koni vai A. Popovs, būtiskākais ir 
tas, ka cilvēce ieguva jaunu, pie-
ejamu informācĳas kanālu, kam
vēstures procesos bieži bĳusi pat
izšķiroša loma.

Pasaulē tradicionāli radio prog-
rammas tiek dalītas pēc mērķa un 
īpašuma formas, un tās ir šādas: 
kopienu (community), studentu 
(campus/student), komercradio 
un sabiedriskās radio (public) pro-
grammas.

Kopienas radio pamatojas uz 
kādas grupas, kopienas interesēm. 
Daudzkārt tās ir nevalstiskā sektora 
programmas, kas bieži kā politisks 
instruments kalpo cilvēktiesību aiz-
sardzības, ekoloģĳas, reliģisku un
sadzīves problēmjautājumu risinā-
šanai. Taču bieži tas ir arī ierobežots 
savas programmas klāstā. Šāda tipa 
programma tiek veidota uz brīvprā-
tības un voluntārisma principiem, 
kur profesionālismam ir pakārtota 
loma. Studentu radio ir kopienu 
radio paveids, jo kalpo studentu un 
jauniešu interesēm, un nosaukumu 
tas iematojis, pateicoties milzīgai 

popularitātei. Klasifikācĳā stu-
dentu radio vairākumā gadījumu 
tiek iekļauts kopienu radio, tāpēc 
nepastāv precīza statistika vai uz-
skaitījums. Tieši mūzikas formāts 
galvenokārt atšķir studentu radio 
no citu veidu radio programmām. 
Studenti, jauni cilvēki ar plašāku 
skatījumu dzīvi redz pāri komerc-
kultūras apvāršņiem, kur paveras 
kultūras bagātība, daudzveidība, 
ko bieži tā arī nesaredz masu kultū-
ras kultivētāji un patērētāji.

Kopienu radio pēc savas dar-
bības principiem vairākumā gadī-
jumu ir nekomerciāls, tomēr mēdz 
būt arī daļēji komerciāls, kas gan 
nea�iecas uz formāta komerciali-
zēšanos. Finansiāli kopienu radio 
nodrošina sponsori, valsts, pašval-
dības, institūti, pašu finansējums,
raksturīga ir finansu avotu dažādī-
ba. Līdzīgi tiek finansēti studentu
radio, kur galvenais finansētājs ir
mācību iestāde. Šāds finansējuma
modelis kopienu/studentu radio 
nodrošina neatkarību un brīvu uz-
skatu paušanu.

Pasaulē funkcionē tūkstošiem 
kopienu/studentu radio. Pasaules 
Kopienu radio Raidsabiedrības 
asociācĳa (AMARC) uzskaita vai-
rāk nekā 2000 raidsabiedrību, no 
kurām vismaz 90% atrodas ASV 
un Kanādā. Var secināt, ka asociā-
cĳā galvenokārt reģistrētas tikai
Ziemeļamerikas programmas, kas 
neatspoguļo situācĳu pasaulē. Pie-
mēram, Eiropas Studentu radio 
reģistrā uzrādās ap 150 vienībām, 
kas AMARC reģistrā nav uzskaitī-
ti. Eiropā priekšplānā izvirzās An-
glĳa un Vācĳa.

Komerciālās raidorganizācĳas
Komercradio pats definējums

jau liecina par radio program-
mas veidošanas komerciālajiem 
nolūkiem, peļņas gūšanu. Radio 
bizness, kā zināms, ir viens no ie-
nesīgākajiem plašajā medĳu biz-
nesā. Komerciālo radio program-
mu formāts ir ļoti ierobežots un 
primitīvs savās izpausmēs, līdz ar 
to visi administrēšanas pūliņi tiek 
vērsti reklāmas devēju piesaistei. 
Vairākumā gadījumu komercra-
dio būtiskākā un bieži vienīgā ir 
reklāmas un mārketinga daļa. Ļoti 
populāri mūsdienās komerciālām 
programmām ir adaptēto prog-
rammu izmantošana vai program-
mu retranslēšana, līdz ar to darbs 

Universitātes radio programma

NABA – 

fenomens 
mūsdienu patērētāju sabiedrībā
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nav jāvelta jaunas mūzikas atlasei, rai-
dījumu izstrādei un analīzei.

Sabiedriskās raidorganizācĳas
Sabiedriskās raidorganizācĳas iz-

veido, ieguldot raidorganizācĳu pa-
matkapitālā valsts īpašumu. Sabiedris-
kās raidorganizācĳas nodrošina visām
sabiedrības grupām daudzveidīgas 
un līdzsvarotas programmas, kas sa-
stāv no informatīviem, izglītojošiem 
un izklaidējošiem raidījumiem, kā arī 
nodrošina informācĳas un izpausmes
brīvību un objektivitāti un raidījumu 
dažādību. Tās nav pakļautas valsts un 
pašvaldību institūcĳu, politisko orga-
nizācĳu (partĳu), reliģisko konfesĳu,
finansu un ekonomisko aprindu tiešai
ietekmei, un to darbība pamatojas uz 
sabiedrisku pārraudzību, un tās ir fi-
nansiāli neatkarīgas. (Izvilkums no Ra-
dio un televīzĳas likuma)

Radio NABA definējums
Universitātes radio NABA kalpo kā 

piemērs, kurā apvienoti studentu/ko-
pienu un sabiedriskā radio programmas 
darbības pamatprincipi. Pēc juridiskā 
statusa, programmas aptveramības un 
koncepcĳas kā sabiedriskais radio, sa-
vukārt pēc radio formāta un auditorĳas
kā studentu/kopienu radio programma. 
Par NABA sabiedriskā radio statusu 
liecina arī regulārā Saeimas plenārsēžu 
tiešraide.

Latvĳā Universitātes radio NABA ir
«neatkarīgās» (alternatīvās) mūzikas ra-
diostacĳa, kas nepakļaujas multinacio-
nālajam mūzikas industrĳas diktātam.
Programmas koncepcĳā uzsvērts, ka
radio programmas politika vērsta uz to, 
lai raidītu programmu, kas neapstiprina 
vispārējo popkultūras noslieci – komer-
ciālās mākslas kultivēšanu, bet gan lai 
paplašinātu klausītāju redzesloku, aplū-
kojot dažādas mākslas nozares visās tās 
radošajās izpausmēs. Tādējādi NABA 
seko autonomĳas principam, ieturot
kritisku distanci a�iecībā pret visiem
spēka avotiem (politiskajiem, ideoloģis-
kajiem, reliģiskajiem, finansiālajiem u.
tml.), veicinot individuālās un grupas 
cilvēku tiesības viņu cīņā ar atsvešinā-
tību un birokrātiskajām institūcĳām.
Programmā tiek iekļauti sabiedrībā 
aktuālie jautājumi, kas saistīti ar valsti, 
politiku, kultūru, mūziku, humanitāra-
jām zinātnēm, universitāšu un studentu 
aktivitātēm. Programmā tiek runāts par 
vārda brīvības, tolerances un solidaritā-
tes principiem, respektētas minoritāšu 
un marginālo grupu tiesības un veicinā-
ta kulturālā un lingvistiskā dažādība.

NABA auditorĳa un programma
Radio NABA par savu galveno mēr-

ķauditorĳu uzskata 17 – 35 gadus vecus,
domājošus cilvēkus, kuri vēlas ko vairāk 

nekā standarta komercproduktu gan 
mūzikā, gan informācĳā.

Statistikas dati liecina, ka primārā 
mērķauditorĳa ir klausītāji vecumā no
17 līdz 25 gadiem, sekundārā mērķaudi-
torĳa ir Rīgas un Rīgas rajona iedzīvotāji
vecumā no 25 – 35 gadiem. Pēc pētīju-
ma rezultātiem Radio NABA klausītā-
ju skaits ir 35 000. Dati rāda, ka radio 
NABA klausāmība vienmērīgi sadalās 
dienas laikā, nav novērojami krasi kā-
pumi vai kritieni, kas arī liecina par ra-
dio programmas auditorĳas stabilitāti.

Programma nosacīti sadalīta dienas 
un vakara blokos, nedēļas laikā klausītā-
jiem piedāvājot 42 tematiskos un muzi-
kālos raidījumus un ikdienas regulārus 
tematiskus ziņu izlaidumus. Radījumi 
tiek veidoti sadarbībā ar dažādu nozaru 
profesionāļiem. Informatīvajā jomā ra-
dio koncentrējas uz tēmām, kuras ir sva-
rīgas mūsdienīgam cilvēkam – kultūra, 
izglītības aktualitātes, politisko norišu 
analīze, vide un tās aizsardzība, moder-
nās tehnoloģĳas, cilvēktiesības, u. c.

Programmā piedāvātā muzikālā 
daudzveidība, kas nav pieejama ne-
vienā Latvĳas vai pat Baltĳas radio
programmā, ir primārā atšķirības zīme. 
Programmas raidīšana muzikālā jomā 
balstās uz izvērsti dažādu radio formātu 
sajaukumu, t.i., brīvais (free) formāts – 
AAA (Adult Acoustic Alternative) un 
alternatīvā rokmūzika; pasaules tautu 
mūzika (world, folk, roots music); un visi 
progresīvi alternatīvie strāvojumi starp 
klasiskās rock un jazz mūzikas populā-
rajiem žanriem (ambient, industrial, new 
age, electornic, eksperimental, crossover 
u. c.). Brīvais formāts pieļauj arī visas 
labi pamatotas nobīdes no normām.

Radio programmas realizācĳās ir iesa-
istījušies vairāk nekā 60 darbinieki, kuru 
vidū ir sabiedrībā plaši pazīstami žurnā-
listi, mūziķi, akadēmiskie darbinieki, jau-
ni radoši studenti. Izvērtējot darbinieku 
struktūru pēc izglītības, jāsecina, ka ap 
60% darbinieku ir Latvĳas Universitātes
studenti vai universitāti beigušie.

Radio NABA divu gadu laikā pie-
rādījusi savus nopietnos nodomus, 
iekarojusi klausītāju simpātĳas un ie-
kļaujas kā līdzvērtīga programma pla-
šajā raidorganizācĳu pasaulē. Latvĳas
mērogā programma 2004. gadā saņēma 
septiņas ikgadējās Nacionālās radio un 
televīzĳas padomes balvas, tai skaitā kā
labākais raidījums, labākais raidījuma 
vadītājs, gada izklaides raidījums un 
veicināšanas balvu par jaunu ideju rea-
lizēšanu un novatorismu.

Latvĳas Universitāte ir rādījusi pie-
mēru mūsu kaimiņvalstu augstskolām 
Lietuvā un Igaunĳā, kur arī tiek apsvēr-
ta iespēja radīt ko līdzīgu.

Kā teikts radio NABA sauklī – «Pa-
griez pasauli», un tā tiešām tiek pa-
griezta... UA

14/09
Universitātē viesojas Jaunzēlandes 
ārlietu un tirdzniecības ministrs

Jaunzēlandes ārlietu un tirdzniecības 
ministrs Fils Gofs oficiālās vizītes
laikā apmeklēja Sociālo zinātņu fa-
kultāti un nolasīja studentiem lekciju 
par Jaunzēlandes lomu starptautis-
kajā politikā. 

Oktobris 
Universitātes saime atzīmē 85 gadu 
jubileju 

Septembra pēdējā un oktobra pirma-
jās nedēļās notika jubilejas kulminā-
cijas pasākumi. Tostarp izstāde par 
Universitātes sasniegumiem zinātnē, 
svētku dievkalpojums, koncerts Na-
cionālajā operā, uguņošana un citi 
izglītojoši un izklaidējoši pasākumi. 

26/10
Universitātes Botāniskajā dārzā at-
klāts Palmu mājas jaunais jumts

Subtropu augi Palmu mājā ieguvu-
ši jaunu, polikarbonāta stiklojumu. 
Polikarbonāts ir īpaši piemērots silto 
zemju augiem, jo tas ir viegls, ne-
plīstošs, labi tur siltumu un tam pie-
mīt laba gaismas caurlaidības spēja. 
Vienlaikus tika atklāta mākslas darbu 
izstāde, kas radusi mājvietu Botānis-
kajā dārzā. 

10/11
Universitātē viesojas «Kaspersky 
Anti-Virus» izgudrotājs Jevgēņijs 
Kasperskis

Viņa uzstāšanās bija veltīta datoru un 
IT drošības sfēras aktuālāko tenden-
ču apskatam. Kasperskis ir viens no 
pasaules ievērojamākajiem speciālis-
tiem informācijas drošības jomā.
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Kāpēc liela un veiksmīga uzņēmuma vadītājs turpina 
studēt – jūsu studĳas vadībzinības doktorantūrā izvē-
lētas ķeksīša pēc vai tiek meklētas jaunas zināšanas?

Ir tāds diezgan banāls joks – mūžu dzīvo, mūžu 
mācies un nomirsi izglītots. Patiesībā cilvēks mācās 
visu mūžu – gan sistemātiski apmeklējot lekcĳas kādā
mācību iestādē, gan no saviem darba kolēģiem, sa-
biedrības, vienkārši no saskarsmes ar dažādiem par-
tneriem. Akadēmiskās izglītības sistēmas priekšrocī-
ba ir tāda, ka tā dod iespēju sakārtot savas jau esošās 
zināšanas un, protams, iegūt arī kaut ko jaunu.

Bieži vien ir nepieciešams skats no malas uz to, ko 
tu dari, ko tu zini un arī nezini. Lai beigās to visu ielik-
tu stingrā sistēmā. Es uzskatu, ka tādas akadēmiskās 
studĳas kā otrā izglītība, ko šobrīd izvēlas daudzi va-
dītāji, maģistrantūra vai, manā gadījumā, doktorantū-
ra dod labu zināšanu sakārtošanas impulsu.
Kā jūs varētu salīdzināt zināšanas, ko ieguvāt augst-
skolas pirmo kursu gados, ar tām, kas jums tiek 
sniegtas šobrīd doktorantūrā?

Izglītības sistēma, protams, mainās. Zināšanas, kas 
tika mācītas septiņdesmitajos gados, atšķiras no tām, 
kas studentiem tiek mācīts šobrīd. Ļoti mainījušās ir 
arī apmācības metodes. Tai pašā laikā atkarībā no cil-
vēka vecuma un tās sociālās pieredzes, kas viņam ir, 
vienas un tās pašas lietas tiek uztvertas atšķirīgi.

No savas personīgās pieredzes ļoti labi atceros 
filozofijas darbus, kas man tika mācīti augstskolas
otrajā kursā. Tos pašus darbus pārlasot desmit gadus 
vēlāk, mana a�ieksme pret tiem bĳa pilnīgi cita. Bĳa
pilnīgi cita izpratne. Tieši tāpat arī tagad, vairāk nekā 
trīsdesmit gadus kopš pirmo studĳu sākšanas augst-

skolā, mana uztvere par dažādām lietām ir pilnīgi at-
šķirīga no tās, kas bĳa pirms gadiem.
Kā jūs vērtējat Latvĳas Universitātes studentiem
piedāvātās izglītības kvalitāti?

Pagaidām vēl kaut ko vērtēt ir pagrūti, jo šis Latvi-
jas Universitātē man ir tikai pirmā gada sākums.
Kā jūs izskaidrojat to, ka liela daļa gados jauno cil-
vēku augstos amatos ir ar ārzemēs iegūtu izglītību? 
Vai izglītība ārzemēs ir labāka nekā Latvĳā?

Viss ir atkarīgs no tā, par kādu izglītību runājam. 
Ja tiek runāts par pamatizglītību, tad vismaz līdz zinā-
mam laikam Latvĳas pamatizglītība bĳa ļoti labā kva-
litātē. Pēc tam parādījās tendence visu veco nojaukt 
un tā vietā likt to, par ko nebĳa īstas skaidrības, vai tas
ir labāks. Galvenais, ka tas bĳa citāds. Šādām darbī-
bām tika atvēlēta pārāk liela brīvība, un šīs pārprastās 
demokrātĳas augļus mēs esam ieguvuši šobrīd.

Daudzos uzņēmumos nav iespējams iegūt jaunus 
inženierzinātņu speciālistus, jo tādu vienkārši nav vai 
arī viņu ir tik maz, ka visiem uzņēmumiem nepietiek. 
Tas ir rezultāts likumam, kas atļāva vidusskolās ie-
viest brīvās izvēles priekšmetus. Ja liela daļa cilvēku, 
jo īpaši tajā vecumā, iet pa vieglākās pretestības ceļu, 
tad rezultāts ir bēdīgs. Šajā ziņā mēs, uzņēmēji, kopā 
ar dažādām asociācĳām jau vairākus gadus esam
vērsuši Izglītības un zinātnes ministrĳas un Latvĳas
augstskolu uzmanību uz šo bēdīgo faktu, diemžēl ne-
kas īpaši daudz tajā visā nav mainījies.

Tai pašā laikā mācības ārzemēs es vērtēju kā no-
derīgas specifisku jautājumu padziļinātai apguvei.
Protams, to var izdarīt arī Latvĳā, bet ir atsevišķas
lietas, kurās pāris universitātes pasaulē ir spēcīgākas 
par mūsu valsts augstskolām. Piemēram, man nesen 
bĳa iespēja noklausīties ļoti augsta līmeņa biznesa un

Jāmācās ir  
visiem un  
nepārtraukti
«Bieži vien ir nepieciešams skats no malas uz to, ko 
tu dari, ko tu zini un arī nezini,» stāstot par savām 
doktorantūras studijām Universitātē, paziņo Latvi-
jas Mobilā telefona (LMT) direktors JURIS BINDE. 
Runājot par iespējamo zinātnieku un uzņēmumu 
vadītāju sadarbību, LMT direktors atsaucas uz pie-
redzēto «iesaistot biznesā akadēmiskās institūcijas, 
pētījums, kas ir vajadzīgs, piemēram, pēc mēneša, 
var tikt izstiepts divu gadu garumā» un iesaka laik-
metīgu risinājumu «katram zinātniekam, līdzīgi kā 
māksliniekam vai mūziķim, ir vajadzīgs savs aģents 
vai menedžeris, kas attiecīgo produktu veiksmīgi 
pārdod». Jautāts par šī laika studentiem, LMT di-
rektors ir lakonisks: «Viņiem ir cits starta līmenis. 
Mums ir pieredze.» Intervijai klātienē Juris Binde 
piekrīt nevilcinoties, un pēc stingra rokasspiediena 
LMT stiklotā nama astotajā stāvā saruna par zināt-
nes lomu biznesā var sākties.
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akadēmisko cilvēku lekcĳu ciklu «Leaders and Lon-
don». Tajā piedalījās, piemēram, bĳušais «General
Electric» valdes priekšsēdētājs Džeks Velčs, Ņujorkas 
mērs Rudolfs Džuliani, profesori Lesters Thurovs no 
Masačūsetas Tehnoloģiskā institūta, Roberts Kaplans 
un Maikls Porters no Hārvardas biznesa skolas. Tie 
visi ir pasaules klases speciālisti stratēģĳu jautājumos.
Latvĳā tāda līmeņa speciālistu nav.
Kā jūs vērtējat faktu, ka gados jauniem cilvēkiem 
ar ārzemēs padziļinātu izglītību pēc tam Latvĳā ir
grūtības dabūt darbu, jo izglītības ziņā viņi ir vien-
līdzīgi vai pat pārāki par saviem darba devējiem?

Tā ir darba devēju problēma. Normāls darba de-
vējs, kurš redz perspektīvu, parasti izvēlas spēcīgu 
komandu. Ārzemēs iegūtas zināšanas šādā gadījumā 
nepašaubāmi tiek vērtētas pozitīvi. Mums ir vajadzīgi 
izglītoti speciālisti, kuri ir profesionāļi savā jomā.
Pasaules prakse rāda, ka daudzi lielu uzņēmumu 
vadītāji paralēli nodarbojas ar akadēmisko darbību. 
Vai jūs pēc doktorantūras studĳām neplānojat sākt
līdzīgu akadēmisko karjeru?

Vispirms doktorantūra ir jāpabeidz, jāaizstāv di-
sertācĳa un tikai tad varam runāt, ko darīt tālāk. Šis
būs diezgan smags laiks, kurā darba pienākumi ir 
jāapvieno ar akadēmiskās izglītības iegūšanu, taču es 
uzskatu, ka tas būs ļoti interesants periods.
Vai LMT būtu gatavs ieguldīt līdzekļus projektā, kurā 
zinātnieki kopā ar jaunajiem pētniekiem – studen-
tiem nodarbotos ar konkrētiem oriģināliem lietišķiem 
pētījumiem uzņēmuma vajadzībām ne tikai inženier-
zinātnēs, bet arī, piemēram, mārketinga, kvalitātes va-
dības, personālvadības un tamlīdzīgās jomās?

Kooperācĳa ar dažām akadēmiskajām un pētnie-
ciskajām institūcĳām mums zināmā mērā ir, taču ir
kāds faktors, kas ciešāku sadarbību nedaudz bremzē. 
Tas ir laiks. Parasti, iesaistot biznesā akadēmiskās in-
stitūcĳas, pētījums, kas ir vajadzīgs, piemēram, pēc
mēneša, var tikt izstiepts divu gadu garumā. Mūsdie-
nu dinamiskajā biznesa vidē tas, protams, neapmie-
rina. Rezultātam ir jābūt ātram, kvalitatīvam un tad, 
kad to vajag, nevis tad, kad tas iznāk.

Mums ir bĳuši vairāki sadarbības projekti, kuru
ietvaros esam snieguši finansiālu atbalstu. Piemēram,
esam ziedojuši līdzekļus RTU auditorĳas remontam,
ar datortehnikas programmu dāvinājumu atbalstījuši 
Latvĳas skolas, atbalstījuši skolēnu izglītības prog-
rammu datorapmācībā un uzņēmējdarbības pamatos. 
Tas gan nav pētnieciskais darbs. Tas ir atbalsts pamat-
izglītības līmenī.
Kādas perspektīvas, pēc jūsu domām, ir mūsu valsts 
zinātnieku potenciālam pašmāju biznesā?

Potenciāls nepašaubāmi ir, jo mums ir daudz lie-
tišķās zinātnes atklājumu gan medicīnā, gan ķīmĳā,
gan arī citās nozarēs, ar kuriem Latvĳas zinātnieki ir
slaveni pat pasaulē. Manuprāt, jābūt ciešākai sadarbī-
bai starp akadēmiskajiem zinātniekiem, eksperimen-
tējošo zinātni un menedžmentu, kas šīs idejas piedāvā 
pasaulei. Katram zinātniekam, tāpat kā māksliniekam 
vai mūziķim, ir vajadzīgs savs aģents vai menedžeris, 
kurš a�iecīgo produktu veiksmīgi pārdod.

Nav redzēts, ka estrādes dziedātāji paši nodar-
botos ar savu līgumu slēgšanu. Tas ir menedžmenta 
darbs. Līdzīgi arī zinātniekiem, kā jau radošajiem 
darbiniekiem, ir vajadzīgas šādas aģentu institūcĳas.
Protams, tas ievērojami palielina risku, jo šis produkts 
var būt derīgs un var arī neatbilst tam, ko reklamē un 
piedāvā aģents. Taču tas jau ir jautājums par aģenta 
profesionalitāti. Viņš nedrīkst piedāvāt perpetuum 

mobile, filosofu akmeni vai mūžīgās jaunības eliksīru.
Protams, to var izdarīt, un, ņemot vērā reklāmas lielo 
spēku, pilnīgi iespējams, ka kāds to visu arī nopirktu.
Vai LMT karjeru var veidot cilvēks no skolas sola? 
Vai akadēmiskā izglītība ir pietiekama, lai sāktu 
karjeru bez tūlītējas papildu izglītošanās?

Sākt karjeru teorētiski var vienmēr. Praktiski var 
sākt darbu. Tālākā karjera ir atkarīga no katra indi-
vīda spējām. Un spējas mācīties. Augstskolas mūsu 
nozarē dod tikai pamatzināšanas. Ņemot vērā straujo 
a�īstības tempu, jāmācās ir visiem un nepārtraukti.
Ar to, kas ir iegūts augstskolā, var ieņemt tikai sāku-
ma pozīcĳu, no kuras ir jāturpina mācīties, strādāt un
virzīties uz augšu katram individuāli.
Vai jūs kā uzņēmuma vadītājs jaunu kadru uzņem-
šanā lielāku vērību pievēršat savu potenciālo darbi-
nieku izglītības kvalitātei vai darba pieredzei?

Praktiski visi studenti šobrīd strādā jau no baka-
laura līmeņa, un, lai veidotu saikni starp akadēmisko 
izglītību un dzīves pieredzi, tas pat ir nepieciešams. Ja 
cilvēks iegūst bakalaura grādu, pēc tam pabeidz ma-
ģistrantūru un līdz tam nekur nav strādājis, tad patie-
sībā viņam ir gandrīz vai neiespējami atrast darbu. Kā 
zināms, personālvadības teorĳas māca, ka uzņēmu-
mam jeb darba devējam ir nepieciešamas darbinieka 
zināšanas, iemaņas un prasmes. Ja zināšanas sniedz 
Universitāte, tad iemaņas un prasmes var apgūt tikai 
un vienīgi praktiskā darbā.
Kas ir būtiskākais, kas šobrīd nāk atmiņā, atceroties 
savus studĳu gadus?

Tā ir zināma nostalģĳa, ka mūsu laikā zāle bĳa
zaļāka un debesis zilākas. Šīs situācĳas – toreiz un ta-
gad – ir diezgan pagrūti salīdzināt, jo ir pilnīgi atšķi-
rīga mācību struktūra. Mums bĳa jāvelta ļoti daudz
laika dažādu kursa projektu izstrādei. Esmu beidzis 
Rīgas Politehniskā institūta Radiotehnikas un sakaru 
fakultāti radio elektroniskās aparatūras konstruēša-
nas specialitātē. Mēs tikām gatavoti par konstrukto-
riem, kas ir diezgan sarežģīta specialitāte.

Ļoti apjomīgs bĳa laika periods līdz trešā kursa
ziemas sesĳai, kad, ja nemaldos, bĳa seši eksāmeni
un desmit ieskaites. Toreiz mūsu fakultātes dekāns 
teica: «Nu, zēni, tie kuri sesĳu ir nolikuši, tagad var
precēties.» Un tā arī bĳa – tie, kuri to izturēja, institū-
tu pabeidza. Mūsu fakultāte izcēlās ar to, ka tajā va-
rēja samērā viegli tikt iekšā, jo nebĳa liels konkurss.
Bet noturēties bĳa grūti, un dažos gados to pabeidza
puse, dažos – labi ja trešā daļa no sākumā uzņemta-
jiem studentiem.
Kā jūs vērtējat šī laika jauno studentu – deviņpad-
smit, divdesmit divus gadus vecu jaunieti, kurš, ļoti 
iespējams, tuvākajā nākotnē kļūs par jūsu nākamo 
konkurentu biznesā?

Jau kādā no Senajā Grieķĳā atrastajiem rakstu pie-
minekļiem bĳa teikts, ka, brīvi citējot, «ir pilnīgi skaidri
zināms, ka šodienas jaunatne ir pilnīgi izlaidusies un 
nekādā veidā nespēs turpināt savu tēvu un vectēvu 
varonīgās tradīcĳas». Protams, var teikt arī tā. Katra
paaudze ir savā laikā un vietā, arī šī laika studenti. 
Viņi ir tādi, kādus tos ir izveidojusi šī brīža sabiedriski 
ekonomiskā vide un šajā vidē viņi arī strādās.

Es pieņemu, ka šī laika studenti darba tirgū pieda-
līsies no kādas cita līmeņa starta platformas, nekā dar-
bojamies mēs. Mums ir pieredze. Viņiem ir cits starta 
līmenis. Līdzās pastāvēšana kādu laiku, protams, būs. 
Es domāju, ka labi studenti, tāpat kā slikti studenti, ir 
bĳuši vienmēr. Šī laika studenti neapšaubāmi ir citādi,
taču tas nenozīmē, ka sliktāki.  UA  
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Tā ... rudens jau pilnā sparā. Jau piemirsušies au-
gusta vakaros klausītie sienāžu orķestri. Arī nīstie un 
uzbāzīgie odi netraucē. Kur tad visi šie mazie radīju-
mi paliek ziemā? Lasi intervĳu ar Latvĳas Universitā-
tes asociēto profesoru Voldemāru Spuņģi un uzzini 
daudz ko interesantu par kukaiņu uzvedību un dzī-
vesveidu, kā arī to, kāpēc neizprotami sarežģītas un 
kaprīzēm pilnas ir ne tikai Homo sapiens sapiens sieviš-
ķās būtnes, bet arī kukaiņsievietes...

Cik daudz kukaiņu sugu ir Latvĳā?
Pašlaik Latvĳā pēc kukaiņu pētnieku aprēķiniem 

ir ap 15 000 sugu. Bet, salīdzinot ar citu kaimiņvalstu 
kukaiņu daudzveidību, Latvĳā varētu mitināties pat 
20 000 sugu.

Lietuvā ir apmēram 20 000 dažādu bezmugur-
kaulnieku sugu, arī vairāk kukaiņu sugu nekā Latvi-
jā, jo Lietuva atrodas vairāk uz dienvidiem. Taču pie 
mums ir vairāk mežu, tāpēc atbilstoši vairāk ir mežos 
dzīvojošo sugu. Virzienā uz ziemeļiem kukaiņu sugu 
skaits samazinās: Igaunĳā ir ap 15 000, Somĳā – 12 000 
sugu. Zviedrĳā ir konstatētas 25 000 bezmugurkaul-
nieku sugas, no tām aptuveni 18 000 ir kukaiņi.

Vai sugu skaits atšķiras dažādos Latvĳas reģio-
nos?

Kukaiņi ir it visur, kur vien mēs ejam. Protams, 
daudzveidīgāki kukaiņi ir Latvĳas rietumu un dien-
vidu rajonos. Kurzemē kukaiņu uz noteiktu te-
ritorĳas platību ir vairāk nekā, piemēram, 
Latgalē. To nosaka klimats, kukaiņi ir 
aukstasiņu dzīvnieki, un viņiem ir sva-
rīga vides temperatūra. Kurzemē gada 
bezsala periods ir ievērojami garāks un 
kukaiņi ilgāk var būt aktīvi. Kad Vidzemē visi 
sienāži rudenī ir apklusuši, pie Liepājas tie vēl dzied.

Kas vairāk ietekmē kukaiņu populācĳu: mit-
rums vai temperatūra?

Tas ir atkarīgs no sauszemes kukaiņu sugas. Vie-
nas ir mitru, bet citas sausu biotopu sugas. Piemēram, 
trauslkājodi (Latvĳā lielākie odi ar garām kājām) ir iz-
teikti mitrummīļi un uzturas ēnainos, mitros mežos. 
Savukārt racējlapsenes apdzīvo sausus, saulainus un 
smilšainus biotopus.

Lai gan ūdens kukaiņu grupa ir liela, piemēram, 
trīsuļodi, makstenes, spāres, tomēr uz sauszemes sa-
stop vairāk kukaiņu sugu. To nosaka galvenokārt 
veģetācĳas daudzveidība – cik daudz dažādu augu 
sugu ir noteiktā vietā. Kukaiņi barojas ne tikai no au-
gošiem, bet arī no atmirušiem augiem. Kad sēņu un 
baktērĳu ietekmē augu daļas sāk satrūdēt, tad ar tām 
barojas arī kukaiņi. Augiem, piemēram, koku lapām 
vai arī skujām ir dažāds ķīmiskais sastāvs, un ar kat-
ras atsevišķas koku sugas lapām barojas specializētas 
mikroorganismu un arī kukaiņu grupas.

Vai Latvĳā dzīvo kukaiņi, kas ir gaļēdāji?
Protams. Dzīvnieki ir «dzīvās» olbaltumvielas. 

Ja kāds dzīvnieks nomirst, tad 
šo olbaltumvielu bagātību drīz 
vien kāds savāc. Pastāv 
spēcīga konkurence 
par šo olbaltumvielu 
izmantošanu. 

Šis un tas par 
mizmīļiem, kapračiem 
un pangodiņiem

Koksnesskudras – Campono-
tus sp. atmirstošos kokos var 
dzīvot gadu desmitiem, šai 
laikā izveidojot sarežģītu alu 
labirintu. Visu saimniecību 
pārvalda skudru karaliene.
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Daudz kukaiņu sugu ir līķēdāji, labāk pazīstamās ir 
līķmušas un gaļas mušas. Tās pārtiek tikai no dzīv-
nieku izcelsmes organiskajām vielām. Ir kapračvabo-
les, kas aprok līķus, viņas to dara tādēļ, lai paslēptu 
līķi no mušām vai maitēdājiem putniem. Šīs vaboles 
savu laupījumu ievelk zemē, iedēj olu, un pēc tam 
tur a�īstās kāpurs.

Vai barošanās veids ietekmē kukaiņa izmēru?
Augēdāji un plēsēji parasti ir lielāki, bet parazī-

ti – mazāki. Zināmi lieli augēdāji, piemēram, tauriņu 
kāpuri. Tomēr vislielākie ir nevis tīrie augēdāji, bet 
tie kukaiņi, kas lieto gan augus, gan gaļu. Piemēram, 
zaļie sienāži ir augēdāji, bet tie tikpat labi ēd arī ci-
tus kukaiņus. Zemesvēzis barojas ar saknēm, bet tajā 
pašā laikā viņš apēd arī dzīvniekus, kuri iekrīt viņa 
alā. Tātad arī veģetārieši kukaiņu valstī ēd gaļu, lai 
iegūtu nepieciešamās olbaltumvielas. Tāds barošanās 
veids viņiem ir izdevīgs. Vēl pēc izmēra lieli ir sapro-
fāgi, kas dzīvo simbiozē ar sēnēm un baktērĳām, pie-
mēram, degunradžvaboles, koksngrauži. Tomēr lielo 
kukaiņu Latvĳā ir salīdzinoši maz, jo vasara un līdz ar 
to aktīvās barošanās laiks ir īss.

Ko kukaiņi dara ziemā?
99% kukaiņu ziemā ieslīgst anabiozē – tie ir dzīvi, 

bet nekustīgi. Ir tikai atsevišķas sugas, kuras ziemā ir 
aktīvas. Piemēram, tādi ir ziemasodi, tie izšķiļas no 
kūniņām pēc pirmajām salnām. Rudenī un ziemas at-
kušņu laikā tie pārojas, pavasarī izdēj olas un iet bojā. 
Tad no olām izšķīlušies kāpuri līdz rudenim pieaug 
un pirms salnām iekūņojas.

Kad kukaiņi dodas ziemas guļā?
Tas ir pilnīgi atkarīgs no vides temperatūras. Sil-

tos rudeņos kukaiņi ir ilgāk aktīvi.
Vai tie uzkrāj kādas rezerves ziemai?
Ziemošana ir grūts process, daudzi iet bojā. Sek-

mīga ziemošana ir sugas saglabāšanās interesēs. Vai-
rums kukaiņu ziemo tā, lai tiem būtu pēc iespējams 
mazāks enerģĳas patēriņš. No Latvĳas 15 000 sugām 
vairums ir tādas, kuru dzīve ilgst vienu gadu, ietve-
rot vairākas a�īstības stadĳas – ola, kāpurs, kūniņa 
un pieaudzis indivīds. Pārsvarā kukaiņi ziemo olas 
a�īstības stadĳā, tāpat arī kāpuru stadĳā. Retāk ziemo 
pieaugušie īpatņi.

Sagatavojoties ziemošanai, kukaiņi uzkrāj taukus, 
kas ir galvenais enerģĳas krājums ziemošanas laikā. 
Tauki pilda arī antifrīza funkcĳas, neļauj ūdenim ķer-
menī sasalt, veidot kristālus un saplēst iekšējos orgā-
nus. Tāpēc kukaiņi ir ļoti, ļoti trekni. Kāpuru masu 
veido galvenokārt tauki. Pieaugušajiem kukaiņiem 

samērā lielu masu veido arī muskulatūra, piemēram, 
spārnu muskulatūra. Bet, kamēr kukainim tauki ir vē-
derā, tikmēr viņš dzīvo.

Un mazajam odiņam arī ir tauki?
Jā, visiem ir tauki, arī mazajam odiņam. Nu, viņā 

ir mazāk tauku, tāpēc viņš arī ātrāk nomirst. Jo lielāks 
kukainis, jo vairāk tauku un jo ilgāk tas dzīvo.

Kuras ir tipiskākās vietas, kur ziemo kukaiņi?
Vistipiskākā ziemošanas vieta ir augsne. Viens 

no galvenajiem faktoriem ziemošanas vietas izvēlē ir 
temperatūras svārstības. Ja kukainis ziemo pie koka 
stumbra, tad izvēlas to darīt nevis stumbra ziemeļu, 
bet dienvidu daļā. Ja ziemā atkušņa laikā temperatūra 
sasniedz +5 °C, tad stumbrs dienvidu pusē var uzsilt 
tā, ka kukainis pamostas, un ko tad lai viņš dara?

Cik dziļi zemē ir visoptimālākie ziemošanas ap-
stākļi?

Kukaiņi ziemo tādās vietās, kur viņus mazāk skar 
gruntsūdeņu līmeņa paaugstināšanās, palu vai sniega 
kušanas ūdeņi. Kukaiņi labprātāk ziemo irdenā, po-
rainā augsnē, piemēram, mežos. Smilšainā un noblie-
tētā augsnē ziemojošo kukaiņu ir maz. Ziemā daudz 
kas ir atkarīgs no sniega segas biezuma, jo sniegs izolē 
no aukstā gaisa. No zemes dziļākiem slāņiem savu-
kārt nāk siltums, un dažkārt augsne zem sniega pat 
atkūst. Tāpēc kukaiņi bieži vien ziemo pavisam sekli 
augsnē.

Vai kukaiņi migrē?
Jā, ir atsevišķas migrējošas sugas. Raksturīgs pie-

mērs ir lielais nātru raibenis. Vasaras pirmajā pusē 
tauriņi ielido Latvĳā no Dienvideiropas, pie mums 
izaug jauna paaudze un rudenī jaunās paaudzes tau-
riņi dodas uz dienvidiem. Tālākie migranti ir sfingi, 
kas šķērso pat visu Eiropu. Arī spāres regulāri ceļo. 
Šiem kukaiņiem raksturīgs tas, ka viņi lielā skaitā gar 
jūras piekrasti lido uz dienvidiem. To katru rudeni 
var novērot Liepājas rajonā. Tomēr šos pārlidojumus 
nevar īsti saukt par migrācĳu, jo tie nav ģenētiski ie-
programmēti.

Bet vai Latvĳā atgriežas tas pats īpatnis, kas aiz-
lidoja uz dienvidiem?

Nē, Latvĳā tādu kukaiņu nav. Pieaugušais īpatnis 
aizlido un neatgriežas, tas dienvidu rajonos vairojas, 
un tikai tā pēcnācēji var atlidot atpakaļ uz Latvĳu.

Izcilākie ceļotāji ir sfingi. Naktī tie pārlido, bet die-
nā slēpjas. Viens no Latvijas lielākajiem ir ceriņu 
sfings – Sphinx ligustri. To apdraud putni, tāpēc 
tauriņš uz koka stumbra maskējas, bet iztraucēts 
parāda košo vēderu, tādā veidā biedējot uzbrucēju.

Ziediem un to apputeksnētājiem kukaiņiem evolūci-
jas gaitā ir izveidojušās ciešas saites – cits bez cita 
tie nevar izdzīvot. Raksturīgi apputeksnētāji ir zied-
mušas. Tās ir lēnīgas, jo lapseņveidīgais brīdinājuma 
krāsojums attur putnus no to noknābšanas.
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Cik ilgs ir kukaiņa mūžs?
Tas ir atkarīgs no barības pieejamības. Kukaiņu 

dzīves ilgums ir ļoti dažāds. Ir tādi kukaiņi, kuri dzī-
vo vietās, kur ir īslaicīga barība – rūgstoši augļi, dzīv-
nieku mēsli, līķi, sēnes. Šo kukaiņu a�īstība notiek ļoti
ātri, kamēr vien barība vēl ir. Savukārt, ja barība ir pie-
ejama ilgstoši, tad arī kukaiņu dzīves ilgums var būt 
gads vai pat vairāk, piemēram, tiem kukaiņiem, kas 
dzīvo koksnē.

Vai Latvĳā ir kukaiņi, kuriem viens īpatnis var 
nodzīvot vairākus gadus?

Piemēram, maĳvaboļu kāpuri, kas barojas ar lak-
staugu un koku saknēm, a�īstās vidēji četrus gadus.
Un katru ceturto gadu ir novērojams lielāks izšķīlušos 
maĳvaboļu skaits. Arī trūdošā koksnē dzīvojošo vabo-
ļu mūža ilgums var būt vairāki gadi.

Tropiskajās zemēs ir cikādes, kuru dzīves cikls 
ilgst 17 gadus. Tās varētu saukt par septiņpadsmit-
gadu cikādēm, jo šī kukaiņa kāpurs a�īstās uz koku
saknēm tieši tik ilgi un katru septiņpadsmito gadu 
masveidā parādās pieaugušās cikādes, kuras nodzīvo 
vienu vasaru, izdēj olas un iet bojā. Nav jāizslēdz ie-
spēja, ka kāds īpatnis varbūt a�īstās ātrāk vai lēnāk,
bet lielākajai populācĳas daļai raksturīgs tieši šāds at-
tīstības periodiskums.

Vispār kukaiņu a�īstība ir atkarīga no temperatū-
ras. Ja temperatūra ir +25 °C, augļu mušu paaudze no-
mainās nedēļas laikā, bet pie +10 °C nākamā paaudze 
izaugs tikai pēc mēneša.

Vai ir sugas, kuras atsevišķi indivīdi dzīvo ilgāk 
nekā pārējie tās pašas sugas pārstāvji?

To var teikt par sabiedriskajiem kukaiņiem – 
skudrām, bitēm, lapsenēm, kamenēm, u�. Piemēram,
skudru karalieņu pienākums ir tikai ēst un dēt olas, 
viņas tiek pabarotas, aizsargātas un apkoptas. Skud-
ru un bišu karalienes dzīvo vairākus gadus, bet darba 
indivīdi – tikai dažus mēnešus. Ilgdzīvotāji ir termīti, 
to karalienes var dzīvot pat 25 gadus, katru dienu iz-
dējot ap tūkstoti olu. Latvĳā gan šo kukaiņu nav. Šāda
dzīves ilgumu nevienlīdzība raksturīga tikai sabied-
riskajiem kukaiņiem.

Vai bez skudrām un bitēm ir vēl kādi kukaiņi, 
kas dzīvo kolektīvos?

Interesanti kukaiņi ir zāģlapsenes, kuru kāpu-
ri veido vienu lielu grupu – kamolu. Nelabvēlīgos 
apstākļos tie vienlaicīgi izslejas un izdala smirdīgu 

šķidrumu. Tā ir kolektīvā aizsardzība. Līdzīgi dzīvo 
arī tauriņu kāpuri. Grupās dzīvo arī prusaki, blaktis. 
Piemēram, lapkoku, it īpaši liepu stumbru pamatnē 
nereti var novērot lielus sarkanblakšu barus.

Vai visās kukaiņu sugās valda matriarhāts?
Nē. Bet sabiedriskajiem kukaiņiem matriarhāts 

ir ļoti izteikts tāpēc, ka mātīte ir tā, kas rūpējas par 
pēcnācējiem, un saime ir ļoti liela. Tēviņš ir tikai gēnu 
pārnesējs, un viņa misĳa ir aizceļot kaut kur pēc iespē-
jas tālāk pie citām mātītēm, ne pie savām radiniecēm. 
Patriarhāta, man šķiet, kukaiņu pasaulē vispār nav.

Kā notiek pārošanās?
Ja mātīte ir gatava pāroties, tā ar spārniem sūta 

signālus – spārni tiek kustināti noteiktā frekvencē. 
Šos signālus var pazīt tikai a�iecīgās sugas tēviņš ar
saviem īpaši jutīgajiem taustekļiem. Vadoties pēc ska-
ņas frekvences un virziena, tēviņš atrod mātīti. Tālāk 
seko riesta dejas ar sarežģītu uzvedību. Piemēram, 
mušām, lai notiktu pārošanās, tēviņam noteiktā kār-
tībā ir jākairina noteikti mātītes matiņi – ļoti smalka 
padarīšana. Ja tēviņš šajā rituālā kaut ko neizdara vai 
sajauc, tad paliek bešā.

Kā tēviņi un mātītes atšķiras pēc ārējā izskata?
Mātītes parasti ir lielākas, jo viņām ir jānēsā olas. 

Savukārt tēviņiem parasti mēdz būt labāk a�īstīti
taustekļi mātītes saošanai un skaņas atpazīšanai. Reti 
tēviņi ir lielāki par mātītēm.

Vai Latvĳā ir indīgi kukaiņi, tādi, kas var nodarīt 
nopietnu kaitējumu cilvēka veselībai?

Visiem kukaiņiem ir kaut kāds aizsardzības veids. 
Vesels cilvēks nevar nomirt no Latvĳā sastopamo ku-
kaiņu dzēlieniem. Ja cilvēks ir jutīgs vai viņam rak-
sturīga alerģiska reakcĳa, tad bites, lapsenes vai cita
kukaiņa dzēliens var būt bīstams, tāpēc jādodas pie 
ārsta.

Cik daudz Latvĳā ir aizsargājamu kukaiņu?
Latvĳā ir 75 aizsargājamas kukaiņu sugas. Latvĳas

Sarkanajā grāmatā ir minēta 131 kukaiņu suga, bet ne 
visas šīs sugas ir iekļautas Ministru Kabineta noteiku-
mos par aizsargājamām sugām.

Vai Latvĳā arī atklāj jaunas kukaiņu sugas?
Pie mums Latvĳā var atklāt zinātnei jaunas ku-

kaiņu sugas. Biežāk to izdodas izdarīt, pētot kukai-
ņus, kuri ir pēc izmēra sīki – sīkie tauriņi, odi, mušas. 
Starp lielajiem kukaiņiem, piemēram, dienas tauri-
ņiem, vairs nevar atklāt jaunas sugas.

Kuprainā celmmuša – Laphria 
gibbosa ir aizsargājama Latvijas 
lielākā muša. Tā uzbrūk upurim, 
šai gadījumā jūlijvabolei, kas 
pēc izmēra ir gandrīz tikpat liela 
kā pati muša. Paņemot rokās, 
tā var sāpīgi iedurt ar asajiem 
mutes dzelkņiem!
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Milzīgu prieku pagājušajos gados mums sa-
gādāja vabole – Šneidera mizmīlis -, kura Latvi-
jā nebĳa atrasta vairāk nekā 100 gadus un atkal
tika konstatēta divās vietās. Tā nav jauna suga, 
bet ļoti reta.

Kā jaunajai sugai tiek dots nosaukums?
Ja jauna suga pieder jau iepriekš zināmai 

ģintĳ, tad, protams, ģints nosaukums paliek.
Sugai ir jādod tās zinātniskais nosaukums latīņu 
valodā jeb tā saucamais sugas epitets. Te nu var 
darboties pētnieka izdoma – vai nu sugu nosauc 
mīļotās sievietes vārdā, vai lieto vārdu, kas aprak-
sta kādu morfoloģĳas īpatnību (pelēkais, zilspār-
nu, u�.). Vēl kukaini var nosaukt izcila zinātnieka
vai sava kolēģa vārdā, kā arī nosaukt pēc sugas at-
radnes ģeogrāfiskās vietas.

Vai arī jūsu vārdā ir nosaukts kāds kukainis?
Manu vārdu kukainim ir devis krievu kolēģis 

B. Mamajevs. Tā kā es īpaši interesējos par pango-
diņiem, tad vienai pangodiņu ģintĳ viņš deva manu
vārdu – Spungisomyia. Arī vienai sugai ir mans vārds – 
Karschomyia spungisi. Šie ir abpusēji žesti – dots devē-
jam. Es savukārt nosaucu kādu pangodiņu sugu viņa 
vārdā – Camptomyia mamaevi.

Cik daudz jaunu sugu jūs esat atklājis?
Kopumā esmu atklājis 31 pangodiņu sugu, 29 no 

tām – Latvĳā.
Cik apjomīga ir kukaiņu pētniecība Latvĳā?
Latvĳā ir Latvĳas Entomoloģĳas biedrība, kurā ap-

vienojušies pētnieki no visas valsts un arī ārzemnieki 
no Eiropas, Āzĳas un pat Vidusamerikas valstīm. Lat-
vĳā ir kvalificēti tauriņu, vaboļu, mušu un citu kukai-
ņu grupu pētnieki. Pagājušogad biedrība organizēja 
Baltĳas-Ziemeļeiropas Entomoloģĳas kongresu.

Kā notiek pētniecības procesa praktiskā daļa?
Pirmkārt, lai sāktu pētījumus, ir jābūt pamatoju-

mam, kāpēc to darīt. Piemēram, šobrīd mēs pētām 
pelēkās kāpas, jo tā ir īpaši apdraudēta ekosistēma. 
Otrkārt, tiek noskaidrots, vai šādu veidu pētījumi šai 
vietā ir bĳuši iepriekš, ja ne, tad ir interesanti to darīt.
Tad braucam uz atbilstošajām teritorĳām. Izmantojam
galvenokārt, t.s kumulatīvās metodes – kukaiņus uz-
krāj īpašās lamatās, piemēram, trauciņos ar ūdeni, fik-

satoru un smaržojošu deterģentu, kas piesaista kukai-
ņus. Savāktie paraugi vēlāk tiek apstrādāti laboratori-
jā, sugas nosaka, izmantojot mikroskopu. Seko datu 
biometriskā apstrāde un rezultātu izskaidrošana.

Kuri ir jūsu mīļākie vai īpašas izpētes vērti ku-
kaiņi?

Visi kukaiņi ir pētīšanas vērti. Es īpaši interesējos 
par pangodiņiem, tos pētu ar mainīgām sekmēm – 
brīžiem to daru īpaši aktīvi, bet brīžiem pievēršu uz-
manību citiem pētījumiem universitātes darba ietva-
ros. Ja studenti pēta kādu kukaiņu grupu, tad arī es 
vairāk interesējos par to, lai atbalstītu studentus un 
viņiem palīdzētu.

Reizēm gadās, ka kādā citā valstī ir atrasti nepa-
zīstami kukaiņi, bet Latvĳā tie ir zināmi. Šādā gadī-
jumā paraugus sūta pa pastu un mēs palīdzam veikt 
pētījumus. Arī mēs savus paraugus sūtām citu valstu 
pētniekiem.

Vai jūs arī bērnībā interesēja kukaiņi?
Man šī interese ir jau kopš neatminamiem laikiem. 

Un pašreizējais darbs universitātē ir tāds loģisks tur-
pinājums visam iepriekšējam, jo man arī patīk peda-
goģiskais darbs. Piemēram, savus nākamos kolēģus 
«noskatu» jau pirmajā kursā un var teikt, ka «izaudzi-
nu» savu kolēģi.

Lekcija astronomijā. Lektors lasa:
– Pēc pieciem miljardiem gadu Saule 

izdzisīs un dzīvība uz Zemes beigsies. 
Balss no auditorijas:
– Atvainojiet, pēc cik gadiem?!
Lektors:
– Pēc pieciem miljardiem.
Jautātājs atviegloti nopūšas:
– Paldies dievam! Man jau 

izklausījās – pēc pieciem miljoniem… 

STEREOTIPI UN PATIESĪBA

Kukaiņi ir netīri.
No cilvēku viedokļa dažus ku-

kaiņus (gaļas mušas, prusakus, 
mēslu vaboles) var saukt par ne-
tīriem, bet no bioloģiskā viedokļa 
un šo kukaiņu pašu viedokļa tas tā 
nav. Visi kukaiņi arī «mazgājas», 
t.i., rūpīgi tīra savu ķermeni. Pie-
mēram, mušas ar pakaļkājām tīra 
savus spārnus, vairākkārt tiem pār-
braucot. Uz kājām šim nolūkam ir 
speciālas sariņu slotiņas. Ar to pa-
līdzību var tīrīt arī acis, mutes or-
gānus, kājas. Kukaiņi notīra savus 
taustekļus, izlaižot tos caur speciā-
lajām gropītēm uz kājām.

Bite iedzeļot nolauž savu dze-
loni un tad pati iet bojā, bet lapse-
ne – izdzīvo.

Bites dzelonis ir atskabargains, 
un tāpēc, ja bite iedzeļ, dzelonis 

ieķeras cilvēka ādā un tiek izrauts 
kopā ar indes dziedzeri, kas turpina 
pulsēt un ievadīt brūcē indi. Bite 
aizlido bez dzeloņa un daļas iekšējo 
orgānu un mirst. Tā kā bites ir ko-
lektīvi dzīvnieki, tad dzēliena laikā 
izdalās ķīmiskas vielas, kas pamu-
dina uzbrukt arī citas bites.

Lapsenes dzelonis turpretim ir 
gluds, tāpēc lapsenes var dzelt vai-
rākkārt un pēc dzelšanas izdzīvo.

Runā, ka, piemēram, no sirseņu 
kodumiem cilvēks varot nomirt.

Īstenībā sirseņi ir miermīlīgi ku-
kaiņi un dzeļ tikai gadījumos, kad 
ir apdraudēta viņu ligzda. Taisnība, 
jutīgiem cilvēkiem varētu rasties 
komplikācijas. Teorētiski var teikt, 
ka indīgi un bīstami cilvēka vese-
lībai ir visi kukaiņi, kas sūc asinis, 
jo viņi līdz ar siekalām cilvēka or-
ganismā ievada svešas olbaltum-
vielas – toksīnus. Svarīga ir toksīna 

deva. Tomēr kukaiņu kodumi pa-
augstina cilvēku nespecifisko imu-
nitāti, un tie kļūst veselīgāki.

Sienāži «čīgājot vijoles». Kas 
tās par vijolēm un kāpēc tiek čī-
gātas?

Sienāži «čīgā», izmantojot spār-
nus. Sienāžu «vijole» ir veidota šādi: 
viena spārna pamatne ar smalku 
zobiņu rindām ir stīgas, otrs – ar 
asu izcilni ir lociņš, bet skaņu, tā-
pat kā vijoles dobais korpuss, pa-
stiprina telpa zem puspaceltajiem 
spārniem dziedāšanas laikā. Siseņi 
savukārt sisina ar kāju, to beržot 
gar spārniem.

Vai Latvijā ir sastopami arī kādi 
gardi kukaiņi?

Latvijā, cik zināms, kukaiņus 
parasti neēd. Taču biologiem ir vai-
rākus gadus sena tradīcija praksē ēst 
grauzdētus sienāžus. Sagatavošana 
ir interesanta un garšo labi!  UA
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Latvĳas demok-
rātĳas mūžs bĳa
ļoti īss: tā gāja bojā 
1934. gada 15. maĳa
apvērsumā. Līdz ar 
to gandrīz neizbēga-

mi – ja jau tās mūžs bĳis tik īss – pierakstīt tai lielā-
kus trūkumus, nekā tie patiešām bĳa. Par Veimāras
Vācĳu, kad to sagrāva Hitlers, kļuva pierasti teikt, ka
tā ir bĳusi demokrātĳa bez demokrātiem, republika
bez republikāņiem, kuras vienīgie panākumi – tiesa, 
žilbinoši – esot bĳusi māksla; visur citur – nelaimes.
Vai Latvĳa arī bĳa demokrātĳa bez demokrātiem?
Vai strukturālie, tiesiskie (konstitucionālie) un psi-
holoģiskie faktori nebĳa labvēlīgi liberālas demokrā-
tĳas ilgākam mūžam? Protams, sabiedrības sociālās
struktūras jomā stāvoklis bĳa sarežģīts. Vairāk nekā
60% valsts iedzīvotāju dzīvoja laukos; tas nebĳa la-
bākais sākums liberālai demokrātĳai, kurai nepiecie-
šama modernāka un plurālāka sabiedrība. Nākotne 
pierādīs, ka agrārās sabiedrības Austrumeiropā un 
Centrālajā Eiropā nebūs tai gatavas: demokrātĳa iz-
dzīvos tikai vienā valstī – Čehoslovākĳā, kurā vienīga-
jā – vai nejauši? – zemnieku skaits bĳa mazāks par 50
procentiem. Iedzīvotāju dzīves līmenis arī kopumā 
bĳa samērā zems, bet liberālā demokrātĳa nesalīdzi-
nāmi labāk funkcionē pārtikušās sabiedrībās ar plašu 
vidusšķiru, tur, kur tā arī bĳa cēlusies, – Vakareiropā.
Neatkarīgajā Latvĳā pirmo reizi tika apvienoti visi et-
niskie latviešu novadi, kuri nekad nebĳa administra-
tīvi vienoti cara laikā (Latgale nepiederēja Baltĳas gu-
berņām), taču pārvarēt gadsimtiem ilgo sadalījumu 
un tā izraisītās sekas nebĳa viegli: vienota nācĳa vēl
bĳa izveides procesā un reģionālās atšķirības – pārāk
lielas. Demokrātiskai, politiskai kultūrai tradīcĳu ne-
bĳa, un demokrātĳa nebĳa iesakņojusies masu uz-
vedībā, domās, psiholoģĳā; individuālistiska paļau-
šanās pašam uz sevi, kura ir liberālās demokrātĳas
sekmju būtisks priekšnoteikums, bĳa pavāji a�īstīta.
Daudzi vēlējās Satversmē (konstitūcĳā) meklēt visu
problēmu atrisinājumu, it kā valsts pamatlikums pats 
par sevi kaut vai vienā valstī spētu dot gandarījumu 
katram un novērst jebkuru nelaimi; kad tas, protams, 
nenotika, sāka cirkulēt Arveda Berga populārais tei-

ciens: «Satversme neiet!» Šīs pārspīlētās cerības ne-
bĳa raksturīgas tikai Latvĳai vien. Taču Latvĳas jau-
najai demokrātĳai bĳa arī milzīgi panākumi, kurus
neredzēt var tikai aklais.

Labie gadi: 1922–1930
Galēji demokrātiskais vēlēšanu likums pavēra ceļu 

uz parlamentu ne tikai dažādām un dīvainām sīkpar-
tĳām; vēl vairāk – tas radīja citu nelaimi: vēlēšanu
sarakstus. Katri 100 vēlētāji varēja reģistrēt sarakstu 
un izvirzīt kandidātus. Šķita, ka Latvĳas iedzīvotāji
neko citu agrāk nebija darījuši, kā gaidījuši šo iespē-
ju: 1922. gadā, Saeimas pirmajās vēlēšanās, startēja 88 
saraksti; 1925. gadā, otrajās – jau 141. Par laimi, tālu 
ne katrs iekļuva parlamentā. 1928. gadā politiķiem 
nāca pirmā apskaidrība, tiesa – tikai daļēja: saraksti 
tika reģistrēti tikai tad, ja iemaksāja 1000 latu drošī-
bas naudu; ja saraksts neieguva nevienu vietu parla-
mentā, nauda bĳa zaudēta; tas atvēsināja tikai dažus;
šajā pašā gadā, Saeimas trešajās vēlēšanās, piedalījās 
120 saraksti (pēdējās, ceturtajās, 1931. gadā, – 103 sa-
raksti). Lai cik odiozi arī būtu bĳuši daudzie saraksti,
tā tomēr nebĳa nāvējoša slimība. Lai gan parlaments
bĳa politiski saskaldīts, valdības tika izveidotas un
darbojās sekmīgi. No 1920. gada 1. maĳa, kad sanā-
ca Satversmes sapulce un sākās īstā parlamentārisma 
laiks Latvĳā, līdz 1934. gada 15. maĳa vakaram, kad
19 un 52 minūtēs tika slēgta kārtējā Saeimas sēde, kā 
izrādījās, pēdējā, Latvĳā darbojās 14 valdības, noteik-
ti – ne maz, bet ne vairāk kā daudzās tā laika Eiropas 
valstīs: Austrumeiropā noteikti, arī Francĳā (Latvĳā
nekad nebĳa valdību, kuras darbotos tikai pāris ne-
dēļu; Francĳā, demokrātĳas dzimtenē, bĳa). Valdību
skaits būtu bĳis mazāks, ja ne divu galveno partĳu,
LZS un LSDSP, politikas īpatnības.

LZS bĳa konservatīva, pragmatiska un nacionāla
partĳa, kura vadīja vai piedalījās lielākajā daļā valdī-
bu. Tieši tās pārstāvis Hugo Celmiņš 1928. gadā iz-
veidoja valdību, kas darbojās gandrīz trīs gadus un 
apliecināja, ka ar saskaldītu parlamentu var būt sek-
mīga un stipra izpildvara (Celmiņš efektīvi izmantoja 
arī Satversmes 81. pantu, stiprinot valdības lemšanas 
spēju parlamenta sesĳu starplaikā), taču viņa valdība
krita Ulmaņa intrigu dēļ – viņam nepatika Celmiņa 
panākumi, kuri aizēnoja Ulmani pašu. Tieši Ulmaņa 
augošā varaskāre būs tā, kas galu galā iznīcinās de-
mokrātĳu Latvĳā un arī pašu LZS kā parlamentāru
partĳu. LZS arī bĳa tā partĳa, kas visvairāk pretojās
vēlēšanu likuma maiņai: tieši sīkpartĳas un t.s. vieni-
nieki (viens deputāts parlamentā) ļāva tai veikli mani-
pulēt valdību krīžu gadījumos, «piepērkot» (dažreiz 
burtiski ) sīkpartĳu balsis. Tā nevēlējās mainīt likumu
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arī tāpēc, ka baidījās no LSDSP nostiprināšanās uz 
sīkpartĳu rēķina; partĳas egoisms bĳa lielāks par stabi-
las demokrātĳas interesēm.

LSDSP arī nebĳa bez vainas. Tās lielākā nelaime
nebĳa tā, ka partĳa nespētu sastādīt valdību; nelai-
me bĳa tā, ka partĳa negribēja valdīt. Marksistisko
dogmu pārņemta, tā uzskatīja, ka Latvĳa vēl nav
nobriedusi «demokrātiskam sociālismam» un tāpēc 
sociāldemokrātiem jābūt opozīcĳā, kritizējot buržuā-
zĳu un gaidot, kamēr sociālisma priekšnoteikumi
nobriedīs. Katrās vēlēšanās tā saņēma arvien mazāk 
balsu, taču joprojām bĳa lielākā parlamentārā partĳa,
bet, saņemot kārtējo balsu samazinājumu, tās līderi 
pie sevis teica: varēja būt daudz sliktāk, mēs varējām 
arī vinnēt. Tad būtu jāsastāda kabinets un jāvalda, 
un jārīkojas atbilstoši realitātei, nevis dogmām, un to 
viņi nevēlējās. Tikai divreiz – 1923. gadā, uz ļoti īsu 
brīdi, un 1926.–1928. gadā – uz gadu un vienu mēne-
si – partĳa bĳa valdībā, neko radikālu nesastrādāja,
īstenoja pilsonisku politiku un baidījās, ka, ja tas no-
tiks biežāk, no tās novērsīsies kreisās masas. Partĳas
iekšienē auga vēl kreisāka opozīcĳa, ļoti draudzīga
Maskavas ārpolitikai (tā dēvētie maskavieši – Men-
ders, Buševics, Lorencs), kura trīsdesmito gadu sāku-
mā pārņēma varu partĳā un pārvērta to par pilsoņiem
galīgi nepieņemamu kreisās demagoģĳas sagrābtu
organizācĳu.

Un tomēr – Latvĳas demokrātĳas panākumi bĳa
izcili. Reti kura teritorĳa bĳa tā cietusi karu gaitā, sā-
kot ar 1915. gadu, kā Latvĳa, taču valsts ekonomis-
kā atdzimšana notika neredzēti strauji. Daudzas Ei-
ropas valstis vēl mocījās ar nevaldāmu inflācĳu, bet
Latvĳa jau 1923. gadā ieviesa stabilu valūtu – latu,
kas ātri kļuva par cienījamu valūtu ne tikai Latvĳā.
Milzīga pēc mēroga un sociālajām sekām agrārā re-
forma tika realizēta ātri un apņēmīgi, un to būtiski 
nekavēja partĳu domstarpības. Neatslābstoša uz-
manība tika veltīta kultūras atbalstam. Visā valstī 
kūsāja jauncelsmes darbs. Latvĳa kļuva par mierīgu
zemi – neviens nopietns politisks satricinājums neti-
ka piedzīvots divdesmitajos gados, kad tie bĳa izpla-
tīti ne tikai Austrumeiropā (piemēram, ģenerālstreiks 
Anglĳā 1926. gadā); noziedzības līmenis nepārtraukti
samazinājās, pretēji kaimiņu Lietuvai, kur tas, īpaši 
trīsdesmitajos gados, auga. Politisko stabilitāti veici-
nāja Latvĳas komunistiskās partĳas pagrimums. Pēc
drausmīgā Stučkas režīma terora tā zaudēja atbal-
stu Latvĳas sabiedrības absolūtā vairākumā; daudzi
komunisti bēga līdzi Stučkam uz Padomju Krievĳu,
kur, izkalpojušies asiņainajā čekā un citās padomju 
institūcĳās, gandrīz visi kaut cik pazīstamie ņēma
galu Staļina lielajā terorā 1937.–1939. gadā. Latvĳā
komunistiskā partĳa bĳa aizliegta, jo tā ne tikai piln-
īgi noliedza pilsonisko demokrātĳu, bet noliedza arī
valsts neatkarību un cīnījās par Latvĳas pievienošanu
padomju Krievĳai; tā bĳa galēji antinacionāla organi-
zācĳa, Kominternes un padomju Krievĳas vēstniecī-
bas Rīgā marionete, kuras iespējas izprovocēt Latvĳā
nopietnus nemierus, par «revolūcĳu» nemaz nerunā-
jot, bĳa līdzīgas nullei.

Latvĳas demokrātĳai bĳa savas lielas un dižas per-
sonības. Tie nebĳa populisti vai tā dēvētie harizmā-
tiskie līderi, kuru ceļš visbiežāk veda uz diktatūrām. 
Te bĳa solīdi, nosvērti, apdomīgi un kompromisiem
gatavi politiķi – tādi, kādiem jābūt pilsoniskā de-
mokrātĳā, un Latvĳas demokrātĳa bĳa tieši pilsonis-
ka demokrātĳa. Pirmais noteikti bĳa Zigfrīds Anna 
Meierovics (1887–1925) – otrs izcilākais latviešu poli-

tiķis pēc Kārļa Ulmaņa, kurš pārstāvēja LZS. Viņš ne 
tikai bĳa – gandrīz bez pārtraukuma – Latvĳas ārlietu
ministrs no 1918. gada novembra līdz 1925. gada au-
gustam, bet divreiz vadīja arī Ministru Kabinetu. Viņš 
nebaidījās no gudriem cilvēkiem sev līdzās, viņam ne-
piemita varaskāre. Viņa pāragrā traģiskā nāve auto-
katastrofā 1925. gada augustā bĳa milzīgs zaudējums
jaunajai Latvĳas demokrātĳai, kura atstāja vēstur-
niekiem vilinošu jautājumu: kāds būtu bĳis Latvĳas
demokrātĳas liktenis, ja viņš būtu dzīvs trīsdesmi-
to gadu sākumā? Vai viņš spētu novērst 15. maĳu?
Taču viņš noteikti nebūtu spējīgs novērst, pat ja būtu 
dzīvs – 1939. gadā viņam būtu tikai 52 gadi – Moloto-
va–Ribentropa paktu un Latvĳas iznīcināšanu.

Pēc nepilniem diviem gadiem, 1927. gada martā, 
Latvĳa piedzīvoja otru smagu zaudējumu: pāragri
mira tautā mīlētais Valsts prezidents Jānis Čakste, 
Latvĳas demokrātĳas spilgtākais iemiesojums, poli-
tiķis, kurš bĳa nenogurstoši audzinājis tautu uzticībā
demokrātĳai un brīvībai kā divām pilnīgi nesarauja-
mām vērtībām. Valstī valdīja pat apmulsums – kurš 
spēs aizpildīt tukšumu, kurš spēs cienīgi turpināt 
Čakstes iesākto? Pēc nogurdinošiem deviņiem vēlē-
šanu raundiem, kas ilga gandrīz divas nedēļas, Sa-
eima beidzot desmitajā raundā par Valsts preziden-
tu ievēlēja kompromisa figūru no samērā nelielās
Demokrātiskā centra partĳas – Gustavu Zemgalu 
(1871–1939), kurš bĳa vadījis vēsturisko Tautas pado-
mes 1918. gada 18. novembra sēdi. Izrādījās, ka tā bĳa
veiksmīga izvēle. Redzams sabiedrisks darbinieks, iz-
cils advokāts un pārticis buržuā, Zemgals bĳa ļoti at-
bilstošs parlamentārai pilsoniskai demokrātĳai: viņš
bĳa saticīgs, uz kompromisiem orientēts cilvēks, nelo-
kāmi uzticīgs demokrātĳai un tolerantajam principam
«Latvĳa – Latvĳas tautas valsts», kuru viņš spēcīgi uz-
svēra Latvĳas neatkarības desmit gadu jubilejas svi-
nību laikā – 1928. gadā. Būdams ļoti vienkāršs, nereti 
pat kautrīgs cilvēks, viņš gan vairs nebĳa pierunājams
kandidēt otrreiz (1930. gadā).

Viens no ievērojamākiem demokrātĳas laikme-
ta politiķiem bĳa arī Saeimas priekšsēdētājs 1925.–
1934. gadā – sociāldemokrāts Dr. Pauls Kalniņš 
(1872–1945). Tāpat kā Zemgals, viņš pārstāvēja latvie-
šu inteliģences vecāko – Jaunās strāvas un 1905. gada 
paaudzi; tāpat kā Zemgals, viņš ar savu darbu bĳa
iekarojis solīdu un pārtikušu stāvokli sabiedrībā: 
viņš bĳa labs ārsts, kura sekmīgā prakse ļāva viņam
jau Pirmā pasaules kara priekšvakarā uzbūvēt staltu 
māju Majoros, kur vēl nesen latviešu tikpat kā nebĳa.
Savā partĳā viņš pārstāvēja mērenāko, labējāko spār-
nu, bĳa nemierā ar jau minēto tā dēvēto maskaviešu
virzienu un vēlējās sociāldemokrātu arvien lielāku in-
tegrācĳu Latvĳas valsts politikā. Viņa nosvērtā darbī-
ba veicināja cieņas pieaugumu pret parlamentu.

Nemiera dīgļi
Diezgan ātri Latvĳas liberālajai demokrātĳai pa-

rādījās ne tikai kritiķi un pretinieki, bet arī ienaidnie-
ki. Viņu nemiera galvenais cēlonis bĳa priekšstats,
ka demokrātĳas politikā un kapitālisma ekonomikā
ir par daudz, bet latviešu nacionālisma – par maz. 
Pirmā organizācĳa, kas nāca ar radikālām prasī-
bām, bĳa Latvju Nacionālais klubs, kurš izveidojās 
1922. gadā un apvienoja dažādu nokrāsu dēkaiņus, 
«nelaimes putnus» un šovinistus, kuri pieprasīja Sa-
tversmi nomainīt ar «latviskāku» konstitūcĳu, kura
dramatiski samazinātu parlamenta lomu un tikpat 
dramatiski «pieaudzētu» valsts prezidenta varu. Viņi 
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bĳa radikāli antisemīti, pat rasisti – antisemītisms bĳa
Kluba centrālā raksturīgā īpašība, un viņu lozungs 
«Latvĳa – latviešiem» būtiski atšķīrās gan no tā, ko
teica Meierovics 1921. gadā, gan no tā, kā šo lozun-
gu nākotnē izpratīs Ulmanis. Kategoriski noraidot 
sociāldemokrātĳu, viņi centās ieviest Latvĳā «ielu
politiku» – sadursmes uz ielām ar sociāldemokrā-
tiem, kuri savukārt, atbildot uz to, izveidoja savu aiz-
sardzības organizācĳu – Strādnieku Sargs un Sports
(SSS), kurai, līdzīgi nesalīdzināmi lielākai un spēcī-
gākai sociāldemokrātu organizācĳai Veimāras Vācĳā
(Reichs banner Schwarz – Rot – Gold), nebĳa citu
mērķu kā demokrātĳas aizstāvēšana (un kura, tāpat
kā Vācĳa, nespēs tos īstenot). Par laimi, Latvĳā «ielu
cīņas» neieviesās – pretēji Vācĳai, Austrĳai un mazā-
kā mērā, trīsdesmito gadu pirmajā pusē, pat Francĳai.
1923. gada 1. maĳā kluba dauzoņas izraisīja diezgan
lielas sadursmes ar sociāldemokrātiem Rīgā, Espla-
nādē; 1925. gadā viņi nogalināja ebreju izcelsmes 
strādnieku – sociāldemokrātu Aleksandru Masaku. 
Tas arī bĳa viss – Klubs tika slēgts, un turpmākajos
gados, līdz pat 1932. gadam, rasistiskās organizācĳas
piedzīvoja norietu; viņu sociālā bāze bĳa šaura, ietve-
rot galvenokārt daļu studentu, pilsētu sīkpilsonību, 
dažus virsniekus, deklasētus elementus un tamlīdzīgi 
(visnepatīkamākais bĳa tas, ka Klubam atklāti simpa-
tizēja armĳas komandieris ģenerālis P. Radziņš, kurš
bĳa pazīstams ar saviem galēji labējiem uzskatiem
un amorālo dzīvesveidu; 1928. gadā viņš savu amatu 
zaudēja, un turpmāk šovinistiem armĳā nebĳa būtis-
ka iespaida).

Tam, ka ielu politika Latvĳā neieviesās, par labu
bĳa arī tas, ka 1919. gada beigās, bēgot līdzi Bermonta
bandu atliekām, Latvĳu atstāja visdēkainākā un no-
ziedzīgākā sabiedrības daļa – vācu un krievu baltgvar-
di, algotņi, melnsimtnieki, bandīti, pat vairāki tūkstoši 
vācbaltiešu, kuri bĳa neatkarīgās Latvĳas ienaidnieki.
Šie tā dēvētie baltikumieši, kuri bĳa karojuši Baltĳā
1918.–1919. gadā, Veimāras Vācĳā pārstāvēja visne-
samierināmākos demokrātĳas ienaidniekus, daudzi
pievienojās Hitlera nacistiem.1 Viņi noteikti būtu 
papildinājuši demokrātĳas radikālo, uz vardarbību
noskaņoto ienaidnieku rindas Latvĳā, bet tas mūsu
valstĳ gāja secen.

1925. gadā kritiku pret Latvĳas demokrātĳu jau
vērsa nesalīdzināmi nopietnāka personība nekā Klu-
ba dauzoņas – pats Kārlis Ulmanis. Šajā gadā viņš 
startēja Valsts prezidenta vēlēšanās ar lozungu «Lat-
vĳa – latviešiem». Atkal jāuzsver: viņš ar to nedomāja
Nacionālā kluba rasismu; nē – viņš domāja valsts pri-
vilēģĳas, atbalstu – ekonomiski, sociāli, politiski – tie-
ši latviešiem, un tā jau bĳa atkāpšanās no viņa paša
cēlajiem vārdiem 18. novembrī: visas tautības bez 
izšķirības baudīs Latvĳā vienlīdzīgas tiesības. Viņš
zaudēja vēlēšanās Čakstem, bet idejisks precedents 
bĳa radies. Nemieru ar liberālo demokrātĳu sāka
ietekmēt citu valstu piemēri. Pirmā, kurā demokrā-
tĳa sabruka, bĳa Itālĳa 1922. gadā; fašisms vilināja
Nacionālā kluba huligānus, bet – vēl ne nopietnus 
politiskus spēkus Latvĳā. Taču 1926. gadā nepilna
pusgada laikā demokrātĳa tika iznīcināta divās Lat-
vĳas kaimiņvalstīs: Polĳā – maĳā, Lietuvā – decembrī.
Tiesa, šī fakta iespaidu uz Latvĳu nevajadzētu pārspī-
lēt – abas bĳa nabadzīgas, atpalikušas un latviešu vai-
rākuma acīs – vēl atpalikušākas valstis nekā tās bĳa
īstenībā, taču nevajadzētu arī to ignorēt. 1927. gadā 
jau nevis Ulmanis viens, bet LZS akadēmiskā sekcĳa,
partĳas «smadzenes» aicināja pamatīgi reformēt Sa-

tversmi, kura esot par daudz demokrātiska un par 
maz «latviska un zemnieciska». Trīs jauni un pietieka-
mi iespaidīgi kritiķi pienāca 1928.–1930. gadā; tie bĳa
Ādolfs Klīve, Arveds Bergs, Eduards Virza. Ā.Klī-
ve bĳa LZS frakcĳas vadītājs parlamentā un spilgti
pārstāvēja tos, kuriem «Satversme sāka neiet» tad, 
kad politiskā veiksme novērsās no viņiem pašiem: 
1928. gadā viņš zaudēja vēlēšanās un neiekļuva Saei-
mā, kļūdams par demokrātĳas kritiķi. Viņš sāka pra-
sīt minoritāšu tiesību ierobežošanu, īpaši ekonomikā, 
un aicināja izveidot pret tām latviešu «saimniecisko 
fronti». Tā bĳa kārtējā liecība par antidemokrātisko
tendenču pieaugumu LZS, tas bĳa nopietni, bet – vēl
ne dramatiski: Klīve nebĳa populārākais Latvĳas po-
litiķis. Idejiski bīstamāka bĳa Berga novēršanās no
Satversmes ideāliem: viņš bĳa viens no Latvĳas vi-
sizcilākajiem publicistiem – aptuveni 1000 (!) rakstu 
laikā līdz 1934. gadam, kurus lasīja ne tikai viņa par-
tĳas līdzjutēji. Virza savukārt bĳa ne tikai viens no
lielākajiem latviešu rakstniekiem, bet arī aktīvs LZS 
biedrs. Viņa indīgie uzbrukumi demokrātĳai nebĳa
savtīgu politisku vai materiālu interešu vadīti kā Ber-
gam vai Klīvem; tie bĳa pilnīgi ideālistiski – viņš ie-
nīda demokrātĳu, uzskatīdams to par plebejisku, un
ilgojās pēc monarhistiskas vienvaldības. Viņš bĳa vi-
ņam tik mīļās Francĳas veco reakcionāru epigonis, un
tieši viņš sāka a�ēlot Latvĳas demokrātĳu kā pretīgu,
estētiski riebīgu, «simtgalvainu (deputātu skaits Sa-
eimā – A.S.) pūķi». Tomēr, par spīti kritikai, Latvĳas
demokrātĳa plauka līdz pat Pasaules ekonomiskās krī-
zes iespaida sākumam.

Demokrātĳas pēdējais cēliens
Pasaules ekonomiskā krīze pārmetās uz Eiropu 

1930. gadā, kad tā sāka sāpīgi skart arī Latvĳu, ne tikai
saimnieciski, bet arī politiski, dodot otro un spēcīgo 
elpu demokrātĳas ienaidniekiem. Tie, kuri iepriekšējos
gados bĳa vēlējušies demokrātĳas ierobežošanu un li-
berālās Satversmes maiņu savu šovinistisko uzskatu 
dēļ, tagad atdzima Latvju Nacionālā kluba enerģiskā 
mantinieka – rasistiskās organizācĳas «Ugunskrusts»
(«Pērkoņkrusts») veidolā; tā tika nodibināta 1932. ga-
da janvārī, un to vadīja bĳušais Kluba aktīvists Gus-
tavs Celmiņš, studentu korporācĳas «Selonĳa» fi listrs.
«Ugunskrusts» vēlējās pārvarēt kluba sociālo šaurību 
un apvienot ap šovinistiskiem un pat atklāti rasistis-
kiem lozungiem ne tikai studentus, pilsētu sīkpilsonī-
bu, bet arī strādniekus un pat zemniekus. Tas prasīja 
parlamentāras demokrātĳas nomaiņu ar prezidentālu
valsti, faktiski – prezidenta diktatūru, taču tā galvenā 
iezīme bĳa ekstrēms antisemītisms. «Pacelsim zobenu

Ienāk students dekanātā un sāk 
žēlabainā tonī runāt:

– Cienījamie pasniedzēji, 
atvainojiet, ka es vēršos pie jums. 
Esmu iebraucējs, nupat autoostā 
man nozaga ieskaišu grāmatiņu 
ar visām atzīmēm. Esiet tik 
žēlsirdīgi, ielieciet, cik katrs var!
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un iznīcināsim šīs zemes lāstu – žīdus,» aicināja 
pērkoņkrustietis dzejnieks Leonīds Breikšs; šā-
das prasības jau iezīmēja – garīgi – gatavību iz-
nīcināt ebrejus. Lai arī organizācĳa tika slēgta, tā
atdzima zem citiem nosaukumiem un varēja pa-
ļauties uz zināmu atbalstu krīzes novārdzinātajā 
sabiedrībā.

Šovinisms pieauga arī pietiekami solīdās 
pilsoniskās partĳās; piemēram, Demokrātiskais
centrs, G. Zemgala partĳa (tiesa, nekad – viņš pats),
1934. gada martā pieprasīja nomainīt principu 
«Latvĳa – Latvijas tautas valsts» ar principu «Lat-
vĳa – latviešiem», bet tās partĳas, kuras nebĳa ga-
tavas Satversmes maiņai, tika nosodītas par pārie-
šanu «žīdu un vācu kalpībā». Daudzas ievērojamas, 
pat vēsturiskas personības, kuras bĳa stāvējušas pie
Latvĳas demokrātĳas šūpuļa, tagad padevās pret
demokrātĳu vērsto noskaņojumu vilnim un pašas
to vairoja: lielais rakstnieks Kārlis Skalbe un Miķelis 
Valters bĳa viņu vidū. Visbīstamākās tendences auga
Latvĳas lielākajā partĳā – Latviešu Zemnieku savie-
nībā (LZS), kuras biedru vidū valsts ekonomiskās 
grūtībās vairoja prasības pēc «zemnieku valdības», 
valdības tikai zemnieku labā, nevis demokrātiskas 
valdības. Ja demokrātĳa nevar apmierināt viņu inte-
reses un aizspriedumus, tad labāk, lai tās nav vispār. 
Gan liela partĳas daļa, gan, jo īpaši, aizsargi arvien ra-
dikālāk vēlējās pilnīgi likvidēt demokrātĳu. Aizsargu
organizācĳa, kas bĳa izveidota 1919. gada martā un
tobrīd pildīja ļoti būtiskas iekšējās drošības funkcĳas,
bĳa zaudējusi savu valstisko nozīmi. Iekšēji Latvĳa
bĳa droša, un policĳa ļoti sekmīgi tika galā ar visiem
uzdevumiem; vairs nebĳa a�aisnojuma vairāku des-
mitu tūkstošu lielās organizācĳas pastāvēšanai, kurai
nebĳa ārējas drošības nosargāšanas mērķu. Neieaug-
uši liberālā demokrātĳā, aizsargi arvien aktīvāk sāka
prasīt, lai Ulmanis organizētu «maršu uz Rīgu», tāpat 
kā Musolīni – uz Romu 1922. gadā, taču uzmanīgais 
Ulmanis vēl nogaidīja.

Lai arī uzbrukumi demokrātĳai auga, Latvĳa to-
mēr bĳa nesalīdzināmi mierīgāka nekā daudzas ve-
cās demokrātĳas zemes pat ekonomiskās krīzes ga-
dos. Vācĳā ne tikai sabruka demokrātĳa, bet pie varas
nāca tās briesmīgākais ienaidnieks – nacisms; Aus-
trĳā demokrātĳa aizgāja bojā asiņainā pilsoņu karā;
tuvu tam bĳa Francĳa, vismaz Parīze, kur 1934. gada
6. februāra ielu kaujas atstāja aiz sevis 15 nogalinātos 
un 1000 ievainotos. Nekad nekas tamlīdzīgs neno-
tika Latvĳā. Ekonomisku nelaimju smagākais gads
bĳa 1932. gads, bet pat tobrīd valstī nebĳa politisku
nemieru, pat ne kaut cik ievērojamu streiku. Nedz 
komunisti, nedz pērkoņkrustieši nebĳa spējīgi izraisīt
kaut cik nopietnus satricinājumus, par citām grupe-
lēm nemaz nerunājot. Valdības funkcionēja normāli, 
un to vidējais mūžs bĳa pat garāks nekā divdesmito
gadu sākumā. 1933. gada beigās jau kļuva redzams, 
ka sākas iziešana no krīzes, lēna, sāpīga, tomēr – at-
veseļošanās. Taču tieši pēdējās stundas pirms rītaus-
mas ir pašas tumšākās. Tobrīd Kārlis Ulmanis jau bĳa
izšķīries iznīcināt demokrātĳu. Par apvērsumu, iespē-
jams, Latvĳā sapņoja arī vēl kāds cits; īstenot to spēja
tikai aukstasinīgais un veiklais Ulmanis. Nevis neat-
risināmi politiski vai ekonomiski konflikti vai beziz-
ejas situācĳas iznīcināja demokrātĳu Latvĳā, bet gan
tās ievērojamākā politiķa nodevība pret 18. novembra 
ideāliem un vairāku citu politiķu gatavība viņam se-
kot vai negatavība – gļēvuma, nezināšanas vai muļķī-
bas dēļ – viņu apturēt.

1931. gada Saeimas vēlēšanas pierādīja, ka Ul-
maņa zvaigzne bĳa sākusi rietēt; viņš, protams, tika
ievēlēts Saeimā, bet nevienā apgabalā – kā pirmais, 
lai arī viņš, partĳas priekšsēdis, visos sarakstos bĳa
pirmais. 1934. gada vēlēšanas solījās būt vēl smagā-
kas un varbūt pat pēdējās. Kas atliktu dzīvē bez po-
litikas? Nekā! 1933. gadā vairs nevarēja vilcināties. 
Izeja no ekonomiskās krīzes jau bĳa tuvu, līdz ar to
zustu iespēja demagoģiski pārmest Saeimai un «par-
tĳu režīmam» valsts novešanu «postā». Bĳa jārīkojas,
un, vēlākais 1933. gada augustā, viņš izšķīrās par 
apvērsuma gatavošanas sākumu. Lai piesegtu sa-
zvērniecisko darbību un novērstu partĳu uzmanību,
viņš spēra ļoti veiklu soli. Viņš nebĳa izrādījis interesi
par Satversmes reformu tad, kad to jau prasīja Bergs, 
«Ugunskrusts», daudzi viņa paša partĳā. Tagad, iz-
šķīries par apvērsumu, viņš pēkšņi izrīkoja savu tuvā-
ko līdzgaitnieku partĳā – jauno un ambiciozo Alfrēdu 
Bērziņu – 1933. gada augusta beigās Saeimas ārkārtas 
sēdē pieprasīt, lai sāktu gatavot radikālu reformu. Sā-
kās izrāde, kuras saturu un cinisko zemtekstu nesa-
prata pat LZS līderu absolūtais vairākums, nemaz ne-
runājot par citām partĳām. Steidzīgi tika sakompilēts
Satversmes reformas projekts, burtiski norakstot vis-
odiozākos pērkoņkrustiešu un Arveda Berga aprindu 
projektus, par kuriem līdz šim Ulmanis nebĳa izrādī-
jis nekādu interesi; viņš pat nebĳa apmeklējis berģistu
un pērkoņkrustiešu lielo saietu 1932. gadā Latviešu 
biedrības namā, kurā šie odiozie projekti tika ap-
spriesti. Tagad savukārt tie noderēja par pamatu tam, 
ko LZS iesniedza Saeimā 1933. gada 3. novembrī.

Te nebĳa runa par saprātīgu Satversmes reformu;
runa bĳa par apzināti ekstrēmu, izaicinošu projektu
ar mērķi panākt, lai Saeima to noraida vai akceptē ti-
kai daļēji, un tad izmantot šo noraidījumu apvērsuma 
a�aisnojumam. Tas, ka Saeima iesniegto projektu ne-
mūžam nepieņems pilnībā, bĳa skaidrs no pirmās die-
nas. Projekts paredzēja mainīt Satversmes 19 pantus 
un parlamentāras valsts vietā ieviest pat ne preziden-
ta republiku, bet prezidentālu diktatūru. Kurš parla-
ments sev izrakstītu nāves spriedumu? Bĳa paredzēts
samazināt parlamentu gan skaitliski – 100 deputātu 
vietā būtu tikai 50, gan radikāli apcirpt tā varu. Turp-
māk viss būtu visas tautas uz pieciem gadiem vēlēta 
(tiesa, vēlētu tikai tie, kuri būtu sasnieguši 25 gadus: 
vēl viens demokrātĳas ierobežojums) valsts preziden-
ta rokās, kurš varētu gan atlaist Saeimu, kad vien vē-
lētos, un par to nekādi neatbildēt, gan iecelt un atcelt 
ne tikai atsevišķus ministrus, bet pat visu Ministru 

Studenti dodas tūrisma pārgājienā 
pa tuksnesi. Pēkšņi ierauga smiltīs līdz 
kaklam ieraktu cilvēku. Pieiet tuvāk, 
skatās – tas taču viņu fakultātes dekāns!

Studenti:
– Vai, dekāna kungs, kas tad jūs šitā?!

Dekāns:
– Pirms jums te gāja vēl viena studentu 

grupa…
Studenti:
– Ak tā? Un vai tad tiešām viņiem 

smilšu nepietika?
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Kabinetu. Saņemot šo apzināti provokatīvo projektu, 
Saeimai tas bĳa jāizskata – cita ceļa nebĳa, un sākās
liela jezga ap t.s. Satversmes reformu jeb, kā to atzinis 
mūsu lielais vēsturnieks Edgars Dunsdorfs, Ulmaņa 
rūpīgi režisēta izrāde, kuras trokšņa piesegā ar ap-
brīnojamu aukstasinību tika gatavots apvērsums un 
demokrātĳas pilnīga iznīcināšana.

Lai nodrošinātu sekmīgāku apvērsuma gatavo-
šanu un īstenošanu, Ulmanim bĳa jāgāž pastāvošā
Ādolfa Bļodnieka valdība un jākļūst par ministru pre-
zidentu – apvērsumu būtu daudz vieglāk īstenot, ja 
viņa rokās būtu visi varas groži. Bļodnieka valdības 
gāšanā un Ulmaņa kļūšanā par pēdējo legālo Latvĳas
ministru prezidentu nožēlojama, lai arī ne izšķirošā, 
bĳa parlamenta lielākas partĳas – LSDSP loma. Ga-
līgi sapinusies savas kreisajās dogmās, pilnīgi «mas-
kaviešu» Mendera un Buševica rokās, tā raka kapu 
pati sev, neapzinoties, ka arī Latvĳas demokrātĳai.
Kad Ulmanis 1934. gada marta sākumā izšķīrās par 
Bļodnieka gāšanu, sociāldemokrāti to atbalstīja ar 
neaprakstāmu tuvredzību – Bļodnieks viņiem bĳa ie-
miesojis «reakcĳu», lai arī faktiski tā bĳa mērena, de-
mokrātĳai pilnīgi uzticama un diezgan sakarīga pil-
soniska valdība. Sociāldemokrātiem čakli piepalīdzot, 
Bļodnieka valdība krita marta sākumā. Tagad būtu bi-
jis laiks LSDSP apliecināt darbos to, par ko tā nemitī-
gi runāja – nosargāt demokrātĳu pret «fašismu». Būtu
jāņem vara vai vismaz jācenšas to ņemt. Būdami lielā-
kā frakcĳa parlamentā, viņi saņēma Valsts prezidenta
A. Kvieša piedāvājumu veidot valdību, bet tā nobĳās
no atbildības, no nepieciešamības ko darīt praktiski, 
nevis tikai trokšņot, ka izvirzīja saviem eventuāliem 
koalīcĳas partneriem tik radikāli kreisas, pat absur-
das prasības, kuras nebūtu bĳis iespējams īstenot ne-
vienā valstī, pat Skandināvĳā ne, kur sociāldemokrāti
jau dalīja varu vai valdīja. Tā nu no partĳas novērsās
visi, un tas kreisajiem demagogiem partĳas vadībā arī
bĳa vajadzīgs. Viņi saglabāja ideoloģisko tīrību, ne-
sasmērēdamies sadarbībā ar «buržuāzĳu», bet varas
groži 16. martā nonāca Ulmaņa rokās – viņš to bĳa
vēlējies, un sociāldemokrāti to pat nebĳa mēģinājuši
apgrūtināt. Tagad apvērsuma gatavošana ritēja rai-
tāk. Tika atlaisti kritiski svarīgo iestāžu – Rīgas gar-
nizona (armĳa) un Politiskās policĳas vadītāji, kuriem
Ulmanis neuzticējās un kuri nebĳa apvērsuma gata-
votāju rindās. Ģenerāļa Gopera vietā Rīgas garnizonā 
nāca sazvērnieks ģenerālis K. Berķis; V. Ozoliņa vietā 
Politiskajā policĳā – cits sazvērnieks, Jānis Fridrih-
sons. Saeimā pa to laiku ritēja pilnīgi tukšas debates 
par Satversmes reformu, un Saeima patiešām to sāka 

reformēt. 1934. gada 4. un 8. maĳā pirmajā un otrajā
lasījumā tika nolemts ieviest visas tautas vēlētu Valsts 
prezidenta institūcĳu, uz pieciem gadiem, protams,
bez tiesībām patvaļīgi atlaist Saeimu, un būtiski pa-
lielināt Ministru prezidenta varu. Trešais, galīgais 
lasījums un Satversmes reformas pieņemšana bĳa
paredzēta 18. maĳa sēdē, kura nekad nepienāca. So-
ciāldemokrāti savukārt kā mēnessērdzīgi ne tikai ak-
tīvi ņēmās ap reformu, bet pat ievadīja privātas un 
slepenas konsultācĳas ar Ulmani, solot viņam pilnīgu
atbalstu vēlēšanu likuma izmaiņām un gatavību ļoti 
drastiski – varbūt pat paceļot latiņu pāri pār 5% ie-
kļūšanai Saeimā – ierobežot mazo partĳu jezgu. Tas
liecināja, ka Satversmi un vēlēšanu likumu patiešām 
varēja reformēt demokrātĳas stiprināšanas labā, taču
Ulmanim tas nepavisam nebĳa vajadzīgs. Viņš veikli
kurināja baumas par it kā gaidāmo pērkoņkrustiešu 
vai t.s. leģionāru gatavoto apvērsumu, kuru vadītu 
dēkains, šovinistisks atvaļinātais virsnieks pulkvedis 
V.Ozols, kurš tobrīd dzīvoja trimdā Igaunĳā. Nekas
nebĳa gaidāms, un, pat ja būtu, Ulmanis to viegli
novērstu ar visu savu ministru prezidenta varu. Šīs 
baumas tomēr vēl vairāk novērsa uzmanību no īstā 
apvērsuma gatavošanas.

15. maĳa vēlā stundā, pulksten 23, sākās sazvēr-
nieku darbības izšķirošais cēliens – aizsargi un armi-
jas daļas ieņēma valsts centrālās iestādes; sākās plaši 
aresti. Kad pēc dažām stundām slepenpolicisti ieradās 
Dr. Paula Kalniņa mājās Mežaparkā, viņa dēls depu-
tāts Bruno Kalniņš tajā brīdī rakstīja kārtējo vēlēšanu 
likuma izmaiņu projektu! Ar legāli iegādāto revolveri 
viņš demonstratīvi izšāva gaisā – vienīgais šāviens, 
Latvĳas demokrātĳai ejot bojā, un padevās policis-
tiem. Pāris stundu laikā viss bĳa garām – sazvērnieki
apbrīnojami viegli bĳa sagrābuši varu un pulksten
divos no rīta, 16. maĳā, Ulmanis iztraucēja valsts pre-
zidentu Kviesi pilī, kad tur vēl notika kāršu partĳa,
kurā piedalījās arī bĳušais valsts prezidents Zemgals.
Ulmanis informēja valsts prezidentu par notikušo; sa-
skaņā ar Satversmi Kviesim bĳa jāaizstāv demokrātĳa
visiem spēkiem. Pat bez mazākā formālā protesta viņš 
akceptēja apvērsumu, nododot demokrātĳu. Nekas
nebĳa apdraudējis Latvĳu tobrīd, lai a�aisnotu de-
mokrātĳas nogalināšanu. Nevis iekšpolitiskā vai eko-
nomiskā krīze veicināja apvērsumu, gluži pretēji, tuvā 
izeja no ekonomiskās krīzes, kas liegtu Ulmanim apsū-
dzēt demokrātĳu nevarībā. Ārpolitiski Latvĳa nebĳa
vairāk apdraudēta kā pirms gada un nebūs drošāka 
pat pēc 15. maĳa – kā to apliecinās Molotova–Riben-
tropa pakts 1939. gadā. Latvĳas drošību un pat tās
likteni lēma Maskava un Berlīne, un demokrātĳas iz-
nīcināšana tirānu lēmumus neiespaidoja.   UA

1 Slavenākais no viņiem bĳa Rīgā dzimušais Maksis Ervīns fon 
Šeibners-Rihters, kurš 1. pasaules kara gados bĳa ķeizariskās
Vācĳas diplomātiskajā un militārajā dienestā Turcĳā Vācĳas
vicekonsuls Erzerumā un vācu–turku ekspedīcĳas korpusa
virsnieks. Viņš bĳa turku īstenotā armēņu genocīda liecinieks
un atbalstītājs. Pēc kara viņš atgriezās Baltĳā, tad atstāja to
1919. gada nogalē un nonāca Minhenē, kur 1920. gada rudenī 
iestājās nacistu partĳā. Viņš kļuva ļoti tuvs Ādolfam Hitleram
un informēja nākamo fīreru par armēņu genocīdu, veicinot 
Hitlerā priekšstatu, ka masu slepkavības var tikt nesodītas 
(1939. gada 22. augustā, uzbrukuma priekšvakarā, Hitlers, ru-
nājot par gaidāmo genocīdu Polijā, izteicās, ka šobrīd neviens 
neatceras armēņu iznīcināšanu). 1923. gada novembrī Šeib-
ners-Rihters bĳa viens no galvenajiem «alus puča» organizētā-
jiem Minhenē un 9. novembrī sadursmē ar policĳu tika nogali-
nāts, taču paspēja, iespējams, izglābt Hitlera dzīvību, nogrūžot 
viņu zemē un pasargājot no lodes.

Rit eksāmens. Viena no 
studentēm bezcerīgi izkritīs – neko 
nezina. Kursa biedri aiz durvīm 
izmisīgi domā, kā viņai palīdzēt. 
Beigās izdomā – viens students 

ieskrien eksaminācijas telpā un sauc:
– Liepiņa, tev dēls piedzimis!
Profesors, to dzirdot, apsveic 

studenti, liek apmierinošu atzīmi, 
parakstās...
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Ilmārs Zvirgzds

Ilmārs Zvirgzds: Nesen ieska-
tījos jūsu tīmekļa mājas lapā, un at-
klāju, ka tur aprakstīti visai dažādi 
jūsu darbības virzieni, varbūt pa-
stāstiet, ar kādiem pētījumiem jūs 
nodarbojaties pēdējā laikā?

Valdis Muktupāvels: Varētu 
teikt, ka vienu lietu esmu beidzis, 
un kaut kas cits vsiu laiku turpinās. 
Tas, ko esmu beidzis, a�iecas uz
tradicionālās un mūsdienu kultū-
ras mĳiedarbības pētījumiem, kon-
krētāk – uz baltu reliģĳu mūsdienu
kustībām. Šī pētījuma rezultātā ta-
pis raksts, kuru publicēs McMillan 
izdevniecība Amerikā, reliģĳu en-
ciklopēdĳā. Jau savās lekcĳās laiku
pa laikam es bĳu skāris neopagā-
nisma tēmu un dažādus baltu re-
liģĳu rekonstrukcĳas jautājumus.
Runājot par tradicionālo un mūs-
dienu kultūru, no šī aspekta nevar 
izvairīties. Tas tagad pārtapis lielā-
kā apcerē. Ar Ziemeļvalstu atbal-
stu tapusi arī enciklopēdĳa jaunie-
šiem, kur esmu aplūkojis šo pašu 
jautājumu. Arī tas ir publicēts gan 
latviešu, gan igauņu, tāpat zviedru 
un somu valodās.

IZ: Vai ir iespējams rekonstruēt 
seno baltu reliģĳu?

VM: Tad uzreiz jājautā, kādam 
nolūkam – zinātniskam vai lieto-
šanai?

IZ: Varbūt vispirms pievērsīsi-
mies lietošanai, pēc tam zinātnis-
kajiem aspektiem.

VM: Rekonstrukcĳa ar praktis-
ku nolūku ir notikusi, sākot ar 19. 
gadsimtu. Bĳušas tikai atšķirīgas
pieejas, ko darīt vispirms. 19. gad-
simtā vēl pietika ar simboisku for-
mu radīšanu literatūras vai “feik-
loras” veidā, t.i. izmantojot ārpus 

tradīcĳas stāvošu autoru darbus,
kas tika pasniegti kā tradīcĳai pie-
deroši. Vēlāk bĳa dažādi mēģinā-
jumi radīt arī reālu praksi, līdz II 
Pasaules karam tas bĳa īpaši popu-
lāri, bet tad šādiem centieniem tika 
pārvilkta svītra. Nevarētu teikt, ka 
tālākās folkloras kustības nodarbo-
jās ar kādas iepriekšējas prakses at-
jaunošanu, jo būtībā šīs te prakses 
ir mūsdienu kultūras sastāvdaļa, 
kas tikai vairāk vai mazāk izmanto 
dažādus paraugus un arhetipiskus 
priekšstatus. Latvĳā un Baltĳā tas
ir aktuāli, jo pagāniskās reliģĳas
mantojums te ir salīdzinoši spē-
cīgs, salīdzinot ar Centrāleiropas 
zemēm, un šie motīvi visu laiku 
ir bĳuši svarīgi mūsdienu latvie-
šu, lietuviešu vai igauņu kultūras 
konstruēšanā.

Bet zinātniekiem jau ir cita pie-
eja reliģĳu pētniecībai, un ne vien-
mēr rekonstrukcĳa ir jautājums,
ko zinātnieki cenšas atrisināt, tas 
drīzāk ir plašāku jautājumu kom-
plekss, kur pasaules uzskats ir ti-
kai viens aspekts. Tas pats a�iecas
arī uz reliģiskiem priekšstatiem. 

IZ: Vai jums ir viegli apvienot 
praktisko un akadēmisko pusi? Vai 
valodā un kultūrā pašlaik vērojams 
savdabīgs arhaiskuma vilnis, un 
cilvēki cenšas izrakt un atdzīvināt 
kādus senus kultūras slāņus?

VM: Pirmkārt, tādas intere-
ses viļņi ir laiku pa laikam, un šis 
brīdis ne ar ko īpaši neatšķiras no 
citiem, varbūt pat latviešu kultūrā 
ir bĳuši tādi laiki kā astoņdesmi-
to gadu beigas, kad folklorisma 
kustība bĳa daudz izteiktāka. Es
šajā lietā esmu iekšā vairāk kā 
pētnieks, un ja ir kāda praktiska 
saskare ar arhaisko, tad tā vairāk 
saistās ar mūziku un mūzikas in-

strumentu lietošanas tradīcĳām,
ko es arī pētu. Etnomuzikoloģĳā ir
tāds princips, ka lai kādu kultūru 
pētītu, tā ir jāiepazīst no iekšpuses, 
tā sauktā bimuzikalitāte, kad vienā 
kultūrā sakņots cilvēks iet otrā kul-
tūrā, un tad viņš var tulkot viņam 
būtībā svešās kultūras parādības 
savas mūzikas kultūras valodā. 
Lai labi varētu saprast, piemēram, 
kā darbojas senie mūzikas instru-
menti, man viņus vajag reāli ap-
taustīt, spēlēt, dzirdēt. Tad arī viss 
top daudz skaidrāks.

Balstoties uz manām iestrādēm 
etnomuzikoloģĳas jomā – jāsaka,
ka es latviešu senajai mūzikai esmu 
pievērsies jau kopš 70.-to gadu bei-
gām – iznāk, protams, arī muzicēt, 
bet tas jau ir cits jautājums, kas sa-
istīts ar manu brīvo laiku. 

Runājot par zinātni, es pašlaik 
strādāju pie latviešu mūzikas in-
strumentu sistematizācĳas, lai ie-
gūtu sistemātisku, klasificētu pār-
skatu par tradicionālajiem mūzikas 
instrumentiem. Šajā sakarā es veicu 
arī dažādus lauka pētījumus. Pēdē-
jos gados esmu vairāk pievērsies 
mūzikas instrumentiem saistībā ar 
kristīgi praksi – tā ir sfēra, kas lat-
viešu tradicionālās kultūras kontek-
stā vēl gandrīz nemaz nav pētīta. 

IZ: Vai šajos lauka pētījumos ir 
arī kādi atklājumi?

VM: Jā, noteikti. Piemēram, 
80.-tajos gados grāmatās par lat-
viešu mūzikas instrumentiem tika 
rakst      īts, ka “Latviešiem nav 
raksturīgi tādi klabatu veidi kā lie-
tuviešiem vai baltkrieviem, kur tās 
tika spēlētas katoļu baznīcā”. Es 
veicu praktisku pētījumu, un gan-
drīz katrā katoļu baznīcā, tostarp 
arī Rīgā, dokumentēju šādu klaba-
tu lietošanu. 

Saruna ar 
etnomuzikologu
Valdi Muktupāvelu
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IZ: Kā izskatās klabata?
VM: Klabata ir neliels koka 

dēlītis, apmēram 15x10 cm, kam 
plakanajā pusē apakšā piestip-
rināts rokturītis, bet virspusē ir 
viens vai divi kustīgi āmurīši. Dē-
līti purinot uz priekšu un atpakaļ, 
āmurīši kustas un sitas pret to, un 
rodas klaboša skaņa. Tā ir sena 
tradīcĳa, kas jau dokumentēta
9. gs. Ordo romanus, kas ir Romas 
mesas kārtība. 

IZ: Runājot par pētniecības 
jomu – vai ir daudz paralēļu visā 
baltu tautu telpā? Kā ir vairāk, ko-
pīgā vai atšķirīgā?

VM: Interesants jautājums, uz 
ko varētu atbildēt gan jā, gan nē. At-
tiecībā uz tradicionālo vokālo mū-
ziku, atšķirību ir vairāk, kaut gan, 
ja salīdzina, piemēram, latviešu 
un igauņu, latviešu un lietuviešu, 
latviešu un baltkrievu tradicionālo 
vokālo mūziku, tad var atrast gan 
atšķirības, gan līdzības. Līdzības 
saistās ar atsevišķiem slāņiem. Pie-
mēram, latviešus un igauņu vieno 
dainu teikšanas tradīcĳa. Dainas
kā īsas formas stingras metriskas 
struktūras sacerējumi Igaunĳā ir
varbūt drusku lielāki, tur ir vairāk 
rindiņu kā latviešiem, bet pēc sava 
rakstura un dabas, igauņu senās 
dziesmas ir ļoti līdzīgas. Līdzīgs 
ir arī izpildīšanas veids – teicējs ie-
sāk dziedāt, pārējie vai nu pārķer 
tekstu un turpina dziedāt, vai arī 
atkārto teicēja dziedāto. No otras 
puses, latviešiem un lietuviešiem 

ir līdzīgi citi slāņi. It īpaši varētu 
runāt par Latgali un Lietuvu, kur 
ir līdzīgi daudzi arhaisko dziedā-
jumu veidi. Latgale, Lietuva un 
Baltkrievĳa ir vietas, kur vēl var at-
rast ar senā cilvēka mūzikas dzīvi 
saistītus slāņus.

Valodai vokālajā mūzikā ir 
daudz lielāka nozīme, nekā in-
strumentālajā mūzikā. Raugoties 
uz mūzikas instrumentiem, var 
apgalvot, ka šajā reģionā, par ko 
mēs runājam, ir daudz vairāk lī-
dzību, nekā atšķirību. Ļoti līdzīgi 
ir materiāli, no kā gatavo instru-
mentus. Mūzikas instrumentiem 
nenāk līdzi valoda ar savu atšķi-
rīgo artikulācĳu un intonācĳu, kas
nosaka muzikālo kontūru. Vairāk 
ir svarīgs tas, ka veidots pats mūzi-
kas instruments. Tie nereti ir vieni 
un tie paši visā plašākajā reģionā. 
Tādēļ reizēm ir pat drusku jocīgi, 
ka mēdz runāt par “latviešu tau-
tas mūzikas instrumentiem”, ar 
to domājot, ka tie ir kādi specifiski
instrumenti, kas radušies tieši Lat-
vĳas teritorĳā, un latviešiem vien
raksturīgi. Šāds cilvēks, iespējams, 
būtu pat nepatīkami pārsteigts, 
ieraugot, ka tieši tādi paši instru-
menti ir arī kaimiņu zemēs.

Atšķirības ir ļoti retas, un drī-
zāk uzskatāmas par lokālām va-
riācĳām. Instrumentālajai mūzikai
gandrīz nepastāv robežas. Pro-
tams, atšķiras dažādas lokalizāci-
jas, bet tā jau ir sekundāra lieta. 

IZ: Cik plašas ir šo mūzikas in-
strumentu izplatības robežas?

VM: Tad jau jāaplūko atsevišķi 
instrumenti – ir tādi mūzikas in-
strumenti, kas pazīstami tikai vienā 
noteiktā reģionā. ZA Lietuvā spēlē 
tādos vienveidīgu instrumentu an-
samblīšos, kur, piemēram, sanāk 

kopā kādi trīs līdz septiņi spēlētāji, 
un visiem ir, piemēram, īsas tau-
rītes, ko viņi sauc par ragiem, vai 
arī vientoņa svilpes, kas ir katram 
spēlētājam, un visi spēlē ansamblī. 
Šāda parādība ir tikai ZA Lietuvā. 
Kaut kas līdzīgs ir atrodams arī 

Baltkrievĳā vai DR Krievĳā. Taču,
no otras puses, dūdas jeb somas 
stabules, kā tās sauca senāk, ir vi-
sas Eiropas instruments. Somas 
stabules ir izplatītas gan Igaunĳā,
gan Zviedrĳā, Norvēģĳā, Spāni-
jā, Skotĳā u�. Skotĳas tradīcĳa
ir labāk pazīstama dēļ savdabīgā 
“mārketinga”, jo tās tika ieviestas 
britu impērĳas armĳas lietošanā,
un kur izplatījās britu impērĳa, tur
tās arī kļuva pazīstamas. 

IZ: Man vienmēr ir interesējis 
jautājums – kas seno cilvēku pa-
mudināja ķerties klāt un sākti iz-
gatavot noteikta tipa instrumentu, 
piemēram, somas stabules? Kādi 
bĳa cēloņi?

VM: Daļēji, protams, var runāt 
par paralēlu a�īstību. Cilvēks kā
homo sapiens suga ir spēlējis mūzi-
kas instrumentus visā savā pastāvē-
šanas vēsturē. Līdz ar to jautājums 
“Kad radās pirmā stabule vai tml.” 
ir līdzvērtīgs jautājumam “Kas bĳa
pirmā rotaļa, ko cilvēks izgudroja?” 
Tas drīzāk ietiecas mīta sfērā, to ne-
var atbildēt ar zinātnes metodēm. 
Protams, ka ir daži instrumenti, par 
kuriem zināms, kad tie radušies. 
Bet tie ir drīzāk atsevišķi gadījumi. 
Piemēram, ir skaidri zināms, ka 
saksofonu izgudroja Ādolfs Sakss, 
un tas notika 19. gs. sākumā. Datēt 
vieglāk ir tehnoloģiski sarežģītus 
instrumentus. Bet par vienkāršā-
kajiem mēs nevaram teikt, ka viņi 
radušies tādā vai citādā laikā. Fak-
tiski nav nemaz tik daudz veidu, 
kā no materiāliem objektiem iegūt 
skaņas. Šos veidus var sagrupēt, un 
to ir diezgan maz. Loģiski var pie-
ņemt, ka piegājieni, kā dabūt ska-
ņas no kaut kādiem objektiem būs 
diezgan līdzīgi visā pasaulē.   

IZ: Bet kā tad īsti ir ar datēju-
mu, jau mēs varam aptuveni datēt, 
kad cilvēks ieguva uguni?

VM: Ar tiem datējumiem ir tā, 
ka drīzāk var runāt par to, ka arheo-
logi iegūst kādu datējamu liecību, 
un uz tās pamata veido kaut kādas 
teorĳas – visbiežāk tās ir evolucio-
nistiskas teorĳas. Taču a�iecībā uz
kultūras lietām evolucionisms ne-
strādā. Īstenībā antropologi jau sen 
ir a�eikušies no prasta evolucionis-
ma. Notiek dažādas paralēlas a�īs-
tības, vienlaikus notiek degradācĳa
un a�īstība. Joprojām daudzās grā-
matās var sastapt daudzas shēmas 
marksistiska evolucionisma garā, 
kur instrumenti evolucionē no pri-
mitīvākajiem uz sarežģītākajiem. 
Saskaņā ar to, mūzika evolucionē 
no primitīvākas, kam raksturīgs 
šauru toņu apjoms līdz, teiksim, 
simfonĳai, kas tad būtu muzikālas
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a�īstības virsotne. No tik primitī-
vām shēmām nopietni zinātnieki 
ir a�ikušies jau kādu gadsimtu, bet
zināmās sfērās tās joprojām tiek iz-
mantotas un reproducētas. Piemē-
ram, daudzās latviešu mācību grā-
matās tiek atkārtots, ka arhaiskākai 
mūzikai ir šaurāks toņapjoms, un 
tas tad arī ir arhaiskuma rādītājs. 
Savu laiku šādu klasifikācĳu lietoja
arī Jurjānu Andrejs, bet, protams, to 
viņš bĳa aizguvis no sava laika zi-
nātniskās pieejas, piemērojot a�ie-
cībā uz latviešu materiālu. Bet, ja 
jau mēs tā raudzītos, tad iznāktu, ka 
blūzs ir ļoti arhaiska mūzika, jo bie-
ži vien blūzu var nodziedāt mazās 
tercas apjomā – nu ļoti šaurā skaņ-
kārtā. Īstajiem Luiziānas blūziem 
nevajag vairāk par mazo tercu. Tai 
pat laikā pastāv, piemēram, joik, kas 
ir sāmu dziedāšanas veids, kuru et-
nomuzikologi uzskata par vienu no 
arhaiskākajiem – tur diapazons ir 
pāri par oktāvu. Evolucionistiskās 
teorĳas ne vienmēr strādā. Tas pats
a�iecas arī uz mūzikas instrumen-
tiem – paralēli var pastāvēt gan sa-
režģīts, gan primitīvs variants. Nav 

tā, ka senāk ir bĳis tikai primitīvais,
un, laikam ejot uz priekšu, tas kļu-
vis arvien sarežģītāks. 

IZ: Jūs bieži piedalāties arī 
dažādās ārzemju konferencēs, un 
esat vieslektors arī citās universi-
tātēs – cik lielā mērā turienes stu-
dentiem ir interese par to, kas no-
tiek Baltĳā?

VM: No tā brīža, kad Baltĳa
parādījās kā patstāvīga vienība 
ārpus Padomju Savienības kon-
teksta, arī interese par Baltĳu un
tostarp par Latvĳu ir krietni pa-
lielinājusies. Interese par Baltĳu ir
dažāda. Piemēram, valodniekiem 
Baltĳa lingvistiskā ziņā ir nenovēr-
tējama dārgumu krātuve. It īpaši 
lietuviešu valoda, kas ir viena no 
arhaiskākajām dzīvajām indoeiro-
piešu valodām. Maskavas baltists 
Toporovs nosaucis baltu valodas 
par vienīgajiem dzīvajiem indoei-
ropiešu pirmvalodas dialektiem. 
Protams, tas nea�iecas valodu, kas
tiek lietota mūsdienās, bet gan va-
lodu, kas ir folkloras tekstos. Ļoti 
daudzi cilvēki interesējas par Bal-
tĳu arī kā par tehnoloģĳu neskar-

tu vidi, kur ir kon-
servatīva kultūra 
– līdz ar to etno-
logiem, zinātnie-
kiem, par to ir liela 
interese. Kā dzīvu 
praksi te vēl var 
sastapt lietas, kas 
citur Eiropā ir do-
kumentētas kā vai-
rākus gadsimtus 
senas. Piemēram, 

Lietuvā ir ļoti spēcīga ir neopagā-
nu kustība, un islandiešu, bretoņu, 
indiešu un citi neopagāni brauc 
uz Lietuvu paraudzīties, kā notiek 
lietas, kas joprojām ir dzīvā tradī-
cĳā. Baltĳas reģions ir interesanta
vieta arī mūzikas pētniekiem, jo te 
saglabājušies tādi mūzikas veidi, 
kam ir ļoti arhaiskas iezīmes. Starp 
citu, pētniekus interesē ne tikai lat-
viešu vai lietuviešu, bet arī vietējo 
čigānu mūzika. Baltĳā ir arī samē-
rā neskarta daba… 

IZ: Vai jūs pats sevi esat izjutis 
kā pētījumu objektu?

VM: Esmu to izjutis Latvĳā,
kad astoņdesmitajos gados ho-
reogrāfijas studenti nāca pie ma-
nis, un prasīja, kādas dejas esmu 
dejojis bērnībā, es, protams, stās-
tīju par šeiku u�., viņi varbūt bĳa
gaidījuši ko citu, un es sevi sajutu 
kā pētījumu objektu un arī ap-
ņēmos tāds būt – nevis kaut ko 
izdomāt, bet runāt tā, kā tas ir. 
Dodoties kaut kur citur – zinātnie-
ku vidē jau valda līdzvērtība, un 
cilvēki interesējas par pašu pētā-
mo lietu, nevis par pašu personu, 
Drusku savādāk ir, ja iznāk pašam 
muzicēt. Un tādas situācĳas arī ir.
Es gan muzicējot daru tā, lai tā arī 
ir mūzika, ko es spēlēju, ne tikai 
etnogrāfiski demonstrējumi. Bet
droši vien, ka tajos brīžos, kad es 
stāstu par kaut kādām tradīcĳām,
un šīs tradīcĳas arī demonstrēju,
tas cilvēkiem es varu būt kā dzīvu 
tradīcĳu demonstrētājs, iezemietis
no Latvĳas.

IZ: Paldies jums par intervĳu!  

Notiek eksāmens. Students 
dodas atbildēt, rokā viņam 
maza lapiņa ar pāris teikumiem. 
Pasniedzējs vaicā:

– Kur jūsu atbilde?
– Galvā.
– Un kas tas tāds? – norādot uz 

lapiņu.
– Tas neietilpa...

UA
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Gita LIEPIŅA

Tas ir studentu ētikas simbols. Daudziem – kā 
otrā ģimene. Tā izjauc rutīnu skola–darbs. Un pada-
ra dzīvi mazliet krāsaināku. Puiši, kuri, kāpjot ārā no 
sabiedriskā transporta, padod meitenēm roku. Meite-
nes, kuras ir pieradušas pie tā, ka viņām vienmēr tiek 
pasniegts mētelis. Romantiski nostalģiska organizāci-
ja. Korporācĳa. Ar saviem noslēpumiem un mītiem.
«Mūsu a�iecības ir augstākajā mērā bruņnieciskas un
džentlmeniskas, jo ikviens no puišiem ir gatavs pa-

stāvēt par saviem vārdiem un pierādīt savu patiesību 
ar ieroci rokā,» korporācĳas paukošanās stundā pazi-
ņo Mārcis Kauliņš no Talavĳa. Ar citādiem veidiem, 
kā pavadīt brīvo laiku. «Dejošanas prasme ir inteli-
ģenta cilvēka vajadzība,» pēc korporācĳas moderno
deju stundas uzsver Agnis Škuškovniks no Fraterni-
tas Le�ica. Un paskaidro: «Nemācēt dejot ir tas pats, 
kas nemācēt lietot darbības vārdus trešajā personā.» 
Kāpēc aptuveni tūkstotis studējošās jaunatnes izvēlas 
darboties korporācĳās? «Tā ir liela laime būt brīvam
un apzināties savu piederību kopībai, kas ir mūžīga,» 
atbild Latvĳas Universitātes rektors Ivars Lācis.

Tūkstoš melnu mēteļu spītē sniegputenim
Vairākiem simtiem studentu Latvĳas valsts dzim-

šanas dienas rīts sākas ar celšanos pulksten sešos, lai 
jau pirms astoņiem pulcētos pie Universitātes galve-
nās ēkas, kur, sniegputenim spītējot, sākas svinīgais 
studentu un studenšu korporācĳu gājiens uz Brāļu
kapiem. Vairāk nekā tūkstoš melnu mēteļu, simtiem 
meiteņu vaļā izlaistiem matiem un vairāk nekā div-
desmit trīskrāsainu karogu ātri pārklājās lielām un 
slapjām sniega pārslām. Pulkstenis ir astoņi no rīta, 
kad Raiņa bulvārī iepretim Latvĳas Universitātei mir-
gojošu policĳas mašīnu pavadībā uz brīdi tika apturē-
ta satiksme. No Vācĳas vēstniecības līdz pat Mūzikas
akadēmĳas Studentu klubam, kolonnā pa pieci, seši
pulcējās viņi – studentu un studenšu korporācĳu pui-
ši krāsainās cepurēs, meitenes ziediem rokās, kungi 
sirmiem matiem un dāmas cienījamos gados. Snieg-
puteņa krēslā garā cilvēku kolonna rada sirreālas 
asociācĳas ar skolas laika vēstures stundās rādītajām
strēlnieku pulku fotogrāfijām. «Tas ir kā noskatīties
putnu kāšos, kas dodas uz siltajām zemēm,» paziņo 
kāds garāmgājējs, uz brīdi apstājoties. Viņš pūš baltu 

Piederība 
kopībai, kas ir mūžīga
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garaiņu elpu sārti pārsalušajās rokās un sajūsmināti 
noraugās svētku gājiena pulcēšanās procesā.

«Tas ir liels gods būt kādam no tiem, kuri Latvi-
jas valsts proklamēšanas gadadienā ar deķeli1 salutē 
karogam,» pēc stundu garā gājiena līdz Brāļu kapiem 
uzrunā atzīst rektors Ivars Lācis, «tas ir liels gods iziet 
Rīgas varbūt svinīgāko ceļu no Latvĳas Universitātes,
Brīvības pieminekļa līdz Mūžīgai ugunĳ, un tas ir arī
pienākums atgādināt sev par varoņiem, par saviem 
darbiem un par mūsu atbildību rītdienai.» Pēteris Le-
diņš no Fraternitas Le�ica informē, ka tā dēvētajā Lat-
vĳas laikā 18. novembra gājienu organizēja Latvĳas
Universitāte, bet pēc 1991. gada to dara korporācĳas.
«Pats gājienā piedalos, jo papildus piemiņai gribu pa-
rādīt: esmu lepns par to, ka esmu latvietis brīvā Latvi-
jā.» Visiem klātesošajiem mācītājs Rolands Skujiņš no 
Latvia atgādina, ka korporācĳas ir ieguldījušas savu
artavu Latvĳas neatkarības tapšanā, buršiem2 cīnoties 
un aizstāvot dzimteni no ienaidniekiem, tāpēc kor-
porācĳas joprojām ir tās, kuras ievēro tradīcĳas un
vērtības, kas stiprina un veido par krietniem sabied-
rības locekļiem. «Kopš atmodas laika ir pagājuši vai-
rāki gadi, daudz kas ir mainījies – jaunajai paaudzei 
ir jauna domāšana un atšķirīgi uzskati, tāpēc korpo-
rācĳu uzdevums ir stāstīt par Latvĳas vēsturi, mācīt
kultūras tradīcĳas un nacionālās vērtības, un tas viss
tikai tādēļ, lai kopīgiem spēkiem mēs varētu saglabāt 
mūsu senču izcīnīto.»

Šobrīd Latvĳā darbojas 35 korporācĳas, no kurām
23 ir studentu un 12 studenšu korporācĳas. Visvecākā
studentu korporācĳa Latvĳā ir Le�onia. Tās pirmsāku-
mi rodami Tērbatā 1870. gadā. Pēc 50 gadiem, laikā, 
kad Latvĳas Universitātē varēja sākt studēt arī sievie-
tes, tika nodibināta pirmā studenšu korporācĳa Dau-
gaviete. «Ir aktīvas un mazāk aktīvas korporācĳas,»
skaidro Agnis Škuškovniks no Fraternitas Le�ica, «sva-
rīgs ir fakts, ka jaunos biedrus aktīvi sākta uzņemt ti-
kai kopš 1989. gada, kad pakāpeniski sākās visu kor-
porācĳu atjaunošanās. Līdz tam korporācĳas bĳa tikai
to vecāko biedru – filistru3 organizācĳas, no kuriem
lielākā daļa toreiz dzīvoja ārzemēs.» Agnis Škuškov-

niks stāsta, ka tieši filistri – situēti cilvēki, kuri tajā lai-
kā atgriezās no trimdas, bĳa tie, kas ar saviem līdzek-
ļiem palīdzēja atjaunot korporācĳu telpas. «Latvĳas
laikā tas bĳa goda un cieņas jautājums,» uzsver puisis
no Fraternitas Le�ica, «korporācĳa nozīmēja emocĳas
un piederību, stāvokli un prestižu, tā tika uztverta kā 
otrā ģimene un tajā bĳa gandrīz visi tavi draugi.» Tas
palīdz saprast vienu no galvenajām korporācĳas do-
mām: no sākuma dod tev, pēc tam dod tu.

Deju stundu pāri aizdejojas līdz altārim
Uz jautājumu, ko dod korporācĳa, Margarita Ku-

haļska no Varavīksnes pēc korporācĳu iknedēļas deju
stundas atbild: «Grācĳu! Deja, manuprāt, ir ļoti no-
pietna dzīves sastāvdaļa, jo cilvēks, kurš māk dejot, 
pēc savas stājas un gaitas ir atpazīstams, pat ejot pa 
ielu, – viņā mīt grācĳa.» Desmit pāri Dienvidamerikas
mūzikas ritmos tikko ir beiguši dejot sambu, salsu 
un čačača. «Deju stundas ir viens no veidiem, kā mēs 
pavadām savu laiku,» skaidro Agnis Škuškovniks no 
Fraternitas Le�ica, «tikpat labi mēs varētu sēdēt tīklā, 
spēlēt datorspēles un tad par mums runātu kā par ļoti 
īpatnēju kibersabiedrību. Pagaidām mēs labāk izvēla-
mies dejot.» Bet Margarita Kuhaļska piebilst: «Dejas ir 
vieta, kur mēs pastāvīgi satiekam puišus vai meitenes 
no citām korporācĳām, kuri ar katra semestra jauno
biedru uzņemšanu mainās. Tādējādi deju stundās var 
iepazīsties ar daudziem pretējā dzimuma pārstāvjiem. 

Eksāmens. Students 
iznāk no auditorijas. Draugi 
saskrien uzreiz apkārt un 
bažīgi jautā: 

– Nu, noliki?
– Jā, it kā noliku...
– Un ko prasīja?
– Velns viņu zina, 

angliski prasīja...
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Veidojas dažādas a�iecības.
Konkrēti šajās deju stundās ir 
izveidojušies divi pāri, bet es 
pazīstu vēl pāris cilvēku, kuru 
draudzība ir sākusies pirmo 
reizi vienam otru ieraugot deju 
stundās.» Nereti šādi pāri aizde-
jojas līdz pat altārim.

«Jā, dejošana ir ļoti veik-
smīgs veids, kā iepazīties ar 
meitenēm,» apstiprina Krists 
Jirgens no Fraternitas Le�ica, 
«vienkārši jāuzaicina viņa uz 
deju.» Jānis Cīmurs no Frater-
nitas Le�ica papildina: «Korpo-
rācĳās meitenes ļoti labi saprot
un novērtē pieklājību no mūsu, 
korporācĳu puišu puses.» Vai-
cāts, ko nozīmē nesaprast pie-
klājību, Jānis Cīmurs turpina: 
«Piemēram, kāpjot ārā no sa-
biedriskā transporta, es padodu meitenei roku, bet 
viņa tam nepievērš nekādu uzmanību.» Bet meitene 
no Varavīksnes atzīst: «Ar laiku ļoti pierod, ka pui-
sis vienmēr padod mēteli, atver durvis un palaiž pa 
priekšu. Pēc tam šķiet dīvaini, ka citi tā nedara un, 
piemēram, stāvot rindā, kāds tēvocis tevi pagrūž, lai 
aizlīstu priekšā.» Dace Kaužēna no Varavīksnes stās-
ta, ka meitenēm korporācĳa dod papildu sievišķības
nianses. Lai kļūtu par pilntiesīgu korporācĳas locek-
li, bez deju stundu apmeklēšanas katram puisim un 
meitenei ir jāmācas dziedāt. «Korporācĳa ir vieta, kur
sevī var atrast daudz ko tādu, par ko pats nemaz ne-
zini, ka tu to vari,» skaidro Margarita Kuhaļska no 
Varavīksnes, «cilvēks ir pārliecināts, ka viņiem ir divas 
kreisās kājas vai uz ausīm ir uzkāpis lācis, taču viņš 
pēkšņi atklāj, ka māk gan dziedāt, gan dejot.»

Taujāts par motivācĳu, ar kādu stājas korporācĳā,
Krists Jirgens no Fraternitas Le�ica izsmeļoši paskaid-
ro: «Iestājies augstskolā izdomāju, ka studenta dzīvi 
var izbaudīt vai nu dzīvojot kopmītnēs, vai arī iestājo-

ties korporācĳā. Dzīvoju Rīgā, tāpēc kopmītnes atkri-
ta, un vienīgā alternatīva atlika korporācĳa. Sākumā
šķiet, ka korporācĳa no tevis prasa pārāk daudz laika,
taču jo ilgāk tajā darbojas, jo vairāk tas viss iepatīkas. 
Ja sākumā tika meklētas atrunas, kāpēc dažkārt kon-
venta dzīvoklī varētu neierasties, tagad tiek meklēti 
iemesli, lai vēlreiz aizietu līdz savai korporācĳai.» Kā
atklāj puisis no Fraternitas Le�ica’s, personīgi viņam
konventa dzīvoklī obligāti esot jāparādās tikai divas 
reizes nedēļā, taču reāli viņš turp dodas daudz biežāk. 
«Pirmdienās notiek konventi4, trešdienās es apmeklē-
ju dejas,» uzskaita Krists Jirgens, «ceturtdienās eju uz 
paukošanās stundām, piektdienās kopā ar korporāci-
jas biedriem dodos uzspēlēt basketbolu un, ja pēc tā 
visa vēl ir laiks un spēks, sestdienās var iet uz frīzbi-
ju un svētdienās – uz futbolu.» Lai gan korporācĳas
puiši un meitenes daudzējādā ziņā – uzvedībā, arī 
sekmēs – tiek kontrolēti, tam visam ir arī pluss – labi 
mācoties, šiem studentiem no korporācĳas ir iespēja
saņemt stipendĳu.
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Godu ir gatavi aizstāvēt paukošanās dueļos
Stāstot par korporācĳām, itin bieži tiek minēti

par neformālo izglītību dēvētie literārie vakari, jo 
vairākas korporācĳas ir veidojušās, pateicoties tie-
ši tiem. Piemēram, Fraternitas Le�ica saknes mek-
lējamas Maskavas latviešu literārajos vakaros. Arī 
šobrīd tradīcĳas tiek turpinātas, un korporācĳas uz
literāriem vakariem aicina interesantas personības. 
«Uz mūsu korporācĳu ir aicināts gan Andris Bērziņš,
gan Georgs Andrejevs, gan Sandra Kalniete. Arī Ei-
nārs Repše ir bĳis kādā literārā vakarā, bet pavisam
drīz pie Fraternitas Livonica viesosies Marina Koste-
ņecka,» skaidro Pēteris Lediņš no Fraternitas Le�ica. 
Informācĳa par paukošanās dueļiem, kuru dēļ vai-
rākas latviešu korporācĳas savulaik ieguva stāvokļa
atzīšanu un respektēšanu vācu muižniecībā, netiek 
īpaši slēpta, bet arī ne tīši popularizēta. «Vēsturiski 
daudzas latviešu korporācĳas savu krāsu5 atzīšanu, 
kam bĳa vajadzīgi oficiāli cara ukazi, izcirta6 tikai 
un vienīgi ar menzūru7 palīdzību,» atzīst Mārcis 
Kauliņš no Talavĳa, «tādējādi korporācĳas ieguva
stāvokli sabiedrībā un respektu no vācu, poļu un 
igauņu buršiem.» Arī šobrīd korporācĳās tiek mācīta
paukošanās. «Buršs, kas savu godu iet un aizstāv ar 
rapieri8 rokā, starp korporantiem tiek vērtēts daudz 
augstāk, nekā tas, kurš mēģina no šī dueļa izvairī-
ties,» uzsver Mārcis Kauliņš.

«Studentu divkaujā vai konflikta risināšanā pa-
ukošanās duelī ir kāda ļoti būtiska lieta – puiši viens 
otram pretī stājas nevis uzvilkti, strīda viskarstāka-
jā brīdī, bet gan pēc laika, kad par saviem vārdiem 
un darbiem var atbildēt ar vēsu prātu,» paskaidro 
Mārcis Kauliņš no Talavĳa. Puisis atzīst, ka korporā-
cĳas paukošanās neesot musketieru filma, kurā visi
pēkšņi izraujot šķēpus un, salekuši uz galdiem, sāk 
garu cīniņu. Te viss notiekot ļoti izsvērti un pārdo-
māti. Paukošanās korporācĳās pastāvot kā sportiska
lieta, un, ja arī tā tiekot pielietota, tad vienmēr tikai 
pastarpināti ar goda tiesnešiem – cilvēkiem, kuri ne-
esot iesaistīti izvērtē, vai dueļa cēlonis un pamats ir 
gana svarīgs, lai abi apvainotie stātos uz strīpas. «Šāda 
paukošanās nodrošina to, ka mēs nekad nepārkāpjam 
robežas un savstarpēji vienmēr esam solīdi,» skaidro 
Mārcis Kauliņš, «ikvienam ir zināms – ja kaut kas no-
tiks, par to būs jāatbild, savu godu aizstāvot ar buršu 

ieroci rokā.» Runājot par drošību, Oless Hristenko no 
Fraternitas Latviensis uzsver: «Mēs nekad un nekādos 
apstākļos neduram, tikai cērtam, un pati lielākā skāde, 
kas var piemeklēt, ir zilums. Pateicoties biezajai aiz-
sargformai, cirtienus treniņos caur to tik pat kā nejūt. 
Arī seja un galva tiek sargāta ar vairākkārt drošu ķi-
veri.» Puisis no Talavĳa informē: «Mēs to saucam par 
akadēmisko universitāšu paukošanu un tā atšķiras no 
sporta paukošanās, kurā tiek durts, ir savādāki ieroči 
un takelāža9. Kādreiz paukošanās bĳa obligāts augst-
skolu mācību priekšmets un vecajās Lielbritānĳas un
Vācĳas universitātēs akadēmiskās paukošanās sporta
nodarbība pastāv vēl joprojām.»

Mārcis Kauliņš no Talavĳa stāsta, ka,  atjaunojo-
ties korporācĳām Latvĳā, vecie filistri paukošanu no-
devuši nevis no avotiem, bet gan no rapiera rapierī. 
«Korporācĳas ir tradīcĳu organizācĳas,» uzsver pui-
sis, «mazās, lai paukotos, iet ciemos pie lielajām un 
vecajos konventos paukošanās ir padarīta par obligā-
tu lietu. Īpašs magister paucandi10 atzinums par zēna 
paukot prasmi, vismaz mūsu korporācĳā, ir obligāts
kritērĳs, lai viņš tiktu tajā uzņemts. Parasti to sauc par
iepaukošanu.» Oless Hristenko no Fraternitas Latvien-
sis informē – starp buršiem notiekot arī paukošanās 
turnīri, kuros regulāri tiekot pārbaudīti tehniski labā-
kie paukotāji. «Lai gan no malas tā neizskatās, patie-
sībā paukošana ir liela fiziskā slodze,» skaidro puisis
no Talavĳa, «gadās, ka paukotāja roka, kurā tiek turēts 
rapieris, pārgurst tik ļoti, ka sāk trīcēt un, mainoties 
pusēm, cilvēks līdzās to nes.» Pēteris Lediņš no Fra-
ternitas Le�ica uzsver, ka buršs ir brīvs cilvēks, bet 
brīvs cilvēks ir tikai tāds, kurš var aizstāvēt sevi, savu 
godu un savus ideālus. Vēsturiski šādu spēju ir aplie-
cinājis rapieris un menzūras. «Mūsdienās tas ir savā 
veidā aristokrātisks sports,» stāsta Mārcis Kauliņš, 
«kaut kas līdzīgs tenisam, kurā negrūstoties ar pre-
tinieku, tu sacenties veiklībā. Tajā nav nekā brutāla, 
viss notiek cēli un džentlmeniski. Pārdzīvojot zināmu 
satraukumu un bailes, kas paukojot nenoliedzami ir, 
tiek pierādīta gatavība jebkurā brīdī riskēt, sava goda 
un ideālu vārdā.»

1 deķelis – studentu korporācĳu trīskrāsainā vai melnā cepure
2 buršs – katrs korporants, tikai studenti, meitenes nav burši, 

buršs – noteikti pauko
3 filistri – aktīvas studĳas beigušie korporanti
4 konventi – sanāksme, kurā lemj ar korporācĳu saistītus jautā-

jumus vai arī korporācĳas biedru sapulce
5 krāsas – katru korporācĳu simbolizē trīs krāsas
6 izcirst – izcīnīt menzūru
7 menzūra – rapieru divkauja
8 rapieris – zobens, ar kuru paukojas 
9 takelāža – bruņas
10 magister paucandi – amatvīrs korporācĳā, kas atbild par pau-

košanās apmācību

Pasniedzējs jautā 
studentam:

– Kādu metodi jūs 
izmantojāt diplomdarba 
rakstīšanai? 

Students:
– Ctrl+C – Ctrl+V!



Ir atkal svētvakars un gadu mija nāk, 
Kad tūkstoš jaunu ceļu pēc pusnakts jāuzsāk! 

Priecīgus Ziemassvētkus! 


