


LATVIJAS
VALSTS

GADU 90



Grāmatas ģenerālsponsors: akciju sabiedrība „Parex” banka

Grāmatas lielsponsori: akciju sabiedrība „Ventspils nafta” un

akciju sabiedrība „Latvijas kuģniecība”

Finansiālie atbalstītāji:

„Arbor Medical” korporācija

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš”
SIA „LUKoil Baltija R”

Grāmatas informatīvie atbalstītāji:

Radio SWH, Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai, a/s „Santa”
Īpašie atbalstītāji: Aivars Lembergs, Krists Skuja, Guntis Belēvičs, Edvīns Inkēns, Ojārs Spārītis, Velta Pozņaka

Latvijas valsts 90 gadi

 

Teksta autors un sastādītājs Pēteris Apinis

Mākslinieks Guntars Sietiņš

Maketētājs Jānis Pavlovskis

Galvenā redaktore Maija Šetlere

Redaktori: Andrejs Senkāns, Jānis Loja

Zinātniskais konsultants Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Dr. habil. art. Ojārs Spārītis

Datoroperatori: Ligita Grunde, Liene Soboļeva, Pēteris Gricenko, Zane Ozola

Izdevējs SIA „Medicīnas apgāds” Rīgā

Grāmata iespiesta tipogrāfi jā a/s „Preses nams”

© Pēteris Apinis, 2008

© Guntars Sietiņš, vāks, 2008

© SIA „Medicīnas apgāds”, 2008

©  Gunārs Binde, Gunārs Birkmanis, Aļona Bondarenko, Jāzeps Danovskis, Jevgenijs Glazers, Atis Ieviņš, Andris Kārkliņš, 

Andris Kozlovskis, Andris Krieviņš, Juris Krieviņš, Aivars Liepiņš, Uldis Millers, Imants Prēdelis, Vilis Rīdzenieks, 

Ojārs Spārītis, fotogrāfi jas; 

Jēkabs Bīne, Jānis Brekte, Ilmārs Blumbergs, Kārlis Cīrulis, Juris Dimiters, Mārtiņš Heimrāts, Frančeska Kirke, 

Vitolds Kucins, Ivars Mailītis, Malda Muižule, Katrīna Neiburga, Jānis Osis, Felicita Pauļuka, Juris Petraškevičs, 

Nikolajs Petraškevičs, Juris Putrāms, Maija Nora Tabaka, Konrāds Ubāns, Sigismunds Dīdrihs Johans Vidbergs, 

Ģirts  Vilks, Henrihs Vorkals, Rihards Kārlis Valdemārs Zariņš, Gunārs Zemgals, plakāti;

Uldis Auseklis, Imants Auziņš, Andrejs Balodis, Marta Bārbale, Vizma Belševica, Leonīds Breikšs, Anna Brodele, 

Māris Čaklais, Aleksandrs Čaks, Herberts Dorbe,  Andrejs Eglītis, Anšlavs Eglītis, Ārija Elksne, Klāvs Elsbergs, 

Arvīds Grigulis, Harijs Heislers, Jānis Jaunsudrabiņš, Skaidrīte Kaldupe, Mirdza Ķempe, Olga Lisovska, Vitauts Ļūdēns, 

Māris Melgalvs, Jānis Peters, Jānis Plaudis, Anna Rancāne, Laimdota Sēle, Kārlis Skalbe, Knuts Skujenieks, Veronika Strēlerte, 

Ojārs Vācietis, Andris Vējāns, Edvarts Virza, Māra Zālīte, Imants Ziedonis, dzeja, AKKA/LAA, Rīga, 2008

ISBN 978-9984-813-08-0



LATVIJAS
VALSTS

GADU 90
Teksta autors un sastādītājs Pēteris Apinis 



Grāmatā izmantoto fotogrāfi ju autori:  
R. Ābele, E. Aizstrauts, E. Ansulis, P. Apinis, L. Bajāre, L. Bambe, 

A. Baušķeniece, V. Beikša, L. Bendrāts, M. Bērziņš, Bērziņš-Jeršovs, 

A. Bētiņš, G. Binde, G. Birkmanis, U. Bite, A. Bondarenko, 

A. Borovkovs, B. Gāršniece (Breikša), M. Buclers, M. Cemelis, 

I. Daine, J. Danovskis, U. Davidovs, G. Diedziņš, F. Dziesma 

(F. Forstmanis), A. Eglītis, I. Elksnis, K. Erdmanis, L. Filics, 

A. Gesaus, J. Glazers, J. Glīznieks,  I. Gradovskis, A. Ieviņš, 

J. Fadejevs, V. Franks, A. Freimanis, A. Kārkliņš, J. Ķimenis, 

H. Kliģers, B. Koļesņikovs, A. Kozlovskis, R. Kraucs, A. Krauze-

Kukemilka, L. Kreicberga, J. Kreilis, A. Krieviņš, J. Krieviņš,  

A. Krimuldēns, J. Krūmiņš, G. Kunts, K. Lakše, M. Lapiņš, 

J. Lazdāns, L. Lielbriedis, A. Liepiņš, A. Linards, P. Maike, 

V. Makarenoks, G. Mālderis, J. Meistars, P. Meļķis, V. Mihailovskis, 

U. Millers, A. Mucha-Kalniņa, L. Niedre, J. Oše, H. Pavasars, 

M. Pavasars, M. Pluka, J. Poišs, I. Prēdelis, R. Preinvalcs, 

R. Preinvalcs jun., A. Punka, K. Putniņš, J. Retenājs, J. Rieksts, 

V. Rīdzenieks, M. Rogaļskis, B. Rozītis, A. Salmiņš, V. Semjonovs, 

Z. Silaraupa, A. Siliņš, A. Silvestrovs, K. Sirmgalvis, M. Skrinda, 

O. Spārītis, B. Šrusters, V. Strautniece, K. Stunda, T. Subhankulovs, 

J. Sudmalis, B. Tiknuss, F. Trasuns, K. Ūdris, E. Utāns, I. Vārpa, 

A. Vidzidska, V. Vītoliņš, V. Vītolnieks, K. Zariņš 

Grāmatā izmantoti daudzu citu fotomeistaru darbi. Daudzi attēli, 

īpaši tie, kas atrasti personiskās kolekcijās, ņemti no fotogrāfi jām 

vai reprodukcijām, kam nav atsauces uz darba autoru. Izdevniecība 

atvainojas visiem fotomāksliniekiem, kas atrod grāmatā savas 

fotogrāfi jas bez atsauces.

Grāmatā izmantoti fotoattēli no
Ainas Nagobadas-Ābolas, Agitas Veidemanes, Agras Svikles, 

Agra Palkavnieka, Agritas Lujānes, Aijas Dembergas, Aldas Ermanes, 

Alfrēda Rubika, Andas Leiškalnes, Andas Požarnovas, 

Andas Skrastiņas, Andra Actiņa, Andra Apsīša, Andra Kļučņika, 

Anitas Apsītes, Anitas Ozoliņas, Anitas Plūmes, Anitas Reipas, 

Anitas Savickas, Anitas Zariņas, Anša Muižnieka, Arņa Vīksnas, 

Baibas Gāršnieces, Baibas Daudzes, Baibas Štāmeres, 

Bertrama Zariņa, Brigitas Tamužas, Daces Ķezberes, Daces Matules, 

Daces Rātfelderes, Diānas Gavares, Diānas Nipānes, Dinas Brukas, 

Dzintara Mozga, Dzintara Zaļūkšņa, Edvīna Inkēna, Egīla Zirņa, 

Elīnas Ozoliņas, Ērika Vanaga, Evas Mārtužas, Evijas Ansovskas, 

Georga Andrejeva, Gunas Zelmenes, Gunāra Griguļa, 

Gundegas Dambes, Ievas Apsītes, Ilmāra Randera, Ilonas Dukures, 

Ilonas Lasijevskas, Ilzes Aizsilnieces, Ilzes Viņķeles, Imanta Burvja, 

Ineses Aizstrautas, Ineses Ludes, Ineša Feifera, Ingrīdas Čēmas, 

Ingunas Ebelas, Intas Janičenko, Intas Jansones, Ivara Strautiņa, 

Ivara Zvīdra, Ivetas Daines, Jāņa Dimanta, Jāņa Gaigala, 

Jāņa Kažociņa, Jāna Priedkalna, Jāņa Šinta, Jāņa Šipkēvica, 

Jāņa Vētras, Jāņa Zirņa, Jolantas Gritānes, Julgī Staltes, Jurģa Dzeņa, 

Jurģa Siliņa, Jura Lejas, Jura Retenā, Kārļa Dzintara, Ināra 

Kļaviņa, Konsuellas Agbobli, Kristapa Cera, Kristapa Zariņa, 

Lauras Minsteres, Laura Filica, Līgas Bērziņas, Līgas Ozolas, 

Līgas Ozoliņas, Linarda Muciņa, Lindas Ratutas, Līvijas Caunes, 

Maijas Celmiņas, Margaritas Kraučas, Māra Baltiņa, Māra Gaiļa, 

Māra Ķirsona, Māra Puķīša, Māra Rēvalda, Maritas Saveļjevas, 

Mārītes Knētas, Mārītes Skrindas, Mārtiņa Gaigala, 

Mārtiņa Rozes, Mārtiņa Šica, Modra Lujāna, Najas Gailes, 

Olafa Brūvera, Olafa Kronlaka, Oļega Šapovalova, Pāvila Brūvera, 

Ritas Strazdiņas, Roberta Mozga, Rolanda Kovtuņenko, 

Romāna Apsīša, Romualda Ražuka, Rutas Jakušonokas, 

Rutas Leikumas, Sandras Lejnieces, Sandras Sīles, Sarmas Boges, 

Sarmītes Ķikustes, Silvas Bendrātes, Silvestra Ozoliņa, 

Skaidrītes Kukutes, Tāļa Forstmaņa, Ulda Dreiblata, Ulda Līkopa, 

Valdas Rupertes, Valda Jalinska, Valda Kera, Vara Vētras, 

Viestura Rudzīša, Viestura Šiliņa, Viestura Tamuža, Vitālija Aišpura, 

Vito Lapsas, Zaigas Rozenbergas, Zandas Pētersones, 

Zanes Rēvaldes personiskajiem arhīviem

Grāmatas sagatavošanā izmantotas daudzu cilvēku personiskās 

kolekcijas un arhīvi. Nereti mūsu rīcībā nonāca attēli, kas pārsūtīti 

vairākkārt, tādēļ mums nebija iespējams precīzi fi ksēt attēla 

īpašnieku. Visiem tiem, kuru gādātie attēli atrodas šajā grāmatā, bet 

kuri paši nav pieminēti, redakcija pateicas par ieguldījumu grāmatas 

tapšanā un izsaka atvainošanos par atsauces trūkumu.



Grāmatā izmantoti materiāli no
Aizkraukles vēstures un mākslas muzeja

Alūksnes novadpētniecības un mākslas muzeja 

Ceļu muzeja 

Centrālās statistikas pārvaldes 

Cēsu vēstures un mākslas muzeja 

Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeja 

Enerģētikas muzeja 

Gulbenes bibliotēkas 

Izdevniecības „Santa” 

Jaunlaicenes muzeja 

Jēkabpils vēstures muzeja 

Jūrmalas pilsētas muzeja 

Katastrofu medicīnas centra

Kuldīgas novada muzeja 

Latgales kultūrvēstures muzeja 

Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas 

Latvijas Dabas fonda 

Latvijas Kara muzeja 

Latvijas Medicīnas bibliotēkas 

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja 

Latvija Republikas Aizsardzības ministrijas 

Liepājas muzeja 

Līgatnes domes 

Limbažu muzeja 

Līvānu novada centrālās bibliotēkas 

Ludzas novadpētniecības muzeja 

Nacionālās apgāda

Nacionālās bibliotēkas 

Neatkarīgās Rīta Avīzes Latvijai

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja 

Patentu tehniskās bibliotēkas 

Laikraksta „Rīgas Balss”

Rīgas Centrālās bibliotēkas 

Talsu novada muzeja 

Trapenes pagasta muzeja 

SIA „Mediju nams”

Vaiņodes pagasta muzeja 

Valmieras bibliotēkas 

Valmieras novadpētniecības muzeja 

Ventspils domes 

Ventspils Galvenās bibliotēkas 

Ventspils muzeja

Grāmatā izmantoti fotoattēli arī no citiem avotiem. Redakcija 

pateicas visiem muzejiem, bibliotēkām un kolekciju īpašniekiem, 

kuru attēli izmantoti grāmatā.

Pateicamies par palīdzību grāmatas veidošnā
Aijai Fleijai – Latvijas Kara muzejs 

Aijai Žīgurei – Centrālā statistikas pārvalde 

Aldai Prūsei – Vaiņodes pagasta muzejs

Daigai Rokpelnei – Valmieras bibliotēka

Aldim Ābelem – Ventspils dome 

Andrim Vilkam – Nacionālā bibliotēka 

Anitai Jaunzemei – Līgatnes dome 

Annai Šmitei – Latvijas Akadēmiskā bibliotēka 

Antrai Sprudzānei – Gulbenes bibliotēka 

Armandam Pučem – Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai

Arnim Radiņam – Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 

Austrai Brūverei – Gulbenes bibliotēka

Dacei Tabūnei – Cēsu vēstures un mākslas muzejs

Daijai Lēmanei – Talsu novada muzejs 

Dainai Antoniškai – Kuldīgas novada muzejs

Anastasijai Strautai – Latgales kultūrvēstures muzejs 

Diānai Nipānei – Limbažu muzejs 

Dzidrai Šmitai – Rīgas Centrālā bibliotēka 

Dzintrai Cepurei – Aizkraukles vēstures un mākslas muzejs 

Emmai-Valijai Šļukumai – Trapenes pagasta muzejs 

Ērikai Pickainei – Ceļu muzejs

Ilutai Bērziņai – Jēkabpils vēstures muzejs 

Indrai Bindrei – Ventspils Galvenā bibliotēka 

Indrai Dziedātājai  – Ceļu muzejs

Indrai Vīlisterei – Valmieras novadpētniecības muzejs 

Inesei Berķei – Jēkabpils vēstures muzejs 

Inesei Gailei – izdevniecība „Santa” 

Inesei Helvigai – Jūrmalas pilsētas muzejs

Inesei Hildebrantei – Ceļu muzejs

Ingai Prikulei – Ludzas novadpētniecības muzejs 

Ingai Račinskai – Latvijas Dabas fonds 

Ingrīdai Štrumfai – Ventspils muzejs 

Ingrīdai Zīriņai – Valmieras novadpētniecības muzejs 

Intai Robežniecei – Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 

Intai Vērdiņai – Līvānu novada centrālā bibliotēka 

Jānim Līcim – Alūksnes novadpētniecības un mākslas muzejs

Jānim Ulmim – Limbažu muzejs 

Jolantai Vaļēvičai – Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija

Juzefai Unzulei – Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejs 

Kristīnei Līcei – Nacionālā bibliotēka 

Lāsmai Timmai – Nacionālā bibliotēka 

Maijai Štrumfai – Ventspils muzejs 

Mārai Baķei – Cēsu vēstures un mākslas muzejs

Margaritai Marcinkēvičai – Ventspils Galvenā bibliotēka 

Milānai Šutovai – Ludzas novadpētniecības muzejs 

Ņinai Sīpuliņai – Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejs 

Raitim Lubinskim – Nacionālā bibliotēka 

Renātei Adolfi   – Karla Firrena biedrība Lineburgā

Renātei Vancānei – Latgales kultūrvēstures muzejs 

Uldim Ainaram – Centrālā statistikas pārvalde

Uldim Dreiblatam – Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai 

Uļai Ginterei – Liepājas muzejs 
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Agnesei Buholtei – Patentu tehniskā bibliotēka 

Ventai Kocerei – Latvijas Akadēmiskā bibliotēka 

Vinetai Ungailo – Enerģētikas muzejs 





Latvijas 90. gadadienā 

Latvijas valsts vēsture ir aprakstīta grāmatās un dokumentēta 

arhīvos. Taču tā ir mūsu vēstures mazākā daļa. Īstā Latvijas vēsture 

dzīvo mūsu vecāku un vecvecāku atmiņās, aculiecinieku stāstos par 

piedzīvoto un izjusto. Tā ir vēsture, ko mēs bieži vien nepierakstām 

un kas aiziet nebūtībā līdz ar cilvēku. Tādēļ esmu gandarīts, ka šai 

grāmatā izdevies apkopot fotogrāfi jas, ko nav fi ksējuši vēsturnieki, 

funkcionāri vai ofi ciālie fotogrāfi . Mūsu valsts vēsturi esam fi ksējuši 

mēs paši, mūsu vectēvi un kaimiņi, mūsu bērni un draugi, pievēršot 

fotoobjektīvu tam, kas šķitis pats nozīmīgākais. Fotogrāfi ja ir visob-

jektīvākā sava laika liecība, kas kopā veido dzīvu un patiesu vēstures 

kolāžu par mūsu valsti, tās ikdienu un attīstību. 

18. novembris mūsu tautai kļuvis par simbolu dzimtenes mīlestībai, 

tautas spītīgajam brīvības garam un pašcieņai, mīlestībai un ticībai 

savas valsts nākotnei. Valsts – tie esam mēs, tās tauta un zeme. Tāpēc 

18. novembris ir arī ļoti personiska svētku diena. Mūsu jaunajai 

paaudzei tā ir vēstures stunda, bet vecākajai paaudzei – savas dzīves, 

savu tuvinieku, savas dzimtas likteņgaitu atceres laiks. 

Neatkarību esam izcīnījuši divas reizes: pirmo reizi 1918. gadā, kad 

nodibinājām Latvijas valsti, otro reizi – 1991. gadā, kad pieprasījām 

savas tiesības atgriezties brīvībā. Cīņa par mūsu valsts neatkarību, 

par mūsu tautas pašnoteikšanās tiesībām, par mūsu valodu un 

latvietības saglabāšanu nekad nebeigsies – mūsdienu pasaule mums 

uzliek jaunus pārbaudījumus Latvijas tautas dzimtenes mīlestībai un 

pašapziņai. Katram no mums ikdienā jāatbild sev pašam, cik daudz 

un ko esam gatavi ziedot savai Latvijai. Vienam tas ir smags darbs 

savā tēvzemē, negaidot atzinību, vēl kādam – iespēja kā latvietim sevi 

pierādīt Eiropas un pasaules mērogā. Katram no mums ikdienā ir 

iespēja pierādīt, ka patiesi esam savas valsts patrioti.

Vēsture pierāda, ka latvisko pašapziņu tautai nav spējis izdzēst ne-

kas – ne Padomju Savienības iebrukums 1940. gadā un tam sekojošā 

padomju okupācija, ne valstiskuma zaudēšana, ne represijas pret 

mūsu tautu un arī ne Latvijas pilsoņu piespiedu došanās trimdā. 

Visi šie pārdzīvojumi vispirms mums pašiem pierādīja – var salauzt 

cilvēku likteņus, bet nevar salauzt tautas pašapziņu, nevar iznīdēt 

latviskās saknes un tautas brīvības ilgas. 

Grāmatā kā Latvijas tautas un valsts vērtības pieminētas dziedāšanas 

tradīcijas, latviešu valodas saglabāšana, zināšanu un izglītības loma, 

kā arī godprātīga un sirdsšķīsta rīcība ikdienā un vēstures izšķirīgajos 

brīžos. Veroties vēstures ainās, padomāsim: kāda būs mūsu Latvija 

vēl pēc desmit gadiem – tās 100 gadu jubilejā? Kādu mēs katrs to vē-

lamies veidot nākotnē? Katrs no mums pats raksta savu daļu Latvijas 

vēstures. 

Es ticu, ka 21. gadsimts Latvijai un latviešiem būs veiksmīgāks 

nekā aizvadītā simtgade. Lai nākamās Latvijas valsts desmitgades 

ir latviešu tautas augšupejas, uzplaukuma, attīstības un lepnuma 

desmitgades! 

Valsts prezidents Valdis Zatlers
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Juris Rubenis,
luterāņu mācītājs

Atceros sarunu ar Linardu Grantiņu 1987. gada sākumā. Šis pret-

runīgi vērtētais, bet drosmīgais vīrs bija nodibinājis grupu “Helsin-

ki-86”. Pastaigājoties pa kādu Liepājas parku, pajautāju, kā viņam 

ienākusi prātā ideja dibināt grupu, kas iestājas par Latvijas neatka-

rību. Vai tad viņš neapzinājās, ka ar kailām rokām stāv pretī labi 

bruņotam režīmam?

Grantiņa atbildi es atcerēšos visu mūžu. Viņš sacīja: “Es vienkārši 

jutu, ka Dievs man tā liek rīkoties. Es nevarēju viņam nepaklausīt.” 

Viņš bija paklausījis iekšējam pamudinājumam.  

Pārdomājot notikumu norisi no 1987. gada sākuma līdz 1991. gada 

augustam, kuros esmu bijis mazliet iesaistīts, nonāku pie atziņas: 

mēs vienkārši pildījām tās skaistās lomas, ko mums bija uzticējis 

Dievs. Nevēlos noniecināt cilvēku nozīmi, bet aicināt ielūkoties 

pagātnes notikumu noslēpumainajā dziļākajā būtībā. 

Angļu vēstures fi lozofs Arnolds Toinbijs raksta, ka katrai kultūrai, sa-

biedrībai ir savs Dieva dots vēsturisks virsuzdevums, kas attaisno šīs 

kultūras pastāvēšanu. Ja konkrētā kultūra paliek šim virsuzdevumam 

uzticīga, tā plaukst un attīstās. Ja tā egoistiski pievēršas tikai sev un 

virsuzdevumu aizmirst, tā panīkst.

Izdevās viss, ko darījām, paļaudamies uz iedvesmu, lai arī racionāli 

daudz kas bija neskaidrs un reālpolitiski pragmatiķi varēja tikai šūpot 

galvu un Latvijas neatkarības atjaunošanu vērtēt par bezcerīgu.

Bet mums izdevās. Taču ne jau tāpēc, ka visu būtu gudri izkalkulē-

juši. Visbiežāk mēs nevarējām pat iedomāties, kas notiks nākamajā 

mirklī. Izdevās, jo klausījām kādai intuitīvai sajūtai, kas lika tā 

rīkoties. 

Radošo savienību pārstāvji, žurnālisti, ekonomisti, ārsti, mācītāji, 

juristi, bijušie komunisti šajā brīdī kļuva par mistiski iedvesmotiem 

cilvēkiem, praviešiem. Mēs sajutām vēsturē Dievu, mēs satikāmies ar 

viņu vaigu vaigā. Tas bija tik satricinoši, ka to atceramies vēl tagad.

Kontinuitāte vakardienas lielajiem notikumiem atrodama šajā pa-

vedienā – Dieva dotajā virsuzdevumā mūsu laikmetam, sabiedrībai. 

Atsaucoties uz metavēstures impulsiem, mācēsim pieņemt lēmumus, 

kas nebūs jānožēlo.

Valerijs Kargins, 
Parex bankas prezidents 

Valsts vēsturi var aplūkot divējādi – kā hronoloģiski sakārtotu 

sociālpolitiski nozīmīgu notikumu virkni vai arī kā atsevišķu cilvēku 

dzīvesstāstus. Man tuvāka šķiet otra pieeja, jo tā dod iespēju sajust 

katra laikmeta patieso garšu. Es patiesi ticu, ka ne jau notikumi vei-

do cilvēku, bet gan spēcīgas personības visos laikos ietekmējušas un 

virzījušas savas tautas un arī visas cilvēces dzīvi. Latvija vienmēr varē-

jusi lepoties ar cilvēkiem, par kuriem mēdz teikt – cilvēks savā vietā. 

Un te es nedomāju tikai visiem zināmus vārdus, bet gan ikvienu, 

kas savu darbu darījis ar misijas apziņu un pēc labākās sirdsapziņas. 

Franču apgaismības laikmeta fi lozofs un literāts Šarls Monteskjē reiz 

rakstīja: “Lai paveiktu dižus darbus, nemaz nav jābūt izcilam ģēni-

jam un jāslejas augstāk par citiem cilvēkiem – vienkārši jābūt kopā ar 

viņiem.” Tieši šādi cilvēki ir katras valsts lielākais kapitāls. 

Esmu diplomēts fi lologs, strādājis par žurnālistu un sapņojis kļūt 

par rakstnieku, bet dažādu nejaušību dēļ un tomēr likumsakarīgi – 

kļuvis par baņķieri! Daudzi teiktu – tāds amerikāņu sapnis, bet es 

jautāšu – vai šis darbs ir mazāk aizraujošs un romantisks? Manuprāt, 

svarīgāk par to, ko tu dari, ir tas, ka tev tas patīk un sagādā prieku. 

Uzskatu, ka darīt kaut ko tikai naudas, pat ļoti lielas naudas dēļ ir 

neinteresanti. Daudz vērtīgāki par pašu naudu, pret ko es jūtu lielu 

cieņu, ir cilvēki un notikumi, ko mēs sastopam savas dzīves ceļā.

Es būtu pārāk iedomīgs, ja apgalvotu, ka visi mani panākumi ir tikai 

mans nopelns... un, runājot par labklājību, nevaru nepieminēt valsti, 

kurā dzīvoju, veidoju savu biznesu un kuru patiesi uzskatu par savu. 

Tieši šīs piederības sajūtas dēļ es daru to, ko protu vislabāk, – jopro-

jām katru dienu dodos uz darbu bankā, lai atkal un atkal sastaptos ar 

jauniem izaicinājumiem un sasniegtu jaunus mērķus. 

Uzskatu, ka nav nekādas jēgas sēdēt un tīksmināties par savu bagā-

tību, tā jāliek lietā, jo ne jau nauda pati par sevi sniedz laimes un 

piepildījuma sajūtu, bet gan tās labās lietas un ieceres, ko ar naudu 

izdevies paveikt. Mana dziļākā pārliecība – labklājībai ir jāiet roku 

rokā ar labdarību, jo tu vairāk saņem, jo tu vairāk gribi dot... tas ir 

kā vielas nezūdamības likums... Antons Čehovs reiz teicis: “Vien-

aldzība – tā ir dvēseles paralīze, priekšlaicīga nāve.” To piedzīvot es 

nenovēlu nevienam, tāpēc būsim kopā ar savu valsti katru dienu!

Aina Nagobada-Ābola,
bijusī Latvijas vēstniece Francijā, Spānijā un Portugālē

No paaudzes uz paaudzi iet aicinājums strādāt Latvijas brīvībai. 

Mans tēvs Ernests Nagobads (1883–1950), Litenes dzirnavnieka 

dēls, beidza Rīgas Politehnisko institūtu 1914. gadā. Latvijas Repub-

likai proklamējoties, viņš atradās Valkā un kļuva par atbrīvotā Zie-

meļlatvijas apgabala valdes priekšsēdētāju un Ziemeļarmijas organi-

zētāju. Vienlaikus ar Pagaidu valdību viņš 1919. gada jūlijā atgriezās 

Rīgā un uzņēmās Latvijas pilsētu un lauku pašvaldību organizēšanu, 

vadot Pašvaldību departamentu.

1921. gadā viņš atstāja politisko darbu un pievērsās izglītības noza-

rei. Viņa vadībā Rīgas pilsētas 2. ģimnāzija izvirzījās par vienu no 

labākajām vidusskolām Latvijā.

Tā tapa ģimenes tradīcija kalpot Latvijai. Kā vairums likteņu, arī 

man lieli pagriezieni dzīvē nāca it kā sagadoties, nejauši, neplānoti. 

Liktenīgajā 1990. gadā, kad latviešu tauta gatavojās atjaunot savas 

tiesības, mūsu ārpolitika plūda trīs sākotnēji neatkarīgās straumēs.

Pirmā no tām bija nepārtrauktais tiesiskums, ko iemiesoja Latvi-

jas Republikas vēstniecība Vašingtonā, ASV, kuru vadīja Anatols 

Dinbergs. Otro pārstāvēja suverenitātes atvases, kas bija uzdīgušas 

padomju reformu gaisotnē un ko uz ārpasauli pauda Jānis Jurkāns.

Un, beidzot, trešā bija īpatnējs veidojums, kas plūda no Pasaules 

brīvo latviešu apvienības, kas apvienoja visus trimdas latviešus 

dažādās pasaules zemēs. Tās toreizējais prezidents Gunārs Meierovics 

ierosināja meklēt nozīmīgākajās Eiropas zemēs protodiplomātus, kas 

spētu runāt par Latviju.

Eiropa līdzās ASV bija viena no lielajām līdzspēlētājām. Vācija bija 

aizņemta ar sevis apvienošanu, un Francija izteica Eiropas nostāju. 

Droša par saviem līdzekļiem, kā garīgajiem, tā fi nansiālajiem, apbru-

ņota ar Dinberga pseidopilnvaru, kam drīz pievienojās arī Jurkāna 

atbalsts, es sāku darboties jau 1990. gadā – pirms neatkarības. Es vēl 

nebiju vēstniece, bet pieņēmu pašizgudrotu Latvijas diplomātiskās 

pārstāves titulu. Sekoja virkne zīmīgu pasākumu. Francijas Parla-

mentā veidojās Baltijas valstu atbalsta grupas, kas ielūdza viesoties 

Latvijas deputātus (Imantu Daudišu, Induli Bērziņu). Uz aprīļa 

aptauju/nobalsošanu es atvedu Francijas Parlamenta novērotājus. 

Maijā Francijas Senātā pieņēma de facto Latvijas valsts galvu Anatoli-

ju Gorbunovu.

Mans darbs bija leģitimēt Francijas varas iestādēs par patstāvīgu 

tālaika Latvijas valdību. Stāvokli 21. augustā apstiprināja Augstākās 

padomes deklarācija par atgūto neatkarību. Francijas ārlietu ministru 

Rolānu Dimā uz Rīgu es pavadīju jau 29. augustā. 

Akreditējoties pie prezidenta Fransuā Miterāna, es viņu aicināju uz 

Rīgu. Lielvalsts prezidenta vizītei Rīgā nebija tikai liela simboliska 



nozīme. Miterāns pēc tās kļuva par aktīvu Baltijas brīvības aizstāvi 

un sekojošajā “Lielā septītnieka” sanāksmē stingri uzstāja par Krievi-

jas karaspēka izvešanu.

Pagājušās vasaras notikumi mums ir atgādinājuši, ka bez konsekven-

tas rīcības 1992. gadā mūsu likteņi būtu varējuši izvērsties pavisam 

citādi. Esmu gandarīta par savu devumu šajā procesā.

Paaudzes sasaucas pāri laikam. Laiks ir ar mani īpaši dāsns. Savā ga-

rajā mūžā esmu piedzīvojusi visus septiņus Latvijas Valsts preziden-

tus – Jāni Čaksti, Gustavu Zemgalu, Albertu Kviesi un Kārli Ulmani 

pirms kara un Gunti Ulmani, Vairu Vīķi-Freibergu un Valdi Zatleru 

pēc valsts atjaunošanas. Esmu cienījusi un apbrīnojusi visus un bijusi 

darbā tuva vairākiem.

Māra Zālīte,
dzejniece, dramaturģe

Valoda sargā zemi, un zeme sargā valodu, jo zeme un valoda  ir viens. 

Katras tautas iesākums būdama, valoda ir kā klēpis, kas auglīgs, un 

vārds ir tās dzīvības auglis. Latvija! Valoda nosauc šo zemi un rada. 

Dainas! Latvieša dvēseles audeklu valoda rāda, kā cilājot pūru. Bet 

dvēsele ir kā vēdzele upē, un meklē tā nerimus ūdeņus svaigus, kas 

iztek no avotiem jauniem. Aust! Plaukst! Jo Auseklis gaismu sauc! 

Vārdu teic Pumpurs. Tas tik ir vārds! Tiesa, kas tiesa, vārds ir tas 

iesākums, vārds. Tāds, kurā doma kā gaisma, griba kā uguns un mīla 

kā spārni. Kronvaldu Atis! Vai pratīs tik dedzīgus vārdus vēl  kādreiz 

teikt latviešu mācītie ļaudis? Tikmēr, līdz atstatus stāvoši koki sāk 

sajust sevi kā mežu, kas vienots dzīvības alkās. Kā mežu, kam kopīgas 

saknes, augsne un debess. Kas saklausa pats savas šalkas. Iepazīst sevi 

rakstītā vārdā: eglīši, priedīši, kļaviņi, ieviņi, bērziņi, liepiņi. Ozoli, 

protams. Veidenbaums arī ir koks, tikai vāciskā mēlē. Un skat, ko 

viņš dara! Brīvību Veidenbaums vēlas un musina – mosties! Mosties, 

mosties reiz, svabadais gars! Ar zeltītiem zibeņiem,  krusu kā krellēm 

nāk vētra, un sauc viņu Aspazija. Nepatīk varai tas, ko tā redz, jo redz 

tā, kā  latviešu tautība pārvēršas modernā nācijā. Vārds tai top radīt-

spējīgs. Gars tai top blīvs, tā sabiezē kopīgā spēkā. Re, jau Blaumaņu 

Rūdis no valodas izvērpis vārdus, ko varam lasīt ne grāmatās vien, bet 

arī akmenī kaltus. Un gribētos katru dienu pār Basteja tiltiņu iet, lai 

pretī nāk vārdi – mans zelts, mana tauta, mans gods.

 „Ak, dibināsim sev dzimteni!” Jūlijs, Dievkociņš jaunais to saka un 

nošauts tiek piektajā gadā, bet vārdi, ko cēlis iz valodas klēpja, ir 

dzīvi. Vēlāk,  Brīvības cīņu vissmagākās dienās, Rainis ir kareivju pir-

majās rindās. Nekas, ka pats ir tālu tur Šveicē, bet vārdi, kur iemājo 

sapnis un griba, tie vārdi ir klāt. Stiprāki vēl par lodēm, tie izskan kā 

signāla šāviens. Lai satrūktos, celtos, kas guris. Kas ievainots, šaubīgs. 

Kas zina tos pats, bet grib, lai cits pateic skaļi. Signāla raķete izgaismo 

apziņu! Zeme – tā ir valsts, Zeme – tā ir valsts! Cirsts kā ar sidraba 

cirvi. Neviens un nekas vairs izdzēst nespēs šos vārdus. Ja zeme un 

valoda ir viens, tad viens ir arī valoda, zeme un valsts. Bet valstij kā 

riekstam kodolu vajag. Dievs. Daba. Darbs. Anna Brigader’. Annele, 

kur gan tu ņēmi šos vārdus? Zina tik retais, ko nozīmē izprasīt valodai 

vienīgos patiesos vārdus. Tas ir mazliet mirt. To sacīs Klāvs Elsbergs, 

bet vēlāk. Nāk gadi, kad laiks (nekad jau nav zināms, cik daudz)  ir 

rakstniekiem strādāt, lai viena mums mēle un dvēsle, un zeme. Lai 

vārdi šie piepildās, top. Lai latviešu rakstnieku vārds var mēroties 

droši ar augstākām virsotnēm pasaules kultūras ainā. Kas zina, ja 

trūktu šī  laika ar Skalbi, Plūdoni, Virzu, ar Jaunsudrabiņu, Bārdu, 

ar Čaku... Ak, Akurāter, nevaru nosaukt es visus! Kas zina, ja trūktu, 

vai svinētu šodien mēs svētkus? Ja nebūtu mūžības skāruma, dvēseļu 

puteņa, līduma dūmu ? Vai izturēt spētu to laiku, kas nāks. Svēts 

mantojums šī zeme mūsu tautai. Vai justu to dziļi kā Leonīds Breikšs? 

Nāk vara, kam noziegums Latviju mīlēt un latviešu valodu godāt. 

Nāk vara, kas zina, kāds vārdam ir spēks. Un Sibīrijā ir tādēļ jāno-

mirst Breikšam kā sunim un jāpazūd Cedriņam, Brastiņam, Veldrem 

bez miņas, bet Skalbem ir jāsēžas laivā. Veļu laiva tā ir, un aizved tā 

daudzus. Bet paiet bibliskie četri desmiti gadu un latviešu rakstnieki 

savā plēnumā nosauc atkal to vārdu, kas zemdegās gruzdējis vienmēr. 

Brīvība! Ko Vācietis azotē nesis, ko Ziedonis, Peters. Ko Bela saucēja 

balss. Vērts bija Belam tuksnesī saukt! Skujenieks lēģerī (atkal jau, 

iemīta taka, kā smejies!) valodas mācās, lai pazītu mēs citu tautu dvē-

seles tuvās, jo vairāk saprotot savu. Vizma Belševica valodā iegrimst 

kā ziedā. Bite ir viņa, un dzelt viņa māk. Tiem vārdiem ir dzīvības 

cena. Gods visām mākslām, bet trauslākā ir no visām valodas māksla 

un stiprākā arī. Ne vairs ar krustu. Ne vairs ar zobenu. Ar valodu ir šīs 

zemes robežas spraustas. Ar valodu ir Latvijas kontūras iezīmētas.

Mārcis Auziņš,
Latvijas Universitātes rektors 

Pavisam nesen man bija laime tikties ar Nobela prēmijas laureātu 

medicīnā un Latvijas Universitātes goda doktoru profesoru Rolfu 

Cinkernāgelu. Viņš man atgādināja vienkāršu patiesību: “Paņem 

jebkuru mūsdienu mācību grāmatu. Varam derēt, ka jau tuvākajā 

nākotnē izrādīsies, ka vismaz puse tajā rakstītā nav īsti taisnība.” 

Tas man lika aizdomāties, cik 21. gadsimtā pasaule joprojām ir pilna 

noslēpumu un vēl neatrisinātu mīklu un uzdevumu. Godīgi sakot, 

nekad negribētu piedzīvot brīdi, kad zināsim visu. Vienkārši kļūs 

neinteresanti dzīvot, jo nebūs, pēc kā tiekties. Tāpat ir ar ikvienu 

tautu – dodiet tai vienotu mērķi, un tā plauks, spēs izdzīvot jebkuros 

apstākļos, bet nācija bez mērķa – tikai ļaužu kopa – agrāk vai vēlāk 

vienkārši izzudīs. Mēs, latvieši, paši tam esam spilgts piemērs! 

Cilvēce ir nogājusi garu attīstības ceļu, bet tās pastāvēšanas pamatno-

sacījumi ir palikuši nemainīgi – zināšanas un izglītība – vērtības, kas 

nodrošina ikvienas nācijas labklājību. Patiesība ir gaužām vienkārša – 

tieši laba izglītība maina mūsu dzīvi, padarot to jēgpilnu un garīgi 

piepildītu, tāpēc svarīgi ir arī mūsdienu dinamiskajā un arī viltus-

vērtību pilnajā laikmetā saglabāt sevī veselīgu zinātkāri un atklājēja 

garu, kas kā mūžīgais dzinējs dod mums spēku pārvarēt grūtības un 

darboties savā un savas tautas labā. 

Man ir patiess prieks, ka mūsu dienās pēc izglītības tiecas un tās 

novērtē paaudze, kas izaugusi pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, un 

ka, par spīti visam, esam pratuši jaunajā paaudzē ieaudzināt nepie-

ciešamību pēc zināšanām. Iespējams, tā ir mūsu vislielākā gudrība 

un ieguldījums savā un valsts nākotnē. Tas varbūt skan nedaudz ego-

istiski, bet pēc manas dziļākās pārliecības tieši atbildība par citiem 

cilvēkiem mūs vieno kā tautu un ceļ kā personības. 

Daudzi teiks, ka tagad nav īstais laiks studijām, ir taču jāstrādā un 

jāpelna nauda, bet tomēr, vai tad, kad būsim varonīgi nomaksājuši 

kredītus, pārcietuši infl āciju un ekonomisko krīzi, jau būs par vēlu mā-

cīties? Tas nav aicinājums tikai jauniešiem, bet visu vecumu cilvēkiem, 

jo zināšanām nekad neviens vēl nav bijis par vecu. To nekad nevar 

būt par daudz, to var tikai pietrūkt. Kādam tā, iespējams, būs pirmā, 

daudziem – otrā un trešā universitāte, bet visiem tā dos jaunu dzīves 

pieredzi un perspektīvu, atvērs vēl nezināmas durvis uz nākotni. 

Domājot par jaundzimušo Latvijas valsti un tās veidotājiem, gandrīz 

pirms gadsimta Kārlis Skalbe rakstīja: „Ir citas debesis bez tām, ko 
redzam katru dienu. Tās ir tautas garīgās debesis. Jo augstākas 
tās un spožākas, jo cildenāka un gaišāka viņas dzīve.” Latvijas 

valsts 90 gadu jubileja ir īstais laiks, lai noliktu malā ikdienišķus 

strīdus un šauras merkantilas intereses, paceltu galvu un paraudzītos, 

cik īsti plašs ir mūsu katra individuālais horizonts un cik augsts un 

gaišs ir mūsu tautas debesjums. 
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Māris Sirmais,
kordiriģents

Pasaules mērogā skatoties, mums ir tik daudz latviskās gara dzīves 

vērtību! Bet ļaujiet man atzīties dziļi personiskās šaubās, no kurām 

nevaru jau ilgāku laiku paslēpties. Proti, cik ļoti mūsdienu Latvijai 

šīs mantotās kultūrvērtības ir patiesi nepieciešamas? Ja man būtu 

ļauts atbildēt uz šo jautājumu, es uzdrīkstētos atbildēt divējādi: 

pirmkārt, vienkārši kā dziedošs cilvēks, un, otrkārt, kā diriģents un 

sociālam darbam nodevies sabiedrības kalps. 

Bet vispirms „pirmkārt”. Par dziedāšanu kā savu iekšēju nepie-

ciešamību paust dziļāko jūtu pārdzīvojumu. „Kas dziedāt gribēs, 

tam vienmēr dziesma atradīsies,” saka sena zviedru paruna. Zeme 

vienmēr priecājas un pat skaita lūgšanas, kad mēs uz tās stāvam un 

dziedam. Dziedāt savas tautas valodā ir mana un vienīgi mana per-

soniskā lūgšana par savu Dzimteni. Vai esat pamanījuši – koki naktī 

dzied citādi nekā dienā. Man ir tāpat – svešumā latviskā dziesma 

skan atšķirīgi. Un tad, kad esmu svešumā, atceros mūsu lielos Dzie-

dāšanas svētkus. Dziesmu svētki ir mani godi gan mājās, gan man 

esot tālu no tām. Tie ir manas dzīves elpas svinēšana. 

Plašākā nozīmē par dziedāšanu Latvijā gribētu minēt daudzās jaunās 

tendences, ko esmu pēdējos gados novērojis. Šā brīža Latvijas muzi-

kālo laiku raksturo vairāki dziedāšanas formāti. Vispirms mūsu die-

nas ieskicē sliecība „būt par solistu”. Un, otrkārt, tas ir pārpratums, 

ka dziesma pieder tikai jaunībai. Tagad, ja kāds dzied, tad tūdaļ solo. 

Mani satrauc, ka dzīves kvalitāti noplicina naudu pelnošie mūzikas 

šovi televīzijā. Tas nav ne nosodāmi, ne slavināmi, tikai krītas būtis-

kas muzikālo, estētisko un vispārīgo kultūrvērtību kvalitātes. Tāds, 

protams, ir šis laiks. Nenoliegsim, Latvijas kultūrtelpā redzu daudzus 

spēcīgus solistus un muzikālas vienības, bet redzu arī daudzus maz-

jaudīgus, kam dziesma ir vien veikls fl irts ar īsas popularitātes tēmu. 

Skatoties Dziesmu svētkos uz daudzajām jauniešu sejām, nākas atzīt, 

ka tā tomēr ir ļoti maza jaunatnes daļa, kuru interesē saturīgas un 

pāri laikam stāvošas garīgas vērtības. Arvien uzskatu mūzikas stundu 

izņemšanu no obligāto stundu saraksta un kora tradīciju nesaglabā-

šanu vidusskolās/ģimnāzijās par nācijas gara genocīdu. 

Aicinu ikvienu dziedātgribētāju droši mesties dziesmas virpulī, ja 

tas vēl nav sākts. Dziedāt ir aizņemties klusumam ausis. Dziedāt 

ir dzirdēt mūžību. Nestāvēsim malā! Domāsim plašāk. Domāsim 

kopīgas domas un domāsim, ko mēs pēc sevis atstāsim. Cilvēki tagad 

steidzas vairot savu materiālo labumu, nemitīgi grib pilnīgot tikai 

fi zisko labklājību. Tas ir saprotami, ka cilvēki Latvijā mēģina atgūt 

to, ko padomju sistēma tiem bija atņēmusi. Tikai neaizmirsīsim 

tikpat centīgi kā bankas kontu procentiem sekot arī savai garīgajai 

bilancei. Kopīgas, tālredzīgas un tālgudras domas ir mūsu nākamās 

deviņdesmitgades lielākā vērtība. Kopīgu domu spēks ir mūsu senā-

kā pagātnes un lielākā nākotnes kultūrvērtība.

Olga Pētersone,
Akciju sabiedrības “Ventspils nafta” valdes priekšsēdētāja

Neatlaidība, vitalitāte un izdoma. Manuprāt, šie vārdi ļoti patiesi 

raksturo Latvijas ekonomiku tās 90. gadskārtā. Latvijas ekonomika 

aizsākās Pirmā pasaules kara gruvešos un vēlāk pārcieta ne tikai vēl 

vienu globālu konfl iktu, bet arī padomju īstenoto neatkarīgas valsts 

ekonomikai neatbilstošo plānveida industrializācijas politiku. Nesenā 

pagātnē cilvēki atcerēsies “Bankas Baltija” krahu un Krievijas fi nanšu 

krīzi. Pašlaik, kad rakstu šo uzrunu, Latvija atkal ir ekonomiskās krust-

celēs – šoreiz kopā ar visu pārējo pasauli tik cieši kā nekad iepriekš.

Tomēr Latvijas 90. dzimšanas dienas priekšvakarā varam diezgan 

droši prognozēt, ka mūsu valsts ekonomika atgūsies daudz straujāk 

nekā visu citu iepriekš minēto satricinājumu gadījumā. Tas izriet 

no fakta, ka Latvijas neatkarības gados ir nostiprināta valsts pārval-

des, likumdošanas un fi nanšu sistēmas bāze, starptautiskās aliansēs 

nostiprināta valsts drošība un demokrātiskie principi. 

Veiksmīgu Latvijas ekonomikas izaugsmi nākotnē gluži kā 20. 

gadsimta 30. gados nodrošinās gan eksports, gan augstas pievienotās 

vērtības pakalpojumu sniegšana. Joprojām Latvijas eksporta struk-

tūrā ir vieta mūsu pārtikas produktiem, kā arī tradicionāli spēcīgajai 

koksnes industrijai. Savukārt pakalpojumu nozares sasniegumos 

dominē kā komercbanku, tā tranzīta segments – naftas produkti 

un sauskravas. Mēs būtu gandarīti, ja Latvijas ekonomikas eksporta 

grozā prominentu vietu guvušajam biezpiena sieriņam vai Latvijas 

kokamatnieku darinājumiem jau drīz pievienotos arī daudz vairāk 

augsto tehnoloģiju produktu. Pozitīvas ierosmes jau ir, piemēram, 

Latvijā tapušie Saules enerģijas paneļi un medikamenti. 

Tikai daudzpusīga Latvijas ekonomikas nozaru attīstība apvienoju-

mā ar augsti izglītotiem cilvēkiem ļaus  izlīdzināties dzīves līmenim 

Latvijā ar Rietumeiropas dzīves līmeni. Jāstrādā, lai tas piepildītos, ja 

ne Latvijas 100. dzimšanas dienā, tad noteikti drīz pēc tam! 

Ojārs Spārītis,
Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis 

Laiku pa laikam Eiropā ir mainījušies ģeopolitiskie un ekonomiskie 

centri, pārbīdoties te uz Rietumiem, te vairāk uz Austrumiem, bet 

mūsu vieta ir palikusi nemainīga – vidū. Varētu pat sacīt citādi – 

mūsu liktenis ir būt un palikt centrā. Te izpaužas mūsu gribas un 

domu enerģija, mums vēloties vienmēr sevi redzēt dzīves mutuļa 

pašā viducī. Pat tad, ja no šīs situācijas izrietošās konsekvences 

nav bijušas nedz labvēlīgas tautas izdzīvošanai, nedz derīgas mūsu 

skaitliski nelielā kodola saglabāšanai, mēs esam te – ne tikai ar savām 

kļūdām, vājībām un maldiem, bet arī ar savu gara un talanta spēku, 

izmisīgi radām un atstājam nākamībai jaunus domu, mākslas un 

skaisti paveikta darba pieminekļus.

Mēs esam neparasta tauta! Apveltīta ar daiļuma izjūtu un labu gau-

mi, prasmīgi sava mājokļa, savas dzīves telpas, lauku un pilsētu vides 

iekārtotāji. Mazā zemē, tāpat kā šaurā dzīvoklī, jāvalda kārtībai. 

Mēs paši esam pratuši to ievērot, tāpat kā esam spējuši to iemācīt 

arī daudziem ienācējiem, kas pie mums – kā uz Eiropu – ieradušies 

gan kājām, gan braukšus. Ar mūsu dzīvo un smadzeņu spēku 20. 

gadsimtā ir bagātinājušās visas pasaules lielvalstis visos kontinentos 

tādā mērā, it kā mēs būtu intelektuālā eksporta lielvalsts. Mūsu 

talantīgākos diriģentus un izpildītājmāksliniekus angažē karaļnamu 

aizbildniecības orķestri. Mūsu dziedātāju balsis valdzina klausītājus 

pasaules izcilākajos operteātros. Mūsu tautastērpu varavīksnes iedves-

motie gobelēni ar savu krāsu liesmojumu un tehnisko meistarību 

sajūsmina pasūtītājus gan pilīs, gan muzejos, gan arī galvenajās starp-

tautiskajās politiskajās un kultūras institūcijās. Par mūsu gleznotāju 

prasmi redzēt un atveidot vissmalkākās toņu nianses vairs pasaule 

nebrīnās, bet pieņem šo meistarības valdzinājumu par pašsaprotamu 

un gaidītu vērtību.

Pie Baltijas jūras dzīvojot un uzkrājot gan vikingu, gan vācu, 

holandiešu, poļu, krievu, igauņu un leišu mākslinieciskās domas 

augļus, esam sevi bagātinājuši gan ar piederību pie kristīgās kultūras, 

gan ar vērtību sistēmu, kas izauklēta uz šīs gara bagātības pamata. 

Mūsu mentalitāti ir kaldinājis gan baltu zemkopju tautām raksturī-

gais gadskārtu ieražu svētku, gan nozīmīgāko cilvēka dzīves posmu 

atzīmēšanā koptais tradīciju mantojums. Arhitektūras un mākslas 

mantojums Latvijas pilsētās un laukos nevienam neliek šaubīties par 

sinhronu Eiropas celtniecības kultūras, mākslas darbu attīstību mūsu 

zemē, radot cilvēkam visas pasaules kultūras ritmiem adekvātu dzīves 

vidi un kvalitāti. Tomēr vārdus: „Tā ir mūsu zeme,” – dialektā, iz-

loksnē vai bez tās – ikviens latvietis izrunā vienādi. AR MĪLESTĪBU.



Edvīns Inkēns,
žurnālists

Allaž ir jausts, ka latvieši ir individuālisti. Tā astoņdesmito gadu 

beigās mēs atmodāmies pa vienam un dažādās dienās, lai piedalītos 

mūsu lielajā kopības brīdī – savas valsts atgūšanā. Līdzīgi arī Eiropā 

mēs sajutāmies un iejutāmies pa vienam, un tas nebija dienā, kad 

mēs kolektīvi iestājāmies Eiropas Savienībā.

Kā vienu no Eiropas vedējiem mani mulsina teiciens par Latvijas 

atgriešanos Eiropā, jo mēs jau nekur nebijām izgājuši. Tie, kas nepie-

krīt, lai iziet laukā un nostājas zem Ziemeļeiropai tik raksturīgajām 

slīpo jumtu korēm, no kurām Eiropa –  līdz ar lietu – pil ikdienā.

Vecākie no mums atceras padomju laika radio traucētājus, kas no 

augstiem un visvareniem torņiem traucēja dzirdēt radio Brīvība. Tāpat 

tika traucēta arī mūsu Eiropas  pašatziņa, atrašanās un piederības vieta.

Jānis Streičs,
kinorežisors

Es piedzimu, tev atradu,

Es nomiršu, tev atstāšu...

Teātra māksla Latvijā ienāca ne no tirgus plača un ne no ķekatām 

vai citām svētku lustēm, kādu zemniekiem gana, bet no kungu gala, 

kur skaistāka dzīvošana. Jo kamdēļ gan lauzties jau atvērtās durvīs, 

kad Rīgā pastāvēja Vācu teātris ar vilinošiem paraugiem, ko varēja 

pieņemt un latviskot? Mūsu senči bija praktiski cilvēki, un tāpēc uz 

laiku, kad tika proklamēta sava valsts, Latvijā jau darbojās pašmā-

ju teātri, un ne jau Rīgā vien. Jelgavā, Liepājā, Valmierā, Cēsīs un 

Ventspilī, Bauskā un Smiltenē tā padarīšana no modes lietas pārauga 

īstā kaislībā un slāpēs pēc dievišķās maģijas. Un, protams, Vecpiebalgā 

un līdzi tai vai visos pagastos un skolās, ieplūstot bauru tautai asinīs 

kā vislatviskākā savas esamības apziņa pat tik cieši, ka gāja kara gaitās 

līdzi mūsu strēlniekiem un devās svešumā kopā ar Latvijas bēgļiem. 

Kā Pirmajā, tā Otrajā pasaules karā. Vai nav dīvaini, ka mūsu teātrim 

ir vairāk gadu nekā valstij? Ne velti Frīdrihs Šillers kādreiz rakstīja, ka 

,,teātris ir nācijas pilngadības apliecība”. Tāpēc gribas ticēt, ka neatka-

rīgās Latvijas proklamētāji, gluži vai pašas providences vadīti, veica šo 

vēsturisko aktu greznajā, latviešiem vēl nepiederošajā teātrī. 

Diemžēl vēsture lauza jaunās valsts likteni pušu. Toties Dieva svētība 

sargāja Latvijas teātri kā mūsu nacionālās idejas patvērumu. Un teātris 

izrādījās stiprāks par jauno valsti. Tas izdevās tāpēc, ka no pašiem sāku-

miem mēs meklējām šai mākslā ne tikai izklaidi vien. Mēs tuvojāmies 

teātrim kā institūcijai, kas dara mūs pārākus par ikdienu, kā svētnīcai, 

lai šķīstītu dvēseles. Mēs smēlām tur gara veldzi. Mēs ņēmām no aktie-

ru talanta pa liesmiņai, kas sildīja un rādīja ceļu. Teātra dievišķā maģija 

dāvāja arāju tautai iespēju izdzīvot vairākas dzīves un likteņus, ļāva 

salīdzināt un pielāgot mūsu esamībai citus raksturus un kaislības un 

Mārtiņš Rubenis,
kamaniņu braucējs

Vēsture, tradīcijas, mērķi un morāle caurvij soļus pāri gadsimta 

slieksnim...

Vai sports spēj atspoguļot to, kādi esam? Tas jau ir jautājums katram 

pašam sev.

Vai ar godu savas valsts vārdu pasulē nesam? Tas paver muti saucie-

nam “jā!”.

Bet vai tā? 

Sports... Tas kā bērns pārdzīvojis mīļvārdus un iesaukas, rāmēts pēc 

patikas, bet savā pamatbūtībā ir un paliek kā saistauds starp ķermeni 

un garu. Man vairāk pieņemams šķiet defi nējums “fi zkultūra”, kas 

kādam nebija pa prātam, jo iemantojis “sarkanu” nokrāsu, tomēr, 

paskatoties vārda divās saknēs, „fi z” pieņemu par ķermeni, bet „kul-

tūra” pati par sevi apstiprina vērtības, uz ko pasaule balstās. Tātad 

ķermeņa kultūra nepārprotami norāda, vai spējam Radītāja nodo-

mus pieņemt pilnībā. Kāds varbūt teiks: “Galvenais ir laba sirds,“ – 

Divas reizes 20. gadsimtā Lielkrievija nostaigāja savu ceļu – sākumā 

no lielmanības uz lielnieciskumu, pēc tam atpakaļ – atkal uz lielma-

nību. Abas reizes mēs izmantojām svārstu, lai iegūtu savu patību. 

Abas reizes Eiropa mūs apsveica un solīja pasargāt. Pirmajā – neno-

sargāja. Tagad ir cita pasaule, cita Eiropa un drošākas garantijas.

Domāju, citādi arī mēs paši, kaut joprojām kāds jūtas kā Eirāzijas 

stepju klejotājs, kas lielā tirgū iebraucis.

Pati iestāšanās ES bija tikai daļa, bet ļoti svarīga sastāvdaļa mūsu 

Eiropas projektā. Kā sakārtošanās stimuls, kā gatavības apliecība. 

Caur to mēs atvērām Latvijas durvis uz globālo pasauli. Ar visām tās 

priekšrocībām un grūtībām. Tā ir pasaule, kurā no mums prasa ne 

mazāk, kā dod. Pieaugušo valstu dzīves vieta.

lika latviešiem ielūkoties pašiem sevī kā taisnības spogulī. Gados, kad 

kauca bumbas un dārdēja  lielgabali, kad valdīja gara verdzība un bailes  

no okupantu patvaļas, mēs visdrošāko vietu meklējām teātrī un tas pul-

cināja un turēja latviešus kopā stiprāk nekā miera gados. Rīgā, Valmie-

rā, Daugavpilī, Liepājā... Visā Latvijā. Un tālu aiz robežām, aiz kalniem 

un jūrām. It īpaši to sajutām garajos boļševiku okupācijas gados, kad 

teātris kļuva visdzīvākais, vismīļākais un viscerīgākais zaudētās Latvijas 

atspulgs. Ar latviešu valodu, ar savu dramaturģiju, kas līdzīgi zaļajam 

asnam spēja lauzties cauri baiļu blietētajam betonam. Ar aktieriem, kas 

tautai aizstāja priesterus un mācītājus. Ar latviskajām fi lmām kā jaunu, 

teātrim tuvu mākslas veidu, kas atklāja pasaulei augstākā līmeņa aktieru 

talantus. Kino – šī jaunā māksla – okupācijas gados tika dāsni fi nansēts 

gluži kā ražošanas nozare, lai darbotos par komunistiskās propagandas 

ieroci. Un mums visiem par to vajadzēja maksāt zināmas nodevas. Taču 

teātra un kino spēles maģija bija pārāka un stiprāka par dzelzsbetona 

režīmu.  Jo vairāk mūs spieda, jo ciešāk kopā turējās tas mazumiņš pie 

mazumiņa, kas vēl glabājās katra sirdī no ticības Latvijas neatkarībai. 

Te vietā ir Raiņa teiktais par spēku, ko neredzam pilienā. Savējie mūs 

saprata daudz dziļāk un jūtīgāk, nekā to spētu brīvībā. Mums uzgavilēja 

par čukstu, par pusfrāzi. Tas deva mums spēku, izturību un gribu at-

darīt tautai ar to pašu. Un tā tie bēdīgi slavenie režīma stagnācijas gadi 

pārvērtās latviešu teātra triumfā.  Cilvēki ieņēma rindas pēc biļetēm jau 

vakarā. Izrādes tika izpārdotas mēnešiem uz priekšu. Teātru un kino 

aktieri un režisori šķita viscienījamākā profesija, jo nāciju vienoja tikai 

māksla un kultūra. Es tīšām negribu minēt nevienu uzvārdu, jo tad va-

jadzētu rakstīt grāmatu. Un arī tāpēc, ka, izceļot kino un teātra kolēģu 

profesiju, es darītu pāri savai tautai, jo, tikai pateicoties tai, pateicoties 

mūsu kopīgajai degsmei, mēs bijām tās mīlēti, iedvesmoti, stipri un 

brīžiem pat talantīgi.      

bet tai pašā laikā tā mājo mūsu ķermenī un atspoguļojas ik šūnā.

Sportists... Līdzjutēju slavēts un nevīžu apliets ar nievām. Kritis 

un cēlies, rāpies Olimpa kalnā un pēcāk lejā vēlies. Tulznu pēdām 

plaukstās un rūpju grieztām rievām sejā tas lūkojās uz pasauli no avī-

zes pirmajām slejām... Uz zoba pavilkts it kā nevainīgā dzejā, bet, kā 

saka, “karavāna iet tālāk, neatskatoties uz suņu negausīgām rejām”.

Cilvēkradība... Pāri iedresētam zvēram. Daudziem godā, naudā, 

slavā mērāma, tomēr ne visiem un vienmēr. Tāpēc, ceļus nobrāzis, 

rāpojot un niekus zemē meklējot, jauši nejauši pārguris, uz muguras 

apgūlies, ieskatījos zvaigznēs. Tās ir tik tālu... Tomēr domas līdz 

tām spēj aiznest. Tāpat no cilvēkradības līdz sportistam, lidotājam, 

dzejniekam, pasaules pētniekam, līdz pat ceļa malā guļošam, saulē 

nodegušo seju dubļos... Vienas domas solis...

Sirds... Ar domām gandrīz uz vienu roku... Tomēr... Sirds... Tā, kas 

pāri visam dūmo vai mirdz...
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Latvijas tauta savā brīvi vēlētā Satversmes sapulcē ir nolēmusi sev 
šādu valsts Satversmi:

I nodaļa. Vispārējie noteikumi

1.  Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika.

2. Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai.

3.  Latvijas valsts teritoriju starptautiskos līgumos noteiktās robežās 

sastāda Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale.

4.  Valsts valoda Latvijas Republikā ir latviešu valoda. Latvijas karogs 

ir sarkans ar baltu svītru.

(15.10.1998 likuma redakcijā, kas stājas spēkā 06.11.1998.)

II nodaļa. Saeima

5. Saeima sastāv no simts tautas priekšstāvjiem.

6.  Saeimu ievēlē vispārīgās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un propor-

cionālās vēlēšanās.

7.  Sadalot Latviju atsevišķos vēlēšanu apgabalos, Saeimas deputātu 

skaits, kurš ievēlams katrā vēlēšanu apgabalā, noteicams propor-

cionāli katra apgabala vēlētāju skaitam.

8.  Tiesības vēlēt ir pilntiesīgiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu 

dienā ir sasnieguši astoņpadsmit gadu vecumu.

(27.01.1994 likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.02.1994.)

9.  Saeimā var ievēlēt katru pilntiesīgu Latvijas pilsoni, kurš vēlēšanu 

pirmā dienā ir vecāks par divdesmit vienu gadu.

10.  Saeimu ievēlē uz četriem gadiem.

(04.12.1997 likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.12.1997.)

11.  Saeimas vēlēšanas izdarāmas oktobra mēneša pirmajā sestdienā.

(04.12.1997 likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.12.1997.)

12.  Jaunievēlētā Saeima sanāk uz pirmo sēdi novembra mēneša pir-

majā otrdienā, kad arī izbeidzas iepriekšējās Saeimas pilnvaras.

13.  Ja Saeimas vēlēšanas Saeimas atlaišanas gadījumos notiek citā 

gada laikā, tad šāda Saeima sanāk ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc 

tās ievēlēšanas un tās pilnvaras izbeidzas pēc trīs gadiem nāko-

šā novembra mēneša pirmā otrdienā ar jaunievēlētās Saeimas 

sanākšanu.

(04.12.1997 likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.12.1997.)

14.  Vēlētāji nevar atsaukt atsevišķus Saeimas locekļus.

15.  Saeima savas sēdes notur Rīgā un tikai ārkārtīgu apstākļu dēļ tā 

var sanākt citā vietā.

16.  Saeima ievēlē savu prezidiju, kurš sastāv no priekšsēdētāja, viņa 

diviem biedriem un sekretāriem. Saeimas prezidijs darbojas 

nepārtraukti pa visu Saeimas pilnvaru laiku.

17.  Jaunievēlētās Saeimas pirmo sēdi atklāj iepriekšējās Saeimas 

priekšsēdētājs vai prezidija uzdevumā cits prezidija loceklis.

18.  Saeima pati pārbauda savu locekļu pilnvaras. 

Saeimas locekļa pilnvaras iegūst Saeimā ievēlēta persona, ja tā 

Saeimas sēdē dod šādu svinīgu solījumu: 

“Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas 

tautas priekšā zvēru (svinīgi solu) būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās 

suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt 

Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus 

pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvi-

jas Satversmi un likumus.”

(30.04.2002 likuma redakcijā, kas stājas spēkā 05.11.2002.)

19.  Saeimas prezidijs sasauc Saeimas sesijas un nosaka kārtējas vai 

ārkārtējas sēdes.

20.  Saeimas prezidijam ir jāsasauc Saeimas sēde, ja to prasa Valsts 

Prezidents, ministru prezidents vai ne mazāk kā viena trešā daļa 

Saeimas locekļu.

21.  Iekšējās darbības un kārtības noteikšanai Saeima izstrādā sev 

kārtības rulli. Saeimas darba valoda ir latviešu valoda.

(30.04.2002 likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.05.2002.)

22.  Saeimas sēdes ir atklātas. Desmit Saeimas locekļiem, Valsts Prezi-

dentam, ministru prezidentam vai ministram pieprasot, Saeima 

ar ne mazāk kā divu trešdaļu klātesošo deputātu balsu vairākumu 

var nolemt noturēt aizklātu sēdi.

23.  Saeimas sēdes var notikt, ja tanīs piedalās vismaz puse Saeimas 

locekļu.

24.  Saeima, izņemot Satversmē sevišķi paredzētos gadījumus, taisa 

savus lēmumus ar klātesošo deputātu absolūto balsu vairākumu.

25.  Saeima izvēlē komisijas, noteicot to locekļu skaitu un uzdevu-

mus. Komisijām ir tiesība pieprasīt savai darbībai vajadzīgās 

ziņas un paskaidrojumus no atsevišķiem ministriem un pašval-

dības iestādēm, kā arī uzaicināt savās sēdēs dot paskaidrojumus 

attiecīgo ministriju un pašvaldības iestāžu atbildīgos priekšstāv-

jus. Komisijas var darboties arī starp sesijām.

26.  Saeimai jāieceļ noteiktiem gadījumiem parlamentāriskas izmek-

lēšanas komisijas, ja to pieprasa ne mazāk kā viena trešā daļa 

Saeimas locekļu.

27.  Saeimai ir tiesība iesniegt ministru prezidentam vai atsevišķam 

ministram pieprasījumus un jautājumus, uz kuriem ir jāatbild 

viņiem vai viņu pilnvarotai atbildīgai valsts amata personai. 

Ministru prezidentam vai ministram uz Saeimas vai tās komisijas 

pieprasījumu jāceļ tām priekšā attiecīgi dokumenti un aktis.

28.  Saeimas locekli ne par balsošanu, ne par amatu izpildot izteik-

tām domām nevar saukt pie atbildības ne tiesas, ne adminis-

tratīvā, ne disciplinārā ceļā. Saeimas locekli var saukt pie tiesas 

atbildības, ja viņš, kaut arī amatu izpildot, izplata: 

1) godu aizskarošas ziņas, zinādams, ka tās nepatiesas, vai 

2) godu aizskarošas ziņas par privātu vai ģimenes dzīvi.

29.  Saeimas locekli nevar apcietināt, izdarīt pie viņa kratīšanas, ne 

citādi aprobežot viņa personas brīvību, ja tam nepiekrīt Saeima. 

Saeimas locekli var apcietināt, ja to notver pie paša nozieguma 

pastrādāšanas. Par katru Saeimas locekļa apcietināšanu divdes-

mit četru stundu laikā jāpaziņo Saeimas prezidijam, kurš to 

ceļ priekšā nākošā Saeimas sēdē izlemšanai par Saeimas locekļa 

paturēšanu apcietinājumā vai par viņa atsvabināšanu. Laikā starp 

sesijām, līdz sesijas atklāšanai, par Saeimas locekļa paturēšanu 

apcietinājumā lemj Saeimas prezidijs.

30.  Pret Saeimas locekli nevar uzsākt kriminālvajāšanu vai uzlikt 

viņam administratīvu sodu bez Saeimas piekrišanas.

(04.12.1997 likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.12.1997.)

31.  Saeimas loceklim ir tiesība atteikties no liecības došanas: 

1) par personām, kuras viņam kā tautas priekšstāvim uzticējušas 

kādus faktus vai ziņas; 

2) par personām, kurām viņš, izpildot savus tautas priekšstāvja 

pienākumus, uzticējis kādus faktus vai ziņas; 

3) par pašiem šiem faktiem un ziņām.

32.  Saeimas loceklis nevar pats, ne arī uz citas personas vārdu saņemt 

no valsts pasūtījumus un koncesijas. Šī panta nosacījumi attiecas 

uz ministriem, ja arī viņi nav Saeimas locekļi.

33.  Saeimas locekļi saņem atalgojumu no valsts līdzekļiem.

34.  Par Saeimas un komisiju sēžu atreferējumiem, ja tie saskan ar 

patiesību, nevienu nevar saukt pie atbildības. Par Saeimas un 

komisiju slēgtām sēdēm var sniegt ziņas tikai ar Saeimas vai 

komisijas prezidija atļauju.

Latvijas Satversmes sapulces 

1922. gada 15. februāra kopsēdē pieņemtā

Latvijas Republikas Satversme



III nodaļa. Valsts Prezidents

35.  Valsts Prezidentu ievēlē Saeima uz četriem gadiem.

(04.12.1997 likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.12.1997.)

36.  Valsts Prezidentu ievēlē, aizklāti balsojot, ar ne mazāk kā 51 Saei-

mas locekļu balsu vairākumu.

37.  Par Valsts Prezidentu var ievēlēt pilntiesīgu Latvijas pilsoni, kurš 

sasniedzis četrdesmit gadu vecumu. Par Valsts Prezidentu nevar 

ievēlēt pilsoni ar dubultpilsonību.

(04.12.1997 likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.12.1997.)

38.  Valsts Prezidenta amats nav savienojams ar citu amatu. Ja par 

Valsts Prezidentu ievēlētā persona ir Saeimas loceklis, tad viņam 

jānoliek Saeimas locekļa pilnvaras.

39.  Viena un tā pati persona nevar būt par Valsts Prezidentu ilgāk kā 

astoņus gadus no vietas.

(04.12.1997 likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.12.1997.)

40.  Valsts Prezidents, uzņemoties amata pienākumus, Saeimas sēdē 

dod šādu svinīgu solījumu: “Es zvēru, ka viss mans darbs būs 

veltīts Latvijas tautas labumam. Es darīšu visu, kas stāvēs manos 

spēkos, lai sekmētu Latvijas valsts un tās iedzīvotāju labklājī-

bu. Es turēšu svētus un ievērošu Latvijas Satversmi un valsts 

likumus. Pret visiem es izturēšos taisni un savus pienākumus 

izpildīšu pēc labākās apziņas.”

(03.05.2007 likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.05.2007.)

41.  Valsts Prezidents reprezentē valsti starptautiski, ieceļ Latvijas, kā 

arī pieņem citu valstu diplomātiskos priekšstāvjus. Viņš izpilda 

Saeimas lēmumus par starptautisku līgumu ratifi cēšanu.

42.  Valsts Prezidents ir valsts bruņotā spēka augstākais vadonis. Kara 

laikam viņš ieceļ virspavēlnieku.

43.  Valsts Prezidents uz Saeimas lēmuma pamata pasludina karu.

44.  Valsts Prezidentam ir tiesība spert nepieciešamos militārās 

aizsardzības soļus, ja kāda cita valsts Latvijai pieteikusi karu vai 

ienaidnieks uzbrūk Latvijas robežām. Līdz ar to Valsts Prezidents 

nekavējoties sasauc Saeimu, kura lemj par kara pasludināšanu un 

uzsākšanu.

45.  Valsts Prezidentam ir tiesība apžēlot noziedzniekus, par kuriem 

tiesas spriedums stājies likumīgā spēkā. Šo tiesību izmantošanas 

apjomu un kārtību nosaka īpašs likums. Amnestiju dod Saeima.

(04.12.1997 likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.12.1997.)

46.  Valsts Prezidentam ir tiesība sasaukt un vadīt ārkārtējas ministru 

kabineta sēdes, noteicot tām dienas kārtību.

47.  Valsts Prezidentam ir likuma ierosināšanas tiesība.

48.  Valsts Prezidentam ir tiesība ierosināt Saeimas atlaišanu. Pēc tam 

izdarāma tautas nobalsošana. Ja tautas nobalsošanā vairāk nekā 

puse balsotāju izsakās par Saeimas atlaišanu, tad Saeima uzskatā-

ma par atlaistu un izsludināmas jaunas vēlēšanas, kurām jānotiek 

ne vēlāk kā divus mēnešus pēc Saeimas atlaišanas.

49.  Ja Saeima ir atlaista, tad Saeimas locekļu pilnvaras tomēr paliek 

spēkā līdz jaunievēlējamās Saeimas sanākšanai, bet līdzšinējā Sa-

eima var sanākt uz sēdēm tikai tad, ja Valsts Prezidents to sasauc. 

Šādām Saeimas sēdēm dienas kārtību noteic Valsts Prezidents.

50.  Ja tautas nobalsošanā vairāk nekā puse no nodotām balsīm 

izsakās pret Saeimas atlaišanu, tad Valsts Prezidents uzskatāms 

par atlaistu un Saeima ievēlē jaunu Valsts Prezidentu uz atlaistā 

Prezidenta atlikušo pilnvaru laiku.

51.  Uz ne mazāk kā puses visu Saeimas locekļu priekšlikumu Saeima 

slēgtā sēdē ar ne mazāk kā divu trešdaļu visu Saeimas locekļu 

balsu vairākumu var nolemt atlaist Valsts Prezidentu. Pēc šāda 

lēmuma Saeima nekavējoši ievēlē jaunu Valsts Prezidentu.

52.  Ja Valsts prezidents atsakās no amata, nomirst vai tiek atsaukts, 

pirms viņa amata laiks izbeidzies, Valsts Prezidenta vietu izpilda 

Saeimas priekšsēdētājs, kamēr Saeima izvēl jaunu Valsts Prezi-

dentu. Tāpat Saeimas priekšsēdētājs izpilda Valsts Prezidenta 

vietu, ja pēdējais atrodas ārpus valsts robežas vai citādi aizkavēts 

izpildīt savu amatu.

53.  Valsts Prezidents par savu darbību politisku atbildību nenes. 

Visiem Valsts Prezidenta rīkojumiem jābūt līdzparakstītiem no 

ministru prezidenta vai attiecīgā ministra, kuri līdz ar to uzņe-

mas visu atbildību par šiem rīkojumiem, izņemot četrdesmit 

astotā un piecdesmit sestā pantā paredzētos gadījumos.

54.  Valsts Prezidentu var saukt pie kriminālās atbildības, ja tam pie-

krīt Saeima ar ne mazāk kā divu trešdaļu balsu vairākumu.

IV nodaļa. Ministru kabinets

55.  Ministru kabinets sastāv no ministru prezidenta un viņa aicinā-

tiem ministriem.

56.  Ministru kabinetu sastāda persona, kuru uz to aicina Valsts 

Prezidents.

57.  Ministriju skaitu un to darbības apjomu, kā arī valsts iestāžu 

savstarpīgās attiecības nosaka likums.

58.  Ministru kabinetam ir padotas valsts pārvaldes iestādes.

59.  Ministru prezidentam un ministriem viņu amata izpildīšanai 

ir nepieciešama Saeimas uzticība, un viņi par savu darbību ir 

atbildīgi Saeimas priekšā. Ja Saeima izteic neuzticību ministru 

prezidentam, tad jāatkāpjas visam kabinetam. Ja neuzticība 

izteikta atsevišķam ministram, tad tam jāatkāpjas un viņa vietā 

ministru prezidentam jāaicina cita persona.

60.  Ministru kabineta sēdes vada ministru prezidents un viņa prom-

būšanas laikā tas ministrs, kuru viņš uz to ir pilnvarojis.

61.  Ministru kabinets apspriež visus atsevišķus ministriju izstrādātos 

likumprojektus un jautājumus, kuri attiecas uz vairāku minis-

triju darbību, kā arī atsevišķu kabineta locekļu ierosinātus valsts 

politikas jautājumus.

62.  Ja valsti apdraud ārējais ienaidnieks vai ja valstī vai tās daļā ir 

izcēlies vai draud izcelties iekšējs nemiers, kurš apdraud pastā-

vošo valsts iekārtu, tad ministru kabinetam ir tiesības izsludināt 

izņēmuma stāvokli, par to divdesmit četru stundu laikā paziņo-

jot Saeimas prezidijam, kuram šāds ministru kabineta lēmums 

nekavējoties jāceļ priekšā Saeimai.

63.  Ministriem, ja arī viņi nav Saeimas locekļi, un ministru piln-

varotām atbildīgām valsts amata personām ir tiesība piedalīties 

Saeimas un tās komisiju sēdēs un iesniegt papildinājumus un 

pārlabojumus pie likumprojektiem.

V nodaļa. Likumdošana

64.  Likumdošanas tiesības pieder Saeimai, kā arī tautai šinī Satver-

smē paredzētā kārtībā un apmēros.

65.  Likumprojektus var iesniegt Saeimai Valsts Prezidents, ministru 

kabinets, Saeimas komisijas, ne mazāk kā pieci deputāti, kā arī 

šinī Satversmē paredzētos gadījumos un kārtībā viena desmitā 

daļa vēlētāju.

66.  Saeima ik gadus pirms saimnieciskā gada sākšanās lemj par valsts 

ienākumu un izdevumu budžetu, kura projektu tai iesniedz 

ministru kabinets. 

Ja Saeima pieņem lēmumu, kurš saistīts ar budžetā neparedzē-

tiem izdevumiem, tad lēmumā jāparedz arī līdzekļi, ar kuriem 

segt šos izdevumus. 

Pēc budžeta gada notecēšanas ministru kabinetam jāiesniedz 

Saeimai apstiprināšanai norēķini par budžeta izpildīšanu.

67.  Saeima lemj par valsts bruņotā spēka lielumu miera laikā.

68.  Visiem starptautiskiem līgumiem, kuri nokārto likumdošanas 

ceļā izšķiramus jautājumus, nepieciešama Saeimas apstiprināša-

na. 

Slēdzot starptautiskus līgumus, Latvija nolūkā stiprināt demo-

krātiju var deleģēt starptautiskām institūcijām daļu no valsts 

institūciju kompetences. Starptautiskus līgumus, kuros starp-

tautiskām institūcijām tiek deleģēta daļa no valsts institūciju 

kompetences, Saeima var apstiprināt sēdēs, kurās piedalās vismaz 

divas trešdaļas Saeimas locekļu, un apstiprināšanai nepieciešams 

divu trešdaļu klātesošo deputātu balsu vairākums. 

Latvijas dalība Eiropas Savienībā izlemjama tautas nobalsošanā, 

kuru ierosina Saeima. 
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Ja to pieprasa vismaz puse Saeimas locekļu, būtiskas izmaiņas 

nosacījumos par Latvijas dalību Eiropas Savienībā izlemjamas 

tautas nobalsošanā.

(08.05.2003 likuma redakcijā, kas stājas spēkā 05.06.2003.)

69.  Valsts Prezidents izsludina Saeimā pieņemtos likumus ne agrāk 

kā desmitā dienā un ne vēlāk kā divdesmit pirmā dienā pēc to 

pieņemšanas. Likums stājas spēkā četrpadsmit dienas pēc izsludi-

nāšanas, ja likumā nav noteikts cits termiņš.

(23.09.2004 likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.10.2004.)

70.  Valsts Prezidents izsludina pieņemtos likumus šādā kārtā: “Saei-

ma (resp. tauta) ir pieņēmusi un Valsts Prezidents izsludina šādu 

likumu: (likuma teksts)”.

71.  Desmit dienu laikā, skaitot no likuma pieņemšanas Saeimā, 

Valsts Prezidents motivētā rakstā Saeimas priekšsēdētājam var 

prasīt likuma otrreizēju caurlūkošanu. Ja Saeima likumu negro-

za, tad Valsts Prezidents otrreiz ierunas nevar celt.

(23.09.2004 likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.10.2004.)

72.  Valsts Prezidentam ir tiesības apturēt likuma publicēšanu uz 

diviem mēnešiem. Viņam likuma publicēšana ir jāaptur, ja 

to pieprasa ne mazāk kā viena trešā daļa Saeimas locekļu. Šīs 

tiesības Valsts Prezidents vai viena trešā daļa Saeimas locekļu 

var izlietot desmit dienu laikā, skaitot no likuma pieņemšanas 

Saeimā. Šādā kārtā apturētais likums nododams tautas nobal-

sošanai, ja to pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa vēlētāju. 

Ja augšminēto divu mēnešu laikā šāds pieprasījums neienāk, tad 

pēc šī laika notecēšanas likums ir publicējams. Tautas nobalso-

šana tomēr nenotiek, ja Saeima vēlreiz balso par šo likumu un ja 

par tā pieņemšanu izsakās ne mazāk kā trīs ceturtdaļas no visiem 

deputātiem.

(23.09.2004 likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.10.2004.)

73.  Tautas nobalsošanai nevar nodot budžetu un likumus par aizņē-

mumiem, nodokļiem, muitām, dzelzceļa tarifi em, kara klausību, 

kara pasludināšanu un uzsākšanu, miera noslēgšanu, izņēmuma 

stāvokļa izsludināšanu un tā izbeigšanu, mobilizāciju un demobi-

lizāciju, kā arī līgumus ar ārvalstīm.

74.  Saeimā pieņemtais un septiņdesmit otrā panta kārtībā apturētais 

likums ir atcelts tautas nobalsošanā, ja balsotāju skaits ir vismaz 

puse no pēdējās Saeimas vēlēšanās piedalījušos vēlētāju skaita un 

ja vairākums ir balsojis par likuma atcelšanu.

(21.03.1933 likuma redakcijā.)

75.  Ja Saeima ar ne mazāk kā divu trešdaļu balsu vairākumu pieņem 

likuma steidzamību, tad Valsts Prezidents nevar prasīt šāda 

likuma otrreizēju caurlūkošanu, to nevar nodot tautas nobalso-

šanai un tas ir izsludināms ne vēlāk kā trešā dienā pēc tam, kad 

Prezidents pieņemto likumu saņēmis.

76.  Satversmi Saeima var grozīt sēdēs, kurās piedalās vismaz divas 

trešdaļas Saeimas locekļu. Pārgrozījumus pieņem trijos lasījumos 

ar ne mazāk kā divu trešdaļu klātesošo deputātu balsu vairāku-

mu.

77.  Ja Saeima grozījusi Satversmes pirmo, otro, trešo, ceturto, sesto 

vai septiņdesmit septīto pantu, tad šādi pārgrozījumi, lai tie 

iegūtu likuma spēku, ir apstiprināmi tautas nobalsošanā.

(15.10.1998 likuma redakcijā, kas stājas spēkā 06.11.1998.)

78.  Ne mazāk kā vienai desmitai daļai vēlētāju ir tiesība iesniegt 

Valsts Prezidentam pilnīgi izstrādātu Satversmes grozījumu 

projektu vai likuma projektu, kuru Prezidents nodod Saeimai. 

Ja Saeima to nepieņem bez pārgrozījumiem pēc satura, tad tas ir 

nododams tautas nobalsošanai.

79.  Tautas nobalsošanai nodotais Satversmes pārgrozījums ir pie-

ņemts, ja tam piekrīt vismaz puse no visiem balsstiesīgiem. 

Tautas nobalsošanai nodotais likumprojekts, lēmums par Latvijas 

dalību Eiropas Savienībā vai būtiskām izmaiņām šīs dalības nosa-

cījumos ir pieņemts, ja balsotāju skaits ir vismaz puse no pēdējās 

Saeimas vēlēšanās piedalījušos vēlētāju skaita un ja vairākums ir 

balsojis par likumprojekta pieņemšanu, Latvijas dalību Eiropas 

Savienībā vai būtiskām izmaiņām šīs dalības nosacījumos.

(08.05.2003 likuma redakcijā, kas stājas spēkā 05.06.2003.)

80.  Tautas nobalsošanā var piedalīties visi Latvijas pilsoņi, kuriem ir 

balsstiesības Saeimas vēlēšanās.

81.  (Izslēgts ar 03.05.2007 likumu, kas stājas spēkā 31.05.2007.)

VI nodaļa. Tiesa

82.  Tiesu Latvijā spriež rajona (pilsētas) tiesas, apgabaltiesas un 

Augstākā tiesa, bet kara vai izņēmuma stāvokļa gadījumā – arī 

kara tiesas.

(15.10.1998 likuma redakcijā, kas stājas spēkā 06.11.1998.)

83.  Tiesneši ir neatkarīgi un vienīgi likumam padoti.

84.  Tiesnešus apstiprina Saeima, un viņi ir neatceļami. Tiesnesi pret 

viņa gribu atcelt no amata var Saeima vienīgi likumā paredzētos 

gadījumos, pamatojoties uz tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu 

vai tiesas spriedumu krimināllietā. Ar likumu var noteikt vecu-

mu, ar kura sasniegšanu tiesneši atstāj savu amatu.

(04.12.1997 likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.12.1997.)

85.  Latvijā pastāv Satversmes tiesa, kas likumā noteiktās kompeten-

ces ietvaros izskata lietas par likumu atbilstību Satversmei, kā 

arī citas ar likumu tās kompetencē nodotās lietas. Satversmes 

tiesa ir tiesīga atzīt par spēkā neesošiem likumus un citus aktus 

vai to daļas. Satversmes tiesas tiesnešus uz likumā noteikto laiku 

apstiprina Saeima, aizklāti balsojot, ar ne mazāk kā 51 Saeimas 

locekļa balsu vairākumu.

(05.06.1996 likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.06.1996.)

86.  Tiesu var spriest tikai tie orgāni, kuriem šīs tiesības piešķir 

likums, un tikai likumā paredzētā kārtībā. Kara tiesas darbojas uz 

sevišķa likuma pamata.

VII nodaļa. Valsts kontrole

87. Valsts kontrole ir neatkarīga koleģiāla iestāde.

88.  Valsts kontrolierus ieceļ un apstiprina amatā tādā pat kārtībā 

kā tiesnešus, bet tikai uz noteiktu laiku, kurā viņus var atcelt 

no amata vienīgi uz tiesas sprieduma pamata. Valsts kontroles 

iekārtu un kompetences nosaka sevišķs likums.

VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības
(Nodaļa 15.10.1998 likuma redakcijā, kas stājas spēkā 

06.11.1998.)

89.  Valsts atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības saskaņā ar šo 

Satversmi, likumiem un Latvijai saistošiem starptautiskajiem 

līgumiem.

90.  Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības.

91.  Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka 

tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas.

92.  Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnī-

gā tiesā. Ikviens uzskatāms par nevainīgu, iekams viņa vaina nav 

atzīta saskaņā ar likumu. Nepamatota tiesību aizskāruma gadīju-

mā ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu. Ikvienam ir 

tiesības uz advokāta palīdzību.

93.  Ikviena tiesības uz dzīvību aizsargā likums.

94.  Ikvienam ir tiesības uz brīvību un personas neaizskaramību. 

Nevienam nedrīkst atņemt vai ierobežot brīvību citādi kā tikai 

saskaņā ar likumu.

95.  Valsts aizsargā cilvēka godu un cieņu. Spīdzināšana, citāda ciet-

sirdīga vai cieņu pazemojoša izturēšanās pret cilvēku ir aizliegta. 

Nevienu nedrīkst pakļaut nežēlīgam vai cilvēka cieņu pazemojo-

šam sodam.

96.  Ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves, mājokļa un koresponden-

ces neaizskaramību.

97.  Ikvienam, kas likumīgi uzturas Latvijas teritorijā, ir tiesības brīvi 

pārvietoties un izvēlēties dzīvesvietu.

98.  Ikvienam ir tiesības brīvi izbraukt no Latvijas. Ikviens, kam ir 

Latvijas pase, ārpus Latvijas atrodas valsts aizsardzībā, un viņam 

ir tiesības brīvi atgriezties Latvijā. Latvijas pilsoni nevar izdot ār-



valstīm, izņemot Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līgumos 

paredzētos gadījumus, ja ar izdošanu netiek pārkāptas Satversmē 

noteiktās cilvēka pamattiesības.

(23.09.2004 likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.10.2004.)

99.  Ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības 

brīvību. Baznīca ir atdalīta no valsts.

100.  Ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi 

iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus. 

Cenzūra ir aizliegta.

101.  Ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā 

piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, kā arī pildīt valsts 

dienestu. 

Pašvaldības ievēlē pilntiesīgi Latvijas pilsoņi un Eiropas Savie-

nības pilsoņi, kas pastāvīgi uzturas Latvijā. Ikvienam Eiropas 

Savienības pilsonim, kas pastāvīgi uzturas Latvijā, ir tiesības 

likumā paredzētajā veidā piedalīties pašvaldību darbībā. Pašval-

dību darba valoda ir latviešu valoda.

(23.09.2004 likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.10.2004.)

102.  Ikvienam ir tiesības apvienoties biedrībās, politiskās partijās un 

citās sabiedriskās organizācijās.

103.  Valsts aizsargā iepriekš pieteiktu miermīlīgu sapulču un gājienu, 

kā arī piketu brīvību.

104.  Ikvienam ir tiesības likumā paredzētajā veidā vērsties valsts 

un pašvaldību iestādēs ar iesniegumiem un saņemt atbildi pēc 

būtības. Ikvienam ir tiesības saņemt atbildi latviešu valodā.

(30.04.2002 likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.05.2002.)

105.  Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot 

pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot 

vienīgi saskaņā ar likumu. Īpašuma piespiedu atsavināšana 

sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos 

uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību.

106.  Ikvienam ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavie-

tu atbilstoši savām spējām un kvalifi kācijai. Piespiedu darbs 

ir aizliegts. Par piespiedu darbu netiek uzskatīta iesaistīšana 

katastrofu un to seku likvidēšanā un nodarbināšana saskaņā ar 

tiesas nolēmumu.

107.  Ikvienam darbiniekam ir tiesības saņemt veiktajam darbam 

atbilstošu samaksu, kas nav mazāka par valsts noteikto mini-

mumu, kā arī tiesības uz iknedēļas brīvdienām un ikgadēju 

apmaksātu atvaļinājumu.

108.  Strādājošajiem ir tiesības uz koplīgumu, kā arī tiesības streikot. 

Valsts aizsargā arodbiedrību brīvību.

109.  Ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darbne-

spējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos.

110.  Valsts aizsargā un atbalsta laulību – savienību starp vīrieti un 

sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības. Valsts īpaši palīdz 

bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības 

vai cietuši no varmācības.

(15.12.2005 likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.01.2006.)

111.  Valsts aizsargā cilvēku veselību un garantē ikvienam medicīnis-

kās palīdzības minimumu.

112.  Ikvienam ir tiesības uz izglītību. Valsts nodrošina iespēju bez 

maksas iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību. Pamatizglītība 

ir obligāta.

113.  Valsts atzīst zinātniskās, mākslinieciskās un citādas jaunrades 

brīvību, kā arī aizsargā autortiesības un patenttiesības.

114.  Personām, kuras pieder pie mazākumtautībām, ir tiesības sagla-

bāt un attīstīt savu valodu, etnisko un kultūras savdabību.

115.  Valsts aizsargā ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, sniedzot 

ziņas par vides stāvokli un rūpējoties par tās saglabāšanu un 

uzlabošanu.

116.  Personas tiesības, kas noteiktas Satversmes deviņdesmit sestajā, 

deviņdesmit septītajā, deviņdesmit astotajā, simtajā, simt otra-

jā, simt trešajā, simt sestajā un simt astotajā pantā, var ierobežot 

likumā paredzētajos gadījumos, lai aizsargātu citu cilvēku tiesī-

bas, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību 

un tikumību. Uz šajā pantā minēto nosacījumu pamata var 

ierobežot arī reliģiskās pārliecības paušanu.

J. Čakste, 
Satversmes sapulces prezidents 

R. Ivanovs, 
Satversmes sapulces sekretārs
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Alvis Hermanis radīja „Latviešu stāstus”. Katram latvietim, kas dzīvo 

šaizemē vai jebkur citur, ir savs stāsts, savas atmiņas, savi piedzīvoju-

mi un pieredzējumi, kas, kopā salikti, ir Latvijas vēsture. 

Latvieši jau pusotru gadsimtu čakli un labi fotografē. Daudzi no 

viņiem guvuši panākumus starptautiskās izstādēs, citi atstājuši savos 

attēlos paliekamas zīmes par savu zemi, valsti un tautu. Lai attēlos 

pastāstītu par Latviju, par maz ir savākt visu, ko radījuši profesionā-

li – Latvijas vizualizētā fotovēsture sastāv no simtiem un tūkstošiem 

zibšņu, kur savu laikmetu iemūžinājuši visdažādākie cilvēki – pro-

fesori un zemnieki, ārsti un mežstrādnieki, namsaimnieces, skolēni, 

pensionāri, karavīri, valstsvīri, skolotāji. 

Šī grāmata ir „Latviešu stāsti fotogrāfi jās”. Katram gadam no Latvijas 

valsts dibināšanas atvēlēts viens atvērums ar fotogrāfi jām un nelielu 

pierakstu – kas tur skatāms. Sākumā kādam simtam savu draugu lū-

dzu atsūtīt tās fotogrāfi jas, kas atrodamas viņu pašu, viņu vecāku vai 

vecvecāku albumos. Pēc tam šo lūgumu atkārtoju kādam tūkstotim 

paziņu e-pasta veidā. Un man šķita, ka es viegli šos attēlus atlasīšu, 

sakārtošu un ievietošu grāmatā. 

Dažā labā dienā manā e-pastā iebira trīs simti attēlu. Pēc tam sāku 

saņemt citu ļaužu e-pasta adreses – par viņiem bija zināms, ka viņi 

krāj vēsturiskus uzņēmumus. Es palūdzu dažas fotogrāfi jas par 

radioaparātu ražošanu padomju Latvijā un saņēmu visu RRR un 

VEF saražoto radioaparātu attēlus un smalkus aprakstus. Man šķita, 

ka vairāk uzmanība būtu jāpievērš enerģētiķiem, un nez no kurienes 

dažādi cilvēki man sāka sūtīt attēlus, kā savulaik elektrības stabi likti, 

kā apakšstacijas būvētas, un milzīgu kolekciju – kā dažādas spēksta-

cijas celtas. Man jāsarūgtina visi šie mani labvēļi, jo no tūkstoš 

attēliem par Rīgas HES būvniecību es varēju grāmatā vietu rast tikai 

vienam. 

Sākumā man šķita, ka visgrūtāk būs sameklēt fotogrāfi jas par komu-

nistiskajām sestdienas talkām un pretkara mītiņiem sešdesmitajos vai 

septiņdesmitajos gados, bet vēlāk gandrīz katrs mans paziņa uzskatīja 

par nepieciešamu atsūtīt attēlu, kur viņš studiju gados „baļķi nesis”. 

Gandrīz katrā Latvijas ciemā bija noticis 1. Maija vai Oktobra svētku 

gājiens, kas bija iemūžināts desmitos fotoattēlu. 

Sākumā pie attēliem rakstīju garus un visaptverošus pierakstus. 

Piemēram, manās rokās nonāca Latvijas brīvvalsts visu četru Saeimu 

deputāta Rūdolfa Lindiņa ģimenes foto, un es rakstīju: “Anna un 

Rūdolfs Lindiņi ar bērniem 1941. gada martā. Tēvu, bijušo Saeimas 

deputātu R. Lindiņu padomju okupanti drīz nošāva, bet ģimeni 

14. jūnijā deportēja uz Sibīriju. Vecākais dēls Sigurds izlēca pa logu 

un aizmuka, vēlāk dienēja leģionā, kļuva par ievērojamu Austrālijas 

saimniecisko un sabiedrisko darbinieku. Meita Elga sagadīšanās 

dēļ nebija mājās, tādēļ netika izsūtīta, beidza augstskolu un kļuva 

par Latvijas PSR Ģeoloģijas pārvaldes priekšnieci. Jaunākais dēls 

Tristiāns nomira izsūtījumā, māte ārpus dzimtenes nodzīvoja 16 

gadus un nomira tūlīt pēc atgriešanās.” Kad man beidzot bija iespēja 

šo attēlu ievietot maketā, tur savu vietu gaidīja desmitiem citu 

fotogrāfi ju, un atlika saīsināt parakstu: „Padomju okupācijas režīma 

upuri Anna un Rūdolfs Lindiņi ar bērniem.” Daudzi mani draugi, 

paziņas un atbalstītāji uzskatīja par nepieciešamu pierakstīt attēlam 

īsto „latviešu stāstu”, bet atklājās, ka šiem stāstiem vienkārši nav 

vietas, ja vēlos ievietot lappusē arī citus attēlus. Iedomājieties, kādu 

stāstu par savu dzīvi būtu pelnījis Latvijas goda konsuls Harbinā 

Pēteris Mežaks, cara armijas ģenerālis, Transsibīrijas dzelzceļa būves 

galvenais inženieris.  

Viens no smagākajiem pārdzīvojumiem, šo grāmatu sastādot, bija 

tās mākslinieka, Latvijas Mākslas akadēmijas profesora, Grafi kas 

katedras vadītāja Guntara Sietiņa atziņa, ka šis nav pastmarku 

albums, un vairāk kā 20 attēlus viņš man vienā atvērumā ievietot 

neļaus. Šos rūgtos vārdus viņš teica pēc tam, kad bija iepazinies ar 

manu piedāvājumu sastādīt 1937. gada atvērumu ar 60 fotoattēliem. 

Viss grāmatas sagatavošanas laiks bija nepārtraukts kompromiss starp 

manu lūgumu: „Vēl šo attēlu,” – un profesora Guntara Sietiņa un 

mākslinieka Jāņa Pavlovska strikto rīkojumu: „Šai lappusē mums 

jāmet laukā vēl piecas”. Manus skaistos garos pierakstus vienlīdz 

kritizēja gan mani konsultanti Ojārs Spārītis un Valdis Veilands, gan 

abi mākslinieki, kas bija ar mieru tos ievietot mazākā šriftā tikai tad, 

ja es apsolos katrai grāmatai pievienot lupu.

Atklājās, ka dažādos laikos latviešu vēlme fotografēt bijusi atšķirīga. 

Ja katrs mans paziņa var atrast labu labās bildes par trīsdesmitajiem 

gadiem vai laikposmu pēc 1970. gada, tad pirmajos pēckara gados 

attēli ir gauži vienveidīgi un neinteresanti, bet kara gados, šķiet, kaut 

ko iemūžināt bijis bail. Sešdesmito gadu attēlos dominē pārspīlēti 

pozētas darba un sadzīves ainas. Tad, kad sāku grāmatu maketēt, trīs-

desmito gadu kolekcija man lika ar asarām acīs atteikties no jaukām 

lietām, bet piecdesmitie gadi čakli meklēt ko jaunu.

Šeit man īstais brīdis atvainoties visiem tiem, kas neatradīs pierakstu 

pie sava vectētiņa attēla: „Foto no Jāņa Liepiņa ģimenes albuma” – 

vai: „Vecmāmiņas Mildas Liepiņas foto,” – jo tad, kad man vajadzēja 

izšķirties – pierakstīt zem attēla, kas tajā attēlots vai kam pieder 

bilde, es parasti izšķīros par pirmo variantu. Bija, protams, strikti 

viedokļi, ka šī vai tā bilde ir kolekcija un par šo faktu zem bildes 

jābūt pierakstam. Atvainojos – arī šo solījumu nereti neesmu pildījis 

vietas trūkuma dēļ. Tieši tāpat ir ar fotogrāfi em. Iespēju robežās 

esmu centies norādīt fotogrāfi ju autorus tiem attēliem, uz ko bija kā-

das norādes. Un tomēr – es ticu, ka meistari man piedos, ja man nav 

izdevies atrast autoru vai vietu norādei. Jo katrs īstens fotomeistars 

tomēr strādā vēsturei, un par to esmu viņiem pateicīgs, šo grāmatu 

nododot drukai, un būs pateicīgi šās grāmatas lasītāji. 

Šai grāmatā ir attēli, par kuru izcelsmi man ir strupi pateikts: „Tas ir 

kaimiņienes fotoalbums, viņa nomira pirms sešiem gadiem, un ne-

viens pasaulē nezina, kas tai viņas albumā ir.” Tad nu arī cienījamam 

lasītājam paliks neskaidrība par konkrētu gadu, notikumu, cilvēkiem 

un fotogrāfu.

Tāpat apzinos, ka attēlu grāmatā nevar ielikt visus, pat ne pašus bū-

tiskākos cilvēkus valstī. Tā nu zināma daļa izcilu zinātnieku, literātu, 

aktieru, politiķu, vadītāju, ārstu, pedagogu, sportistu, diplomātu, 

karavadoņu palikuši aiz šās grāmatas, jo visiem tajā nebija vietas vai 

es tieši konkrētā cilvēka attēlu nebiju saņēmis. Savukārt citi būs pār-

steigti par situāciju, kādā parādīti. Tā Valsts prezidenta Valda Zatlera 

attēls, kurā viņš sit bungas uz Sporta pils skatuves 1985. gadā, man 

šķita ļoti jauks un atrada vietu grāmatā, bet neatradu nevienu bildi, 

kur viņš operētu bez maskas un būtu pie operāciju galda atpazīstams. 

Savukārt biedru Borisu Pugo no manas grāmatas pēdējā brīdī izspie-

da Tautas daiļamata meistars Jānis Vērītis Madlienā.

Šai grāmatā centos pastāstīt par Latviju. Bet Latvija man ir kaut 

kas plašāks par 64 tūkstošiem kvadrātkilometru. Centos ievietot 

attēlus par latviešiem Pirmā pasaules kara bēgļu gaitās, par latviešiem 

Padomju Krievijā, latviešiem Otrajā pasaules karā, latviešiem plašajā 

pasaulē. Es centos stāstīt par Latvijas cilvēkiem, un manu varoņu 

vidū ir šahists Mihails Tāls, Drošības komitejas priekšsēdētājs Lon-

gins Avdjukevičs un kosmonauts Anatolijs Solovjovs, kas katrs citādā 

veidā ir manas tautas un valsts vēsture. Atsevišķās situācijās manas 

tautas un valsts vēsture ir bijuši Ņikita Hruščovs, Mihails Gorbačovs, 

Ronalds Reigans un Vāclavs Havels. Arī viņi raduši vietu šai grāmatā. 

Un vēl – man Latvija ir gan Rīga, gan Vidzeme, Kurzeme, Latgale, 

Zemgale un Sēlija. Tādēļ katrā atvērumā esmu centies ievietot kādu 

Priekšvārds



attēlu no visiem novadiem, nereti tādējādi ignorējot labus attēlus no 

vietas, ko tagad pārstāv kāds cits attēls.

Man jāatvainojas visiem, kas vēlējās šai grāmatā izlasīt īstu traktātu 

par Latvijas vēsturi, bet kam nāksies samierināties ar manu interpre-

tāciju. Man savukārt nācās samierināties ar 20 lappusēm, ko man 

šīm literārajām studijām atvēlēja galvenā redaktore Maija Šetlere, 

un tām aptuveni 8000 zīmēm, ko vienā lappusē ar izraudzīto šriftu 

atļāva mākslinieks Guntars Sietiņš. Tā nu iznācis, ka pāri Latvijas 

vēsturei auļoju galopā un esmu svītrojis no šās vēstures gandrīz visas 

jaukākās un daudzšķautņainākās epizodes. Jau iepriekš ar patei-

cību pieņemu kritiku gan no profesionāliem vēsturniekiem, gan 

literātiem, gan vienkāršiem cilvēkiem, kas ir mūsu zemes vēsturi 

izdzīvojuši. Lai jebkad pabeigtu šo grāmatu, es nedevu savu vēstures 

interpretāciju lasīt un rediģēt nevienam profesionālam vēsturniekam.

Visiem tiem, kas vēlējās atrast kādu konkrētu personu manā personu 

rādītājā grāmatas beigās, bet to neatrada, vēlos atvainoties un atzīt, 

ka laika man šim darbam nepietika. Vēlos publiski pateikties visiem 

tiem, kas man savulaik palīdzēja sastādīt Enciklopēdisko vārdnīcu, 

un izteikt cerību, ka man izdosies šo projektu kādreiz īstenot. Īpaši 

vēlos pateikties Veltai Pozņakai un Jānim Lojam par pacietību, 

personu rādītāju rediģējot un pilnīgojot. Visiem pārējiem iesaku 

neskaidrību gadījumā skatīt mūsu sadarbības partneru SIA „Tilde” 

uzturēto saiti www.letonika.lv.

Vēl man nākas savu lasītāju aicināt paraudzīties uz Latviju kā uz 

zemi, kurā cilvēki labi raksta savā dzimtajā valodā. Jo latviešiem ir 

dzeja, kurā ne tikai labi rodas atskaņas, bet ir skaidrs un dziļš teksts. 

Es izvēlējos dzeju par laikmeta rādītāju. Un tad, ja mēs paskatām, 

kā latvieši cīnījušies pa šo dzīvi visus šos valsts deviņdesmit gadus – 

karos, jukās, nabadzībā, noziedzībā, svešu ļaužu apspiesti, – palikda-

mi asprātīgi, lepni, uzņēmīgi un darbspējīgi, tad ir vērts iedziļināties 

tajos stiprajos vārdos, ko dzejnieki mums šais laikos pauduši.

Sākumā man bija iecere laikmetu rādīt ar gleznas vai grafi kas palīdzī-

bu, bet tad ieraudzīju Latvijas plakātus un tos pievienoju katram ga-

dam pa vienam. Šais plakātos ir spēks un vājums, ironija un smaids, 

bet galvenokārt tomēr lepnums par savu valsti.

Pirms nodot Jūsu rīcībā šo grāmatu, vēlos pateikties visiem tiem, kas 

palīdzējuši man šo grāmatu radīt. Ja kāds, kas man atsūtījis attēlus, 

nav pieminēts pateicību sarakstā, tad tas ir nevis ļaunuprāt darīts, 

bet tikai tādēļ, ka neko nepierakstīju, bet ar laiku daudz ko esmu 

piemirsis. Bet visiem tiem, kas man atsūtīja savas, savu vecāku, radu, 

paziņu un savu novadu attēlus, – lielum lielais paldies!

Vai Jūs zināt, kur Latvijā meklējamas visjaukākās meitenes, kas vis-

labāk zina savu novadu? Protams, rajonu novadpētniecības muzejos 

un bibliotēkās. Es gribu pateikties visiem novadpētniekiem, kas man 

ne tikai rada attēlus, bet arī palīdzēja atšifrēt citos attēlos redzamos 

notikumus.

Vēlos pateikties izcilai komandai, kas palīdzēja šo grāmatu radīt: gal-

venajai redaktorei Maijai Šetlerei, iepriekš minētajiem māksliniekiem 

Guntaram Sietiņam un Jānim Pavlovskim, redaktoriem Andrejam 

Senkānam, Jānim Lojam un Valdim Veilandam, maketētājiem Zanei 

Ozolai, Pēterim Gricenko, datoroperatorēm Ligitai Grundei, Lienei 

Soboļevai, fotogrāfam Laurim Filicam, kas nofotografēja visu to, 

ko man vajadzēja papildus, bibliotekārēm Veltai Pozņakai, Annai 

Šmitei, Lāsmai Timmai un daudziem citiem. Diez vai grāmata būtu 

iznākusi, ja mani nebūtu atbalstījuši un virzījuši mani tuvākie draugi 

Dzintars Mozgis, Dace Rātfeldere, Aivars Lembergs, Guntis Belē-

vičs, Edvīns Inkēns, Linards Muciņš, Juris Viņķelis, Egils Lavendelis, 

Ojārs Spārītis, Inese Aizstrauta, Uldis Dreiblats, Jānis Kovtuņenko, 

Uldis Līkops, kā arī manas jaukās kolēģes Latvijas Ārstu biedrībā 

Kamena Kaidaka, Naja Gaile, Valda Zelmene, Valda Ruperte. Vēlos 

pateikties visiem tiem, kas piecieta manus nepadarītos darbus, 

saprotot, ka, strādājot pie šās grāmatas, nevarēju koncentrēties citām 

lietām. 

Pateicos tiem, kas ne tikai mani uzklausīja, bet iedziļinājās projektā 

un sniedza vērtīgus padomus. Es patiesi lepojos ar to, ka šās grāma-

tas manuskripts un darba variants šķita interesants Latvijas Valsts 

prezidentam Valdim Zatleram un Saeimas priekšsēdētājam Gunda-

ram Daudzem, kas izbrīvēja šim projektam laiku. 

Šāda grāmata nevar izdoties, ja nav fi nansiāla atbalsta. Pateicos tiem, 

kas man noticēja un fi nansiāli atbalstīja šo grāmatu, – ģenerālspon-

soram a/s „Parex banka” tās prezidenta Valerija Kargina personā, 

a/s „Latvijas kuģniecība” tās padomes priekšsēdētāja Ulda Pum-

pura personā, a/s „Ventspils nafta” tās valdes priekšsēdētājas Olgas 

Pētersones personā, „Arbor Medical” korporācijai Daces Rātfelderes 

personā, a/s „Latvijas Dzelzceļš”, kā arī personiski Haimam Koga-

nam un Kristam Skujam.

Vēlos pateikties savai mātei un savai ģimenei, kas pacietīgi piecieta 

manu izpausmi strādāt cauras naktis un īgņoties dienas laikā, savam 

mazdēlam Akselam, pie kura pēdējo mēnesi neesmu aizbraucis 

ciemos. Un savai dzīvesbiedrei Dzintrai vēlos īpaši pateikties par 

pacietību un izturību.

Beigu beigās – vēlos pateikties savai valstij, kas man devusi iespēju 

strādāt. Ar to es patiesi lepojos. 

Jūsu

Pēteris Apinis
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Latvijas valsts vēsture ir latviskuma vēsture. Latvijas valsts nebūtu 

bijusi, ja tā netiktu balstīta uz latviskumu, latviešu valodu, rakstību, 

tautas garamantām, tradīcijām, kultūru, dzīvesziņu un nacionālo 

pašapziņu. Tiesa, jau sensenos laikos latviešiem bijuši savi valstiski 

veidojumi, īpaši 10.– 12. gadsimtā, taču tie balstījās uz citiem prin-

cipiem un citu vērtību skalu. Šķiet, vienīgā starptautiski 

atzītā latviešu zeme senvēsturē bijusi Kursa. 1229. gada beigās kuršu 

valdnieks Lamekins ar pāvesta legātu Alnas Balduīnu noslēdza 

divus līgumus. Alnas Balduīna līgumu nosacījumos bija paredzē-

ta brīvība kuršiem (sava valdība), bet tikai pāvesta virskundzībā. 

Zobenbrāļu ordenis jau 1230. gadā uzspieda kuršiem jaunu līgumu 

ar smagākiem noteikumiem. Vēl ilgāk brīvību un zināmu neatkarību 

saglabāja zemgaļi. 1287. gadā viņi uzbruka Rīgai, izpostīja Ikšķili, 

bet pie Garozas uzvarēja daudzkārt lielāko vācu karaspēku, to pilnīgi 

iznīcinot. Šī bija pēdējā lielākā kauja pret ordeņa spēkiem. Pēc tās 

daudzi zemgaļi atstāja savus novadus un devās uz Lietuvu. 1290. 

gadā vācieši pabeidza Latvijas teritorijas iekarošanu. 

Latvijas vēsture nereti rakstīta kā Rīgas vēsture. Par Rīgas dibināšanas 

laiku pieņemts uzskatīt 1201. gadu. 1211. gadā Rīgā nodibināja pir-

mo skolu – Domskolu, kur gatavoja garīdzniekus, 1226. gadā atvēra 

Jura baznīcas skolu, bet 1353. gadā – Pēterbaznīcas skolu. Rīga bija 

ļoti svarīga starpniece tirdzniecības sakaros ar rietumu un austrumu 

zemēm. Te apmetās uz dzīvi daudz tirgotāju. Tirdzniecību veicināja 

Rīgas piederība pie Hanzas tirdzniecības pilsētām. No valstiskuma 

viedokļa Livonija bija neatkarīgs veidojums. Tiesa, šo valstiskumu 

nodrošināja vācu valodā, taču nevar noliegt, ka daudzi tālaika vācieši 

bija cēlušies no vietējiem baltu tautu pārstāvjiem. 

Gan Livonijas veidošanās posmā, gan vēlākos karos piedalījās ne 

tikai bruņinieki, bet arī latviešu karakalpi. Bez tam Latvijā saglabājās 

visai liela dižciltīgo kārta, kas cēlusies no kuršu, lībiešu vai latgaļu 

valdniekiem. Latviskas saknes ir gan grāfi em Līveniem, gan grāfi em 

Plāteriem. Bez tam brīvību un zināmu patstāvību saglabāja kuršu 

ķoniņi un Vidzemes brīvzemnieki. 

Livonija 14. un 15. gadsimtā sastāvēja no apmēram 40 apgabaliem, 

starp kuriem valdīja iekšējas nesaskaņas. Ordeņa varu kā vienotu 

valstisku veselumu Livonija atguva 1494. gadā, kad par ordeņa mes-

tru kļuva Valters Pletenbergs. 1502. gadā viņa vadītie pulki sakāva 

krievu karaspēku pie Smoļinas ezera. 

Katoļticības ieviešanos traucēja tas, ka vācu garīdznieki neprata 

latviešu valodu. 1521. gadā ar Valtera Pletenberga svētību Rīgā sākās 

reformācija. Pētera baznīcā Lutera mācību sāka sludināt Andrejs 

Knopkens, bet gadu vēlāk Jēkaba baznīcā – Silvestrs Tegetmeiers. 

1524. gadā pie Jēkaba baznīcas reformācijas sludinātāji nodibināja 

latviešu luterāņu draudzi, kuras mācītāji bija apguvuši latviešu valodu 

un dievkalpojumus vadīja šai valodā. Muižnieki un pilsētnieki pārgāja 

luterticībā. Par luterāņiem kļuva arī latviešu zemnieki, jo viņiem 

vajadzēja būt tai ticībā, kādā bija viņu kungi. Valtera Pletenberga 

tālredzība Latvijai deva reālu ekumēnismu uz gadu simtiem. Latvijā 

faktiski nav bijušas nekādas nopietnas domstarpības ticības jautāju-

mos, bet vēlāk nekad vairs nav bijis vienas, valdošās konfesijas.

Latviešu rakstība attīstījās 15. gadsimtā. No 1497. gada saglabājušies 

sālsnesēju amata vecākā latvieša Stagera ieraksti amatu brālības do-

kumentos latviešu valodā. 1525. gadā Vācijā izdeva pirmās grāmatas 

latviešu valodā, kuras nav saglabājušās. Par vecāko tekstu latviešu 

valodā tiek uzskatīta Sīmona Grūnava tēvreize Prūsijas hronikas 

manuskriptā, kas sarakstīts no 1529. līdz 1531. gadam. Vienu no 

vecākajiem tēvreizes tekstiem latviešu valodā pierakstījis Johans 

Hāzentēters, kas kā apkārtceļojošs vācu literāts un muzikants ap 

1547. gadu uzturējās Livonijā. Šo pierakstu  kā vidzemnieku valodas 

paraugu Heidelbergas un Bāzeles teologs, matemātiķis un ģeogrāfs 

Sebastiāns Minsters izmantoja grāmatā „Kosmogrāfi ja” (1550), kurā 

ir pirmais iespiestā teksta paraugs latviešu valodā, kā arī ziņas par 

Vidzemes iedzīvotājiem un Rīgas zīmējums. 

Rīga bija vāciska, taču Rīgas vācieši bija ar latviskām saknēm. Lie-

lākais latviešu pienesums pasaules kultūrai ir Ziemassvētku eglīte. 

Latviešu tautas ticējumos, teikās un dainās aprakstīts, ka senie 

latvieši ziemas saulgriežos gājuši uz mežu un posuši egli. Šo tradīci-

ju Rīgā ieviesa neprecētie tirgotāji – melngalvji.  Viņi pušķotu egli 

turēja Melngalvju nama telpās visu adventu, bet Ziemassvētkos nesa 

Rātslaukumā un dejoja ap to. 1510. gadā šo faktu fi ksēja caurceļo-

jošs ģeogrāfs, un apraksts ir rakstveidā dokumentēts. 

Nozīmīgākais patstāvīgais valstiskais veidojums Latvijas vēsturē līdz 

20. gadsimtam bija Kurzemes un Zemgales hercogiste, kas pastā-

vēja no 1561. līdz 1795. gadam. Par pirmo hercogu kļuva pēdējais 

Livonijas ordeņa mestrs Gothards Ketlers. Hercogistē ietilpa bijušās 

Livonijas ordeņa zemes Zemgalē un liela daļa Kurzemes. Kurzemes 

hercogs bija Polijas karaļa vasalis. Kurzemes hercogiste atradās stra-

tēģiski izdevīgā vietā Baltijas jūras krastā. Gotharda Ketlera mazdēls 

hercogs Jēkabs Kurzemē valdīja no 1642.   līdz 1682. gadam. Šo 

periodu mēdz saukt par hercogistes zelta laikiem. Kurzemes herco-

giste varēja lepoties ar sasniegumiem kuģniecībā un rūpniecībā. Tā 

eksportēja kokmateriālus, buraudeklu, kaņepāju virves, piķi, darvu, 

lielgabalus un šaujampulveri. Ventspilī vien tika uzbūvēts 120 kuģu, 

no kuriem vairāk nekā 40 bija karakuģi. 

Jelgava kļuva par galveno hercogistes tirdzniecības centru. Hercogam 

nepietika ar to purva rūdu, kas bija rodama Kurzemē, tādēļ viņš 

nomāja dzelzs un vara raktuves Norvēģijā. Kurzemes hercogistē bija 

nozīmīgs ekonomiskais uzplaukums. Tā nodibināja kolonijas Āfrikā, 

Gambijā, un Tobago salā Karību jūrā. 

Rīga kopā ar Vidzemi 1621. gadā nokļuva zviedru pakļautībā un 

kļuva par lielāko un attīstītāko Zviedrijas pilsētu. Vidzeme, Kurzeme 

un Zemgale palika luterānisma ietekmē, attīstījās rakstība, galvas 

tiesu pārāks bija šo novadu iedzīvotāju izglītības līmenis. Latgale 

palika katolicisma varā, bet vēlāk, nonākot Krievijas pakļautībā, 

tika varmācīgi pārkrievota. Parādījās arī atšķirības valodā: Vidzemes 

latviešu valodā lielāka ietekme bija ģermāņu un somugru valodām, 

latgaliešiem – slāvu valodu ietekme. 

Gustavs II Ādolfs 1632. gadā nodibināja universitāti Tērbatā – 

 Academia Gustaviana. Pirmais latvietis, kura akadēmiskā izglītība un 

zinātniskais veikums ir vērā ņemams, ir Jānis Reiters (1632–1695), 

teologs, jurists un literāts, turīga Rīgas namdara Indriķa Jātnieka 

dēls. 1662. gadā J. Reiters publicējis tēvreižu krājumu 40 valodās. 

1664. gadā viņš publicējis Mateja evaņģēlija tulkojumu.

Pirmās skolas latviešu zemnieku bērniem radās 17. gadsimtā. 

Alūksnes mācītājs Ernsts Gliks iemācījās latviešu valodu un no 

1685. līdz 1694. gadam pārtulkoja Bībeli latviešu valodā. Bībeli 

izdeva 1500 eksemplāros. Pusi metiena karalis lika izdalīt baznīcām 

un skolām. 

Par latviskumu var sākt runāt kopš 19. gadsimta sākuma. 1804. gadā 

cars Aleksandrs I apstiprināja Vidzemes zemnieku likumus, kas 

noteica zemnieku īpašumtiesības, kā arī pienākumus. 1817. gada 

30. augustā Aleksandra I klātienē Jelgavā notika svinīga Kurzemes 

zemnieku brīvlaišanas pasludināšana. Dzimtbūšanas atcelšana Vidze-

mē ar ķeizara parakstu apstiprināta 1819. gada 26. martā. Līdz ar to 

Kurzemes un Vidzemes zemnieki ieguva personisko brīvību, varēja 

izvēlēties dzīves un darba vietu, bet zaudēja tiesības uz zemi, viņiem 

to vajadzēja vai nu pirkt, vai rentēt no muižniekiem. 

Latviskuma vēsture kā Latvijas valsts pamats
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No 19. gadsimta sākuma plašāk pazīstamiem latviešiem jāmin 

pasaulslavenais latviešu farmaceits, Tērbatas universitātes rektors 

Dāvids Hieronīms Grindelis, kā arī būvmeistars (mūsdienu izprat-

nē – baznīcu arhitekts) Mārcis Sārums, dzejnieki Ķikuļa Jēkabs, 

Neredzīgais Indriķis un Jānis Ruģēns. Jānis Ruģēns redzēja latvisku-

ma iespējas: 

Kad atnāks latviešiem tie laiki,

Ko citas tautas tagad redz?

Kad aizies tumsība kā tvaiki,

Kas ļaužu acis cieti sedz?

Kad pūtīs vējš, kas spirdzina

Un tautas kroni mirdzina?

Līdz 19. gadsimta 50. gadiem visā Baltijā tika ievērots viens princips: 

latvietis – tas nozīmē zemnieks, vācietis – kungs. Skolotāja, rakstve-

ža, meldera, krodzinieka, vagara un amatnieka amats bija lielākais, 

ko vācu muižniecība latvietim ļāva sasniegt. Kam izdevās tikt vēl 

augstāk, tas vairs netika uzlūkots par latvieti, tam vajadzēja atrast 

ceļus un līdzekļus, kā ieplūst vācu tautā. Līdz 1850. gadam Tērbatas 

universitātē bija studējuši tikai 34 latvieši, tomēr neviens no viņiem 

nebija atļāvies sevi nosaukt par latvieti. 

19. gadsimta sākumā latviešu valodā iznāca avīzes, grāmatas, bet gal-

venais – kalendāri, kuros tika rakstīts – kad sēt un pļaut, kā darbus 

darīt un ko mugurā vilkt. Kalendārs pēc savas formas un būtības 

kļuva par lielāko konkurentu tautasdziesmām un folklorai kā tautas 

garamantu informācijas nesējam. 

No 12. līdz 18. gadsimtam tautasdziesmas bija galvenais informācijas 

nesējs visām tautām ap Baltijas jūru, īpaši jau tām, kuras kaut kādā 

mērā bija cēlušās vai iespaidojušās no baltu ciltīm – leišiem, prūšiem, 

dažām tagad jau izzudušām tautām Polijas un Vācijas ziemeļdaļā. 

Lielākoties tās bija četrrindes ar stingru pantmēru, kas viegli iegūla 

atmiņā. Ja tautasdziesmas nebūtu tik ritmiskas un viegli uztveramas, 

tās būtu grūti pārmantot. Ar tautasdziesmām no paaudzes paaudzē 

nodeva tautas pieredzi par vēsturi, gadskārtu tradīcijām, labiem un 

sliktiem darbiem, dzimšanu, augšanu, precībām, bērnu audzināšanu, 

savstarpējām attiecībām un nāvi. Tautasdziesmas tolaik veica funkci-

ju, ko tagad veic grāmatas, žurnāli un internets. 

Tomēr bija arī neliela atšķirība starp latviešiem un citām tautām ap 

Baltijas jūru. Citām tautām ikdienā ienāca grāmatas, bet tautasdzies-

mas ātri vien aizmirsās. Latviešiem arī iznāca grāmatas, bet dažiem 

ģeniāliem vīriem – Krišjānim Valdemāram, Fricim Brīvzemniekam, 

Krišjānim Baronam, Andžam Jurjānam u.c. – izdevās organizēt tau-

tasdziesmu pierakstīšanu, pirms tās aizgāja zudībā līdz ar veco paau-

dzi. 1855. gadā Tērbatas augstskolā iestājās vairāki latviešu studenti, 

no kuriem pazīstamākie bija Krišjānis Barons un Juris Alunāns. Šie 

latviešu studenti pulcējās ap pieredzējušo, zinīgo un spēcīgo Krišjāni 

Valdemāru, kas jau gadu bija mācījies Tērbatā.

Krišjānis Valdemārs Tērbatas universitātē bija iestājies 29 gadu vecu-

mā, pirms tam mācījies Pūņu skolā un Lubezerē, strādājis Sasmakā 

un dažos citos Kurzemes miestos par mājskolotāju un rakstvedi. 

Reālskolās un ģimnāzijās mācības bija tikai vācu valodā, un tās 

nebūt necentās uzņemt latviešu zinātkāros jauniešus. Arī Valdemārs 

netika uzņemts Jelgavas ģimnāzijā. Toties tieši viņš 1847. gadā Ēdolē 

nodibināja pirmo publisko bibliotēku. 1848. gadā Valdemārs ar 

lūgumu palīdzēt tikt pie izglītības vērsās pie Baltijas ģenerālguber-

natora kņaza Aleksandra Suvorova–Rimņicka. Kņazs viņu ieteica 

Liepājas ģimnāzijas direktoram un uzņēmējam, latvietim Frīdriham 

Hāgedornam. Šis vīrs ne tikai atbalstīja Valdemāra mācības no 

1849. līdz 1854. gadam, bet arī iedeva viņam naudu, lai tas iespiestu 

grāmatu – “300 stāsti, smieklu stāstiņi un mīklas, ar ko jaunekļiem 

un pieaugušiem lusti uz grāmatām vairot gribējis K. Valdemārs. Ar 

kņaza Suvorova–Rimņicka atbalstu Valdemārs”. Valdemārs ģim-

nāzijā uzrādīja tik labas sekmes, ka Liepājā tika iesaistīts nopietnos 

ierēdniecības darbos, un Baltijas ģenerālgubernators viņu mīļuprāt 

sūtīja mācīties uz Tērbatas universitāti. Valdemārs pārējo studentu 

vidū ieguva milzu autoritāti, uzstājās visos nozīmīgākos studentu un 

docētāju pasākumos ar priekšlasījumiem, kas bija veltīti galvenokārt 

tautsaimniecībai un jūraslietām. 1855. gada 2. decembrī, savā 30. 

dzimšanas dienā, Krišjānis Valdemārs pie savas studenta istabiņas 

durvīm pielika vizītkarti: “Krišjānis Valdemārs, kamerāliju students, 

latvietis.” Viņš ar šo zīmīti parādīja: latvietis nozīmē labu izglītību, 

spējas tautsaimniecībā, tātad arī latvietis var būt kungs un lepoties ar 

savu latvietību. 

1856. gadā Krišjānis Barons, Krišjānis Valdemārs, Juris Alunāns un 

citi latviešu studenti lika pamatus jaunlatviešu kustībai. Viņi izdeva 

pirmo nacionālo laikrakstu “Pēterburgas Avīzes”. Jaunlatvieši deva 

lielu ieguldījumu latviešu nacionālās kultūras attīstībā, literārās 

valodas izkopšanā, folkloras vākšanā, kā arī nacionālās literatūras 

veidošanā. Jaunlatvieši pieprasīja latviešu tautai tādas pašas tiesības, 

kādas jau sen bija citām tautām. Vidzemē  un Kurzemē 19. gadsimta 

60. un 70. gados zemnieki sāka iepirkt mājas, uzlabot savas saimnie-

cības. Vairāk laika atlika saviesīgai dzīvei un izglītībai. Visā Latvijā 

cēlās zemnieku pašapziņa, jo viņi jutās patstāvīgi. 1864. gadā latviešu 

mācītājs un rakstnieks Juris Neikens Dikļos saaicināja sešu apkār-

tējo pagastu korus un sarīkoja pirmos dziedāšanas svētkus. Tie lika 

pamatus Vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem, kas nākamo pusotru 

gadsimtu ir neatņemama latviešu kultūras sastāvdaļa. 

1863. gadā Krievija apspieda Polijas sacelšanos un līdz ar to Latgalē 

(kas vēsturiski bija Polijas sastāvdaļa) sākās nežēlīga tautas verdzi-

nāšana un pārkrievošana. 1865. gadā aizliedza iespiest grāmatas 

latgaliešu rakstu valodā ar latīņu burtiem, ierobežoja katoļu garīgo 

dzīvi. Drukas aizliegums pastāvēja līdz pat 1904. gadam. 

Pēc Krišjāņa Valdemāra ierosinājuma Latvijā nodibināja desmit 

jūrskolas. Viņš bija ietekmīgākā tālaika Krievijas laikraksta “Mos-

kovskije vedomostji” galvenais rīkotājs, vairāku ministru, bet, pats 

galvenais, cara brāļa Konstantina Nikolajeviča labs draugs un paziņa. 

Rīgā par galveno arhitektu tika iecelts latvietis, Rīgas rātskungs Jānis 

Frīdrihs Baumanis. 1868. gadā pēc bargas ziemas un slapja pavasara 

Igaunijā bija galīga neraža. Neesot nopļauta ne vārpa pat labi iekoptā 

rudzu laukā. Sākās bads. Šai sakarā Jāņa Frīdriha Baumaņa dzīvoklī 

sanāca kopā Rīgas latviešu runasvīri un nodibināja latviešu biedrību, 

kas sākumā tika saukta par Rīgas Latviešu palīdzības biedrību tiem 

badu cietošajiem igauņiem. Par Rīgas Latviešu biedrības priekšnieku 

tika iecelts Bernhards Dīriķis. Rīgā tika spēlēta pirmā latviešu teātra 

izrāde “Žūpu Bērtulis” un visi ienākumi novirzīti nabaga igauņiem. 

1870. gadā tika uzcelts pirmais Rīgas Latviešu biedrības nams. 

1873. gadā tika sarīkoti Pirmie latviešu dziedāšanas svētki Rīgā. 

Jāņa Bētiņa vadītais Irlavas skolotāju koris dziedāja Baumaņu Kārļa 

“Dievs, svētī Latviju!”, kas vēlāk kļuva par latviešu nācijas un Latvijas 

Valsts himnu. Īpaša vieta Pirmo latviešu dziesmu svētku organizēša-

nā ir arhitektam Jānim Frīdriham Baumanim. Viņš pēc sava projekta 

un par savu naudu Esplanādē uzbūvēja estrādi, kā arī uzsauca goda 

mielastu tūkstotim koru vadītāju, diriģentu un skolmeistaru. No 

1879. līdz 1886. gadam Jānis Frīdrihs Baumanis bija Rīgas rāts-

kungs, viens no visietekmīgākiem latviešiem Rīgā 19. gadsimtā. 

Baumanis pierādīja, ka grantēts ielu segums nav Rīgai derīgs, un tieši 

Baumaņa parakstīts dokuments noteica Rīgas ielas klāt ar kaltiem 

bruģakmeņiem. Viņam varam pateikties, ka Rīga kļuva par sešstāvu 

pilsētu ar konkrētiem ierobežojumiem un prasībām arhitektiem un 

būvuzņēmējiem. Baumanis cīnījās pret rātes naudas nesaimniecisku 

izlietošanu un pirmais panāca apgrozījuma caurskatāmību. Bauma-

ņa principiālā izlēmība panāca, ka Rīgā tika izveidota centralizēta 

ūdensapgāde un kanalizācija. 

1879. gadā iznāca pirmais latviešu romāns „Mērnieku laiki”, ko 

sarakstījuši brāļi Reinis un Matīss Kaudzītes. Tieši Reinim Kaudzī-

tem pieder pirmās rakstītās rindas par nepieciešamību dibināt savu 

Latvijas valsti. 1888. gadā klajā nāca latviešu eposs „Lāčplēsis”, ko 

bija sarakstījis Andrejs Pumpurs. Apceļojis daudzas valstis, strādājis 

par dzelzceļa pavadoni Sibīrijā, bijis mērnieks Serbijā, mācījies Ode-

sā, viņš tomēr bija radis iespēju saglabāt latvietību un sacerēt tautas 

eposu.



Baumaņu Kārļa vokālās minatūras „Dievs, svētī Latviju!” 1873. gada pašrocīgs pieraksts. 

1918. gadā dziesma tika apstiprināta par Latvijas valsts himnu
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Eposa saturs ir visai vienkāršs – dzīvoja reiz tālajā 12. gadsimtā 

puisis, ko barojusi lācene. Puisis bija ļoti stiprs, viņa spēks slēpās lāča 

ausīs, ja tās nocirta, spēks zuda. Lāčplēsis vēlāk kļuva par latviešu 

ķēniņu, bija labs, taisnīgs un godīgs. Tad atnāca vācu bruņinieki, kas 

gribēja zemi pakļaut, bet to nevarēja izdarīt, jo pretī stājās Lāčplēsis, 

kam turklāt bija milzu spēks. Vācieši atrada latviešu vidū nodevē-

ju Kangaru, kas pieņēma svešo ticību, kā arī atklāja, ka Lāčplēša 

spēks slēpjas viņa ausīs. Bruņinieki no Vāczemes atveda vissliktāko 

no sliktajiem – Melno bruņinieku, kurā patiesībā mājoja velns. Šis 

bruņinieks sāka cīkstēties ar Lāčplēsi un cīņas karstumā nocirta 

tam spēka ausis. Lāčplēsis ar Melno bruņinieku saķērušies no klints 

iekrita Daugavā. Latviešiem bija jāpavada 700 gadu vācu jūgā, līdz 

cīņa Daugavā beidzās.

Andreja Pumpura eposs sarakstīts labā dzejā, turklāt tā ir aizrau-

joša lasāmviela. Eposā darbojās senlatviešu dievi un raganas, dažas 

pārdabiskas būtnes, kā arī igauņu varonis Kalevipoegs un krievu 

varonis Iļja Muromietis. Lāčplēsis ar viņiem visiem paguva cīnīties 

un tos pieveikt. Lāčplēša tēls kļuva ļoti populārs. Nu jau vairāk nekā 

gadsimtu tas ir latvieša simbols. Par Lāčplēsi sarakstītas lugas, operas, 

dzejoļi, dziesmas. Lāčplēsis attēlots gleznās un skulptūrās. Tālajā 

1888. gadā Andrejs Pumpurs gluži vai iekodēja latviešos apziņu, ka 

nāksies ar vāciešiem karot un tos no savas zemes projām triekt.

1888. gadā parādījās vēl kādas dzejas rindas, kurās bija skaidri 

formulētas prasības pēc taisnības. Dzejas autors bija jauns latvietis, 

kas nodzīvoja tikai 25 gadus, taču kļuva par latviešu dzejas klasi-

ķi, – Eduards Veidenbaums. Viņa kaismīgās vārsmas lika pamatus 

Jaunajai strāvai. Šī kustība atrada spēkus un iespējas sākt cīņu pret 

cariskās Krievijas kundzību. 

19. gadsimta beigās Rīga kļuva par vienu no visātrāk augošām un fi -

nansiāli rosīgākām pilsētām Eiropā. Caur Rīgas ostu gāja lielākā daļa 

Krievijas importa un eksporta. Rīgā tika celtas jaunas rūpnīcas, kas 

ražoja darbgaldus, automobiļus, ratus, ziežvielas, trikotāžu, ieročus 

un kuģus. No Zemgalē ražotiem ķieģeļiem tika būvēta Pēterburga 

un citas Krievijas pilsētas. Rīgā gada laikā tika uzcelti vairāki simti 

daudzstāvu mūra dzīvojamo un sabiedrisko namu. Rīga bija zinātnes 

un kultūras centrs. Par Rīgā veiktajiem atklājumiem – 1884. gadā 

formulēto homogēniskās bāzes skābes katalīzes likumu un 1888. 

gadā izstrādāto Ostvalda atšķaidīšanas likumu – Rīgas Politehniskā 

institūta profesors Vilhelms Ostvalds vēlāk saņēma Nobela prēmiju. 

Par Rīgā veiktajiem pētījumiem Nobela prēmiju saņēma arī zviedru 

fi zikālķīmiķis Svante Augusts Arrēniuss.

Turīgi kļuva arī latviešu zemnieki, savus bērnus viņi sūtīja augstās 

skolās un vairs nebija gatavi atrasties ne Krievijas feodālo likumu, ne 

vāciskās muižniecības un garīdzniecības varā. 20. gadsimta sākumā, 

kad visā Krievijā, kā arī Latvijā bija jaušama lielu nemieru tuvošanās, 

latvieši pilnīgi skaidri apjauta nepieciešamību cīnīties par brīvību. 

Miķelis Valters 1903. gada beigās izvirzīja radikālu 

prasību – “patvaldību nost, Krieviju nost” – ar ideju par Krievijas 

impērijas sadalīšanu nacionālās valstīs. Tā radās latviešu politiskais 

nacionālisms.

1905. gada revolūcija bija latviešu pirmā kolektīvās gribas izpausme 

pret vācu muižniecības un cariskās Krievijas šovinistisko patvaļu. Šī 

sacelšanās konsolidēja latviešus kā nāciju, radīja pamatu valodas un 

nacionālās identitātes attīstībai. Šās revolūcijas priekšgalā bija nevis 

sociālistiski noskaņoti strādnieki, bet latviešu saimnieku dēli, kas 

laukos cīnījās par stingri determinētiem ekonomiskiem un 

sociāliem jautājumiem. 

Rīgā streiks sākās 12. janvārī. 13. janvārī ļaudis pulcējās miermīlī-

gam gājienam. Liela daļa demonstrantu nāca no Maskavas ielas uz 

Kārļa ielu (tagad 13. janvāra iela). Pēkšņi cara valdībai lojālais kara-

spēks atklāja pret viņiem uguni. Vairāk nekā 70 cilvēku tika nogali-

nāti, 200 ievainoti. Daudzi glābiņu meklēja uz Daugavas ledus, kur 

ielūza un gāja bojā. Vispārējais streiks pārsviedās uz citām Latvijas 

pilsētām, tas ilga astoņas dienas. Kurzemē laukstrādnieku streiki 

sākās martā. Laukos notika arī baznīcu demonstrācijas, revolucionāri 

noskaņotie laukstrādnieki kāpa kancelē un teica runas. Pret streiko-

jošiem laukstrādniekiem muižnieki nežēlīgi cīnījās – apcietināja, sita 

līdz nāvei, spīdzināja. 7. septembrī latviešu strādnieki uzbruka Rīgas 

Centrālcietumam, atbrīvoja politiskos ieslodzītos, to vidū arī uz nāvi 

notiesātos. 

Vidzemes gubernators Zvegincevs, vācu muižnieku, krievu ierēdņu 

un Rīgas mēra angļa Džona Ārmitsteda mudināts, no Pēterburgas 

izsauca karaspēku revolūcijas apspiešanai. Krievijas valdība sūtīja 

šurp karavīrus, kas gandrīz visi nāca no dziļām Krievijas nomalēm, 

bija lasītnepratēji, neizglītoti, tādēļ viegli manipulējami. Šis kara-

spēks tika nosaukts par „melno sotņu” – visur, kur vien viņi devās, 

aiz viņiem palika nodedzinātas mājas, bez tiesas sprieduma nogali-

nāti un pakārti cilvēki, izvarotas sievietes un piekauti bērni. Latviešu 

zemnieki uz to atbildēja ar muižu dedzināšanu. Pie Lielvārdes 28. 

novembrī latviešu zemniekiem pirmo reizi izdevās sakaut regulāro 

karaspēku. Kopā ar savu tautu bija latviešu inteliģence, tautskolotāji, 

dzejnieki, rakstveži. Vēl vairāk – inteliģence bija sacelšanās galvgalī. 

Daudzi no tiem, kurus jau pirmajā represīvā kara mēnesī soda ekspe-

dīcijas sodīja ar nāvi (ar paziņojumu, ka “nošauts bēgot”), bija lauku 

tautskolotāji, tika nošauti arī grāmatizdevēji (Jānis Ozols), farmaceiti 

(Kārlis Pelēkzirnis). Uz Baltiju cara vara sūtīja soda ekspedīcijas, 

vislielāko ģenerāļa Orlova vadībā – uz Vidzemi, ģenerāļa Meinharda 

vadībā – uz Kurzemi. Soda ekspedīcijas Latvijā rīkojās īpaši zvērīgi. 

Ļaudis nošāva bez tiesas, ja vien barons vai mācītājs norādīja, ka 

kāds bijis revolucionārs. Populārs sods bija pēriens ar 400 sitieniem, 

pēc tāda pēriena daudzas sievietes un bērni nomira. Nebija nekādas 

tiesas, nekādas vainas noskaidrošanas, cilvēkus visur kāra un šāva, 

pēra rīkstēm un laidēm. Līķus atstāja neapbedītus citu iebiedēšanai. 

Gandrīz visos pagastos tika nošauti skolotāji par to, ka ar savām zi-

nāšanām bija palīdzējuši laukstrādniekiem rakstīt petīcijas caram. Ar 

artilēriju tika apšaudīta Rūjiena, Dobele, Lielauce, Vecauce, Kuldīga 

un citas pilsētas. Gandrīz puse Kurzemes un Vidzemes muižu, kā arī 

simtiem zemnieku māju bija pārvērstas drupās. 

1905. gada revolūcija ar muižu dedzināšanu un muižnieku apcieti-

nāšanu, ar nežēlīgām represijām kļuva par traģēdiju baltvāciešu un 

latviešu attiecībās.

Revolūcija cieta sakāvi, taču revolucionārie notikumi Latvijā pie-

spieda caru sākt demokrātiskas reformas. Cara valdība piekāpās dažu 

pilsonisko brīvību ziņā – ticības, apziņas un vārda brīvība, pulcēša-

nās un biedrošanās brīvība tika nedaudz paplašinātas. Tika sasauk-

ta Krievijas Dome, kurā no Latvijas bija ievēlēti Kārlis Ozoliņš, 

Frīdrihs Grosvalds, Jānis Čakste, Arvīds Brēmers, Jānis Kreicbergs 

un Latgales mācītājs Francis Trasuns. 1905. gada revolūcija radīja 

pirmos nacionālos un ekonomiskos latviešu politiķus. Pirmajos divos 

gados pēc 1905. gada revolūcijas tautskolās un maksas draudzes 

skolās visus mācību priekšmetus atļāva mācīt latviešu valodā (pirms 

tam – tikai krievu valodā). Tika dibinātas vidusskolas un arodskolas. 

Pieauga jauniešu izglītības līmenis. Augstāko izglītību turīgo latviešu 

bērni varēja iegūt Tērbatas, Maskavas un Pēterburgas universitātē, kā 

arī Rīgas Politehniskajā institūtā. Pēc 1905. gada revolūcijas latviešu 

pašnoteikšanās ideja nostiprinājās tautas apziņā. Latvieši saprata, ka 

spēj pastāvēt arī grūtībās, tāpēc viņi sāka apzināties sevi par savas 

zemes saimniekiem un sāka pieprasīt tiesības uz to. 

Pēc revolūcijas notika īpaši strauja rūpniecības attīstība. Rīgā arvien 

vairāk attīstījās ražošana. Rīgas rūpnīcā “Motors” Teodora Kalepa 

vadībā tika izgatavotas pirmās lidmašīnas Krievijā ar Rīgā ražotiem 

lidmašīnu motoriem. No Krievu – Baltijas vagonu fabrikas katru 

dienu izbrauca jauni, tikko ražoti automobiļi. Pakāpeniski atgriezās 

emigrējušie un trimdā izsūtītie 1905. gada cīnītāji. Uz kādu laiku 

aizmirsās iekšējās pretrunas ar carisko Krieviju, jo pasaulei tuvojās 

20. gadsimta pirmā globālā katastrofa – Pasaules karš.  Un šī katas-

trofa lika pamatus jaunai Eiropai ar mazām valstīm.



1914. gada 1. augustā Vācija pieteica karu Krievijai. 1. septembrī 

Jānis Goldmanis Krievijas Valsts domē zvērēja latviešu uzticību 

caram un solīja visiem spēkiem cīnīties pret nīstajiem vāciešiem. Ar 

savu patriotismu latvieši centās pārliecināt Krievijas valdību, ka ir tai 

uzticīgi pavalstnieki un ka latviešiem pienākas lielākas tiesības. Visi 

ticēja Krievijas uzvarai, tā likvidētu vietējo vāciešu stabilās pozīcijas 

un lielo ietekmi Latvijā. Pret vāciešiem sāka vērsties naida vilnis.

Krievija iesauca rezervistus, galvenokārt tika iesaukti Baltijas vīri. 

Krievijas karaspēks bija slikti apgādāts un nesagatavots, taču skaitlis-

ki liels. Krievija sāka uzbrukumu Austrumprūsijā. Kaujās izcēlās 25. 

un 29. divīzija, kas bija komplektētas galvenokārt Latvijā. Jau augus-

ta beigās vācieši sāka pretuzbrukumu, un līdz 1915. gada februārim 

Krievija bija zaudējusi vairākus simtus tūkstošus vīru, no kuriem 

vismaz 20 000 bija latvieši. 

Jau 1915. gadā karadarbība skāra Latviju. 7. maijā vācieši ieņēma 

Liepāju, bet 18. jūlijā – Talsus, Tukumu un Ventspili. Tas nozīmēja 

latviešu valodas apspiešanu, pedantisku ekonomisku izsūkšanu un 

koncentrācijas nometnes. Kurzemes baroni ar Vācijas atbalstu centās 

atriebties latviešiem par 1905. gadu. 29. jūnijā Krievijas virspavēlnie-

cība lika evakuēties visiem vīriešiem no Kurzemes, austrumu virzienā 

devās ap 400 000 bēgļu. Sākās lielākā latviešu tautas traģēdija šā kara 

laikā – bēgļu gaitas.

19. jūlijā Krievijas kara ministrs lika evakuēt Rīgu, pirmām kārtām 

jau rūpnīcas ar visiem strādniekiem. Vasarā 30 000 vagonos aizveda 

fabriku darbgaldus un iekārtas. Izveda arī pieminekļus, transportlī-

dzekļus un baznīcu zvanus. Uz Iekškrieviju pārcēla arī valsts iestādes 

un skolas. Līdz ar evakuāciju Latvija zaudēja arī tādus cilvēkus kā 

pirmā tanka izgudrotāju Aleksandru Porohovščikovu un raķešbūves 

pionieri Frīdrihu Canderu. 

Milzīgajā teritorijā no Smoļenskas līdz Vladikavkazai uzturējās 

800 000 latviešu bēgļu – puse nācijas. Par bēgļiem Krievijas valdība 

nerūpējās. Valdīja trūkums, slimības un bezcerība.

1915. gada 1. augustā Kristapam Bahmanim, Pēterim Zālītem, Alek-

sandram Daugem, Krišjānim Kalniņam izdevās noorganizēt Bēgļu 

apgādāšanas centrālkomiteju, ko vadīja Vilis Olavs. 

Tai pašā dienā ģenerālis Aleksejevs parakstīja pavēli Nr. 322 par 

latviešu strēlnieku bataljonu dibināšanu. Pavēles parakstīšanas dienā 

parādījās Ata Ķeniņa un Kārļa Skalbes sarakstīts un Jāņa Goldmaņa 

un Jāņa Zālīša parakstīts dedzīgs uzsaukums latviešu karavīriem 

pulcēties zem saviem karogiem. 

Latviešu strēlnieki bija disciplinēts, organizēts un kaujasspējīgs kara-

spēks. Tērpi bija šūti pēc auguma, strēlniekiem bija karogi, dziesmas, 

nozīmes, orķestri, avīzes, literāri pulciņi un pat teātris. Ierakumos 

un zemnīcās valdīja kārtība. Starp komandieriem un ierindniekiem 

pastāvēja cilvēciskas, draudzīgas attiecības. Apzinīgums mācībās no-

drošināja augstas kaujasspējas. Strēlnieku panākumi frontē stipri cēla 

latviešu tautas pašapziņu un paļāvību saviem spēkiem. Par strēlnieku 

varonību, pašaizliedzību un kaujasspējām rakstīja visas pasaules avī-

zes. Pavisam astoņos strēlnieku bataljonos dienēja apmēram 40 000 

kareivju.

1915. un 1916. gadā latviešu strēlnieki par Krievijas caru un pret 

Vācijas ķeizaru zaudēja dzīvību pie Ložmetējkalna un Nāves salā. 

Ziemsvētku kaujās, kas ilga no 1916. gada 23. līdz 29. decembrim 

(pēc vecā stila), latviešu strēlnieku pulki zaudēja aptuveni 9000 vīru. 

Ziemsvētku kaujas bija lielākā militārā operācija Pirmā pasaules kara 

laikā Latvijas teritorijā. Šais kaujās latviešu strēlnieki, cīnoties ar 

daudz lielāku un varenāku pārspēku, parādīja apbrīnojamu izturību 

un neatlaidību. Taču cariskās Krievijas ģenerāļu apzināti nemākulīgā 

rīcība, sūtot strēlniekus nāvē, lielā mērā noteica vēlākās strēlnieku 

simpātijas pret lieliniekiem. Ja līdz Ziemsvētku kaujām strēlnieki 

lielinieku runās neklausījās, tad pēc tam lielinieku solījumi noslēgt 

mieru, dot zemniekiem zemi un tautām pašnoteikšanās tiesības 

latviešu karavīriem šķita ļoti vilinoši. 

1917. gada februārī Krievijā sākās revolūcija. Nikolajs II bija spiests 

atkāpties no troņa. Krievijā izveidojās divvaldība. No vienas puses, 

Krieviju vadīja revolūcijas laikā izveidojusies Petrogradas strādnieku 

un kareivju padome, no otras puses, Pagaidu valdība, kas Krieviju 

virzīja uz demokrātijas ceļa. Arī Latvijā kopš 17. marta ik dienu noti-

ka sapulces un mītiņi. Par Rīgas pilsētas galvu kļuva latvietis Andrejs 

Krastkalns, latgalieši Franča Trasūna un Franča Kempa vadībā daudz 

aktīvāk pieslējās pārējai Latvijai, bet visas organizācijas kopā aktīvi 

iestājās pret vidzemnieku došanos bēgļu gaitās un aicināja svešumā 

esošos kurzemniekus atgriezties Latvijā.

1917. gadā sarkanbaltsarkanais latviešu karogs un “Dievs, svētī Lat-

viju!” strēlnieku un latviešu sabiedrības organizētos pasākumos kļuva 

par normu. 

No tiem, kas cīnījās par varu Krievijā, tikai lielinieki un viņu orators 

Vladimirs Uļjanovs (Ļeņins) solīja latviešu strēlniekiem brīvu valsti. 

To nesolīja ne cara valdība, ne Aleksandrs Kerenskis. Ar šo solījumu 

Ļeņins ieguva savā rīcībā spējīgāko un organizētāko Krievijas kara-

spēka daļu – latviešu strēlniekus. 

1917. gada aprīlī Valmierā sanāca padomju kongress un tika izvei-

dota apvienotā strādnieku, kareivju un bezzemnieku padome, kas 

nolēma dibināt pagastu bezzemnieku padomes. Jūlija beigās tika 

nodibināts Iskolats – Latvijas Strādnieku, kareivju un bezzemnieku 

deputātu padomes izpildkomiteja.

8. un 9. decembrī Valkā Latvijas Strādnieku, kareivju un bezzemnie-

ku deputātu padomju II kongress pasludināja Padomju Latviju – t.s. 

Iskolata republiku un ievēlēja Iskolatu ar Frici Roziņu (Āzi) priekš-

galā. Tiesa,  Latgales un Vidzemes apvienošanās netika panākta. 

Iskolats enerģiski veica muižu konfi scēšanu, bet konfi scēto zemi 

bezzemniekiem nesadalīja, lauksaimniecība panīka. 

Pozitīvi vērtējama Iskolata darbība izglītībā, veselības aizsardzībā un 

kultūrā. Skolas vecuma bērniem ieviesa obligātu bezmaksas apmācī-

bu, garantējot mācības dzimtajā latviešu valodā. 

Viens no pirmajiem Iskolata republikas dekrētiem noteica, ka liet-

vedības valoda Latvijas ofi ciālās iestādēs ir latviešu valoda. Iskolata 

republika sevi neuzskatīja par Krievijas sastāvdaļu, taču netaisījās 

saraut saites ar to.

1917. gada 3. septembrī Rīgā ienāca vācieši. Laikposmu no šās vācu 

uzvaras līdz 1919. gada beigām varētu saukt par juku laikiem Lat-

vijā. To vislabāk raksturo fakts, ka šai laikā vācieši vien te dibinājuši 

četras dažādas valsts iekārtas, no kurām skaļāk iezīmējušās Baltijas 

un Kurzemes hercogistes, kā arī Andrieva Niedras valdības Latvija. Ja 

vēl pieskaita Kārļa Ulmaņa Pagaidu valdību, Pētera Stučkas lielinie-

ku Latviju un Jāņa Skujiņa brīvvalsts veidojumu lielinieku aizmu-

gurē, varētu uzskatīt, ka Latvijas teritorijā dibinātas vismaz septiņas 

valstis. Neatkarīga Latvija tika dibināta tikai vienreiz – 1918. gada 

18. novembrī – atšķirā no lietuviešiem, kas savu valsti dibināja trīs, 

vai no igauņiem, kas to veica divas reizes. Kopīgs visiem latviskajiem 

valstiskajiem veidojumiem, neatkarīgi no tā, vai to vadīja Fricis Ro-

ziņš, Kārlis Ulmanis vai Andrievs Niedra, bija nepietiekama pieredze 

valsts darbā, speciālistu trūkums, valsts nabadzība, bads, kara posta 

radītas cilvēku nesaskaņas. Visas vēlākās varas, visi vēlākie režīmi ir 

spekulējuši ar šo vēstures posmu, dalot galvenās šā laika personas 

„labajās” un „sliktajās”, uzsverot vienas vai otras varas ļaunās vai 

Pirmais Pasaules karš un ceļš uz neatkarīgu Latviju
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gaišās puses. Neatkarīgās Latvijas laikā pilnībā tika noliegti gan Friča 

Roziņa, gan Andrieva Niedras centieni strādāt latviešu tautas labā, 

vācu okupācijas laikā par vienīgo gaišo tēlu tika sludināts Andrievs 

Niedra, bet vēlāk komunisti atzina tikai Friča Roziņa un 

Pētera Stučkas nopelnus. 

Nacionālā padome uz savu pirmo sesiju sanāca Valkā 1917. gada 

novembra beigās. Sesijā darbojās Z. A. Meierovics, K. Skalbe, 

J. Akurāters, V. Zamuels, J. Goldmanis u.c. Par vissvarīgāko šai sesijā 

uzskatāma deklarācija, ka Latvija, kurā ietilpst Vidzeme, Kurzeme un 

Latgale, ir autonoma valsts vienība. Paziņojumā ārvalstīm Nacionālā 

padome protestēja pret jebkuru Latvijas sadalīšanu un īpaši pret 

Kurzemes vai visas Latvijas pievienošanu Vācijai. 2. decembrī Valkā 

tika pieņemta deklarācija “Visiem latviešiem”. Tas bija īsts neatkarī-

bas pieteikums, kas ļauj šo dienu pat uzlūkot par Latvijas valstisku-

ma sākumu. 

Iskolata republikas vadība pavēlēja Nacionālo padomi apcietināt, 

bet Fricis Roziņš ne tikai to nedarīja, bet pats sāka strauji nosvērties 

neatkarības pusē. 1918. gada janvārī Pēterpilī notika Nacionālās 

padomes otrā sesija, kuras lēmumā tika stingri paziņots, ka Latvijai 

jābūt patstāvīgai demokrātiskai republikai. Nacionālā padome par 

savu galveno uzdevumu uzskatīja Satversmes sapulces sasaukšanu. 

1918. gada februārī vācieši bija okupējuši visu Latviju. 3. martā 

Padomju Krievija parakstīja miera līgumu ar Vāciju un atsacījās no 

Baltijas, Somijas, Ukrainas un Gruzijas. Vācija centās Latvijas un 

Igaunijas teritorijā izveidot atsevišķu vācu valsti – Baltijas hercogisti 

ķeizara Vilhelma vadībā. Baltijas vācieši pasludināja šo hercogisti 

par visu Latvijas iedzīvotāju vienprātīgu vēlēšanos. To, ka šī nudien 

nebija latviešu tautas vēlme, vislabāk demonstrēja latviešu sociālde-

mokrātu mazinieku un pilsonisko politisko partiju sadarbības orga-

nizācija, kas tika nosaukta par Demokrātisko bloku. Šī organizācija, 

kurā bija pārstāvēti visi latviešu politiskie spēki, izņemot lieliniekus, 

rīkoja savas sēdes slepeni, bet par pārrunātajiem jautājumiem centās 

informēt sabiedrību. 1917. gada oktobra sākumā radās Demokrātis-

kā bloka dokuments, ko vēlākais Latvijas Saeimas priekšsēdis Pauls 

Kalniņš pamatoti nosauca par Latvijas neatkarības rezolūciju. No 

aktīvākajiem šā bloka darbiniekiem jāmin K. Ulmanis, M. Skuje-

nieks, M. Valters. S. Paegle, P. Kalniņš u.c. Bloka politisko centienu 

mērķis bija neatkarīga demokrātiska Latvijas republika. Kamēr Lat-

vijas Pagaidu nacionālā padome gaidīja, ka to atzīs Antantes valstis, 

Demokrātiskā bloka politiķi centās gūt Vācijas atbalstu.

 Vāciešu plāni dibināt hercogisti izjuka 1918. gada 11. novembrī, 

kad Vācija Pirmo pasaules karu zaudēja. Jau tai pašā dienā Lielbritā-

nijas ārlietu ministrs Arturs Belfūrs apliecināja, ka Lielbritānija atzīst 

Latviju par de iure dibinātu valsti un Pagaidu nacionālo padomi par 

tās valstiskuma nesēju: “Viņa Majestātes valdība ir raudzījusies ar 

visdziļāko līdzjutību uz latviešu tautas centieniem un viņas gribu 

atsvabināties no vācu jūga. Tā ar prieku atkal apliecina savu gatavību 

dot pagaidu atzīšanu Latviešu nacionālajai padomei kā de facto ne-

atkarīgai iestādei līdz laikam, kamēr Miera konference liks pamatus 

brīvības un laimes jaunam laikmetam priekš Jūsu tautas.” Līdz ar to 

Zigfrīda Annas Meierovica rokās tika ielikts burvju vārds – brīvība. 

Vācijas sabrukums novērsa vienu no galvenajiem šķēršļiem, kas ka-

vēja latviešu centienus pēc neatkarības. Bija mainījies vācu karaspēka 

statuss Latvijā. Pamiera noteikumi paredzēja Vācijas armijas uzturē-

šanos Latvijas teritorijā tikai tādēļ, lai aizturētu lielinieku virzīšanos 

uz Rietumiem.

Pirmajā pasaules karā latviešu tauta zaudēja 700 000 civiliedzīvotāju, 

250 000 karavīru. Arveds Švābe vēl pievieno 250 000 mirušu vai ne-

dzimušu bērnu. Tātad Latvija karā zaudēja 40% savas pamatnācijas. 

Pirmais pasaules karš pārvērta Eiropu. Tā kļuva pacifi stiska, demo-

krātiska, nacionālistiska un revolucionāra. Sabruka impērijas, radās 

jaunas valstis. Uz pasaules politiskās skatuves parādījās arī Latvija 

kā patstāvīga, demokrātiska, parlamentāra republika. Dažu dienu 

laikā Latvijas Pagaidu nacionālajai padomei izdevās apvienot savus 

spēkus ar Demokrātisko bloku, abām kopā 1918. gada 17. novembrī 

izveidojot Tautas padomi. Šī organizācija bija ar pietiekami plašu 

pārstāvniecību, lai dibinātu Latvijas valsti. Lielā mērā tas notika 

četru ievērojamu personu – Kārļa Ulmaņa, Miķeļa Valtera, Paula 

Kalniņa un Friča Mendera – uzdrīkstēšanās dēļ. 

Latvijas Tautas padomē ietilpa 40 pārstāvju no astoņām demokrātis-

kām partijām – gan pilsoniskām, gan sociāldemokrātiskām. Tautas 

padome savā pirmajā sēdē pieņēma politisko platformu, kurā noteica 

jaunās, topošās Latvijas valsts turpmākās attīstības pamatpostulātus 

un prioritātes. Par Latvijas Tautas padomes priekšsēdētāju ievēlēja 

Jelgavas advokātu, pazīstamo latviešu sabiedrisko un politisko darbi-

nieku Jāni Čaksti, kas pats sēdē nepiedalījās un kam par ievēlēšanu 

šai amatā paziņoja rakstveidā.

Pēc tam Tautas padome ievēlēja pirmo Latvijas Pagaidu valdību 

Kārļa Ulmaņa vadībā. Tautas padome nolēma Latvijas neatkarību 

pasludināt nekavējoties, un jau nākamajā dienā – 1918. gada 18. 

novembrī – tiks sasaukta kārtējā Tautas padomes sēde Nacionālajā 

teātrī, lai proklamētu neatkarīgu Latviju.

1918. gada 18. novembrī Nacionālajā teātrī tika pasludināta Latvijas 

valsts. Svinīgais notikums sākās plkst. 16.00. Uz skatuves bija pulcē-

jušies Tautas padomes locekļi. Svinīgo sēdi vadīja Gustavs Zemgals. 

Tika nolasīts 17. novembra Tautas padomes sēdes protokols. Pēc 

tam, skaļiem aplausiem skanot, G. Zemgals paziņoja, ka uz Latvijas 

Tautas padomi pārgājusi suverēnā vara. Pēc tam runāja Pagaidu 

valdības Ministru prezidents Kārlis Ulmanis. Latvijas Tautas padome 

pasludināja sevi par vienīgo likumīgo varas nesēju Latvijas valstī, kas, 

apvienota etnogrāfi skajās robežās, ir patstāvīga, neatkarīga, demokrā-

tiska republika. Jānis Čakste sēdē nepiedalījās. Rīga atradās landesvē-

ra rokās. Uz Tautas padomes sēdi bija aicināti dažādi cilvēki – nereti 

tādi, ko vienkārši personiski bija pazinuši jaunās valsts vadītāji. 

Jaunajai valstij neticēja tauta, pārlieku neticēja pat tie, kas piedalījās 

deklarācijas rakstīšanā. Tomēr sēdei piemita svinīgums, bet sēdes 

vadītājiem – pārliecība.

Gustavs Zemgals, Latvijas Tautas padomes sēdi slēdzot, vērsās pie 

visiem tautas dzīvajiem spēkiem ar aicinājumu nākt palīgā grūtajā 

Latvijas izveidošanas darbā. “Vienīgā mūsu vēlēšanās – lai Latvijai 

saules mūžs. Lai dzīvo demokrātiskā Latvija!” Sēdi slēdzot, Baumaņu 

Kārļa “Dievs, svētī Latviju!” valsts dibinātāji dziedājuši trīs reizes, 

šoreiz jau kā savas valsts himnu. 

Latvijas valsti proklamēja laikā, kad tās teritorijā atradās vācu 

okupantu karaspēks. Tikko bija beidzies Pirmais pasaules karš. Bija 

sācies skaisto ilūziju laiks, un neatkarīgās Latvijas idejas sludinātāja – 

Tautas padome – tobrīd vismazāk domāja par jaunās valsts aizsar-

dzību. Veidojot Pagaidu valdību, apsardzības ministra amats nemaz 

netika veidots, jo Tautas padome deklarēja miermīlīgas un draudzī-

gas attiecības ar visām kaimiņvalstīm.

Landesvēra virsnieki un baltvācu muižnieki bija pret jauno valsti 

noskaņoti ļoti negatīvi, bet  divas mazākas baltvācu partijas ieguva 

pārstāvniecību Latvijas Tautas padomē, un pirmajā valdībā bija viens 

ministrs vācietis. Nacionālā teātra tuvumā atradās latviešu karavīri, 

kas bija gatavi piedalīties pat ielu kaujās un nodrošināt valsts dibinā-

tājiem drošību. Vismaz 18. novembrī nekādas ieroču dunas nebija. 

Pēc Latvijas valsts pasludināšanas tai pašā vakarā Kārļa Ulmaņa 

Pagaidu valdība meklēja iespēju noregulēt attiecības ar Vāciju, kam 

faktiski piederēja vara Latvijas teritorijā. Vācijas ģenerālpilnvarotais 

Baltijā Augusts Vinnigs tika informēts par Latvijas valsts nodibināša-

nu. Vācijas kabineta sēdē, kas notika pavisam drīz pēc Latvijas valsts 

proklamēšanas, nolēma atzīt K. Ulmaņa valdību par provizorisku 

varu “latviešu etnogrāfi skajā teritorijā” un Tautas padomi par “kon-

trolējošu instanci”. 

25. novembrī K. Ulmanis saņēma šādu A. Vinniga rakstu: “Pagodi-

nos prezidenta kungam paziņot, ka vācu valdība ir ar mieru provi-

zoriski atzīt Latvijas Tautas padomi par patstāvīgu varu un pagaidu 

valdību par tās izpildu komisiju līdz tam laikam, kamēr miera 

konference izšķirsies par Latvijas nākotni saskaņā ar tautu pašnoteik-

šanās tiesībām.”
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Decembra sākumā Padomju Krievija anulēja 3. martā noslēgto 

Brestļitovskas miera līgumu un pārgāja uzbrukumā, lai iekarotu 

Latviju. 

Sarkanās armijas rindās Latvijā ienāca latviešu strēlnieki pelēkos vad-

malas svārkos, bruņoti ar krievu ložmetējiem. Viņi zināja, ka Vācija 

ir kapitulējusi, viņi zināja, ka vāciešus tagad var izdzīt no Latvijas, 

taču viņi nekā nezināja par Ulmaņa valdību un iespējām veidot brīvu 

valsti. Komunistu aģitatori strēlniekiem par Latvijas brīvvalsti nekā 

nebija teikuši, viņi aicināja strēlniekus dibināt Padomju Latviju. 

1918. gada 17. decembrī lielinieki Maskavā nodibināja Padomju 

Latviju, ko pārstāvēja Pētera Stučkas valdība, kurā darbojās arī viņa 

vietnieki: iekšlietu komisārs Jānis Lencmanis un Revolucionārās kara 

padomes priekšsēdētājs Jūlijs Daniševskis, kara komisārs Kārlis Pēter-

sons, zemkopības komisārs Fricis Roziņš, fi nanšu komisārs Rūdolfs 

Endrups, rūpniecības komisārs Dāvids Beika u.c. Rīgā Sarkanās 

armijas vienības ienāca 3. janvārī, un pēc desmit dienām darbu sāka 

Apvienotās Latvijas padomju I kongress. Latvijas pilsētās un laukos 

uz padomju varas nodibināšanu skatījās ar cerībām. Paļāvību deva 

tas, ka aiz draudīgā Sarkanās armijas vārda Latvijā bija atgriezušies 

latviešu strēlnieki. Vēl pievilcīgākas šķita domas, ka jaunā darba 

tautas vara sāks dalīt zemi bezzemniekiem.

Padomju Latvijas aldība Stučkas vadībā tika radīta ar militāru spēku. 

Padomes ātri saplūda ar lielinieku partijas institūcijām, veidojot 

partokrātisku diktatūru. Sarkanais terors atņēma dzīvību tūkstošiem 

Latvijas iedzīvotāju. 1919. gada sākumā padomju vara bija gandrīz 

visā Latvijā, izņemot tikai nelielu teritoriju ap Liepāju. 

Stučkas valdību raksturoja kara tiesas politika – visi, kas nav ar 

mums, ir pret mums. Visi, kas ir pret mums, ir iznīcināmi. 30. jan-

vārī Stučkas valdība izdeva pavēli par Revolucionārā kara tribunāla 

izveidi. Tribunālā darbojās trīs cilvēki – priekšsēdētājs un divi locekļi 

(par savu “darbu” viņi, protams, saņēma arī atalgojumu: priekšsē-

dētājs – 1500 rubļu, bet abi pārējie – katrs 750 rubļu mēnesī). Šai 

struktūrai bija piekomandēti 10 – 30 sarkanarmieši. Vēl darbojās arī 

1 – 2 rezerves locekļi, 4 – 8 izmeklētāji, tulks, sekretārs, lietveži u.c. 

Stučkas valdība bija vēl nekompetentāka un nervozāka kā Ulmaņa 

vai pat Niedras valdība. Stučkas valdības dekrēti kļuvuši par pie-

mēriem, kā vajag rīkoties, ja negrib gūt tautas atbalstu. Piemēram, 

15. februāra rīkojums, kas paredzēja, ka turpmāk visiem buržuāzijas 

pārstāvjiem būs jāmaksā arī “mantiskais nodoklis” – īpašos savākša-

nas punktos (Tirgoņu ielā 4, Aleksandra ielā 42 un daudzviet citur) 

jānodod vīriešu veļa, uzvalki, siltās zeķes, gultasveļa, dvieļi, kabat-

lakatiņi u.c. Savukārt 27. februārī Stučkas valdība pieņēma dekrētu 

par buržuāzijas nodarbināšanu sabiedriskos darbos. Tas noteica, ka 

turpmāk dažādiem direktoriem, akcionāriem, tirgotājiem, brīvo 

profesiju pārstāvjiem un viņu sievām būs jāstrādā asenizācijā, ielu 

tīrīšanā un līdzīgos darbos. Ja trūkst zirgu, viņiem būs jāpārvadā 

un jāpārnes smagi priekšmeti, jārok ierakumi, jāveic dažādi steidza-

mi darbi, jāmazgā veļa utt. Lai kāds neiedomātos izvairīties no šo 

pienākumu izpildes, tika atņemtas pases, to vietā izsniedzot darba 

grāmatiņas. Jāpiebilst, ka šīs grāmatiņas bija vienīgais likumīgais 

dokuments, kas nodrošināja iespēju saņemt pārtikas kartītes, kā arī 

pārvietoties pa okupēto valsti. Lieki piebilst, ka personas, kas nepa-

klausīja šiem priekšrakstiem, nodeva kara tribunāla rīcībā. 

Nevar noliegt Stučkas valdības veikumu kultūrā, izglītībā, veselī-

bas aizsardzībā. Tika dibināta Latvijas Augstskola, par kuras pirmo 

rektoru kļuva Pauls Valdens. Tika dibināta Opera, Strādnieku (tagad 

Nacionālais) teātris, Valsts bibliotēka, Valsts arhīvs. Ārsts Andrejs 

Priedkalns 1919. gada janvārī Valkā izveidoja pirmo bezmaksas 

ambulanci Latvijā. A. Priedkalns bija viens no izcilākām sava laika 

personībām. Nācis no nabadzīga zemnieka ģimenes viņš tika ievēlēts 

trešajā Krievijas Valsts domē. 1917. gada beigās un 1918. gada sāku-

mā A. Priedkalns bija Iskolata sanitārās nodaļas vadītājs Valkā. 

1919. gada 18. janvārī Parīzes Miera konferencē, ko vadīja Francijas 

premjerministrs Žoržs Klemanso, piedalījās Latvijas delegācija Jāņa 

Čakstes vadībā. Viņš izstrādāja reparāciju pieprasījumu no Vācijas. 

21. maijā Čakste delegācijas vadību nodeva Zigfrīdam Anna Meiero-

vicam, bet pats atgriezās Latvijā.

Galvenā teikšana nelielajā Kurzemes daļā, kas formāli palika K. Ul-

maņa Pagaidu valdības jurisdikcijā, bija vācu karaspēkam – landesvē-

ram un dzelzsdivīzijai. Vācieši centās kavēt Pagaidu valdības darbību, 

jo cerēja nostiprināt Latvijā savu varu. Lai latviešu tautu iebiedētu, 

viņi rīkojās ar visneģēlīgākajiem līdzekļiem. Kad marta sākumā vācu 

un latviešu karavīri sāka uzbrukumu lieliniekiem pie Skrundas, cīņu 

laikā 6. martā kāda vācu vienība atklāja (iespējams, tīšu) uguni pret 

Oskara Kalpaka komandēto bataljonu. Šai kaujā krita pirmais lat-

viešu bruņoto spēku virspavēlnieks. Kritušā O. Kalpaka vietā stājās 

Jānis Balodis. 16. aprīlī landesvēristi varmācīgi pārtrauca Kārļa Ul-

maņa Pagaidu valdības darbību. Baroni Manteifels, Reke, Brimmers, 

ne bez ģenerāļa fon der Golca ziņas, veica valsts apvērsumu. Viņi 

centās apcietināt visu Latvijas Pagaidu valdību, taču K. Ulmanim un 

dažiem ministriem izdevās paglābties angļu misijā. Vēlāk K. Ulma-

nis ar savu valdību bija spiests uzturēties uz kuģa „Saratov“, kas bija 

pietauvots Liepājas ostā. Vācieši Liepājā organizēja citu valdību, kas 

viņiem bija lojāla – Andrieva Niedras valdību. Latvijā vienlaikus 

pastāvēja trīs valdības: A. Niedras valdība ar tai uzticamo landesvēru 

un dzelzsdivīziju un Latviešu atsevišķo divīziju J. Baloža vadībā; 

P. Stučkas valdība ar tai uzticamajiem latviešu strēlniekiem un K. Ul-

maņa valdība ar tai uzticamo Ziemeļlatvijas brigādi un Zaļo armiju, 

kas kontrolēja lielu daļu Vidzemes.

Pavērsienu kara gaitā noteica divi notikumi. Vācu karaspēkam bija 

iecelts jauns komandieris – ģenerālis Rīdigers fon der Golcs, kas sa-

ņēma karaspēka papildinājumu un munīciju. Savukārt Vladimiram 

Uļjanovam (Ļeņinam) kārtējo reizi vajadzēja latviešu strēlniekus, lai 

ar strēlnieku durkļiem nosargātu savu valdību Petrogradā. Daļa sar-

kano strēlnieku pulku tika atsaukti no frontes līnijas. Pārsvars frontē 

tagad jau bija vāciešu pusē, kas formāli saucās A. Niedras valdības 

karaspēks.  

Daudzi latviešu strēlnieki bija vīlušies Stučkas valdībā, kas nodarbo-

jās ar represijām un nogalināja nevainīgus cilvēkus. Strēlnieki dezer-

tēja, devās uz savām dzimtajām mājām, bet citi pievienojās Ulmaņa 

valdībai lojālām armijas daļām, īpaši Ziemeļvidzemē. Visai drīz vā-

cieši un Ulmaņa valdībai uzticīgie spēki atguva Kurzemi un Zemgali 

līdz Lielupei. Visur, kur ienāca vācieši, sākās baltais terors – vācieši 

šāva un kāra cilvēkus par to, ka viņi sadarbojušies ar Stučkas valdību 

vai nav tai pretojušies. Baltais terors, ko veica fon der Golca armijas 

daļas, baltvācieši un dažādu tautību kareivji, kas bija apvienojušies 

zem vācu karogiem, bija vēl nežēlīgāks par sarkano teroru.

1919. gada 22. maijā Rīdigera fon der Golca komandētie bruņo-

tie spēki – dzelzsdivīzija un Baltijas landesvērs – padzina Stučkas 

valdību no Rīgas. Otrajā dienā pēc landesvēra ienākšanas Rīgā ielas 

atgādināja kaujaslauku. Pēkšņi iebrukdami Rīgā, vācieši bez brīdinā-

juma nošāva uz ielas katru, kas ar savu apģērbu atgādināja kareivi vai 

citādi šķita “šaubīgs”. Uz ielām tika apturēti visi gājēji un pārbaudīti 

viņu dokumenti. Ja vācu kareivjiem par kādu radās kaut vismazākās 

aizdomas, ka viņš ir komunists, sekoja nošaušana uz vietas. Atsvabi-

nātajā Rīgā bez tiesas un izmeklēšanas tika nošauts ap 2000 cilvēku.

Brīva un plaukstoša Latvijas valsts starp diviem pasaules kariem
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Vācu (formāli A. Niedras vadītās Latvijas) armijas uzbrukums 

turpinājās.  Vācieši strauji virzījās tālāk Vidzemē, kur, nākdamas no 

ziemeļiem, lieliniekus bija iztriekušas Ziemeļlatvijas un Igaunijas ka-

raspēka vienības. Lai nepieļautu latviešu un igauņu neatkarīgas valsts 

izveidi, vācieši uzbruka Ziemeļlatvijas brigādei un igauņu spēkiem. 

Igauņu ģenerāļa Johana Laidonera vadībā latvieši un igauņi 22. 

jūnijā pie Cēsīm sakāva skaitliski pārākos fon der Golca spēkus. No 

pilnīgas sakāves tos paglāba sabiedroto iejaukšanās. 27. jūnijā Liepājā 

savu darbību atjaunojaUlmaņa valdība. 

3. jūlijā Strazdumuižā tika parakstīts pamiers. Saskaņā ar tā notei-

kumiem landesvēram un dzelzsdivīzijai bez kaujas bija jāatstāj Rīga 

un jāatkāpjas uz Jelgavu. Andrievs Niedra demisionēja, Vācijas 

pilso ņiem vajadzēja atstāt Latviju, bet Baltijas landesvērs tika iekļauts 

Latvijas armijas sastāvā. Par tā komandieri kļuva britu virsnieks 

Harolds Aleksanders (vēlāk britu feldmaršals un Otrajā pasaules 

karā Sabiedroto virspavēlnieks Vidusjūras reģionā). Par Rīgas civil-

gubernatoru tika iecelts Sabiedroto militārās komisijas vadītājs 

angļu pulkvedis   S. G. Talents, par militārgubernatoru – amerikāņu 

pulkvežleitnants A. Daulijs.

6. jūlijā Rīgā ienāca Ziemeļlatvijas pulki, bet 8. jūlijā galvaspilsētā 

atgriezās K. Ulmaņa valdība. Taču vācu karaspēks nepildīja sabied-

roto vēlmi un neatstāja Latviju. Armija tika pārdēvēta par Krievu 

Rietumu armiju, ko formāli komandēja bijušais krievu armijas 

virsnieks, sevi par grāfu dēvējošs cilvēks ar tumšu pagātni Pāvels Ber-

monts-Avalovs. Šai labi bruņotajai 30 000 vīru lielajai armijai  bija 

paredzēts cīnīties ar boļševikiem krievu ģenerāļa Nikolaja Judeņiča 

vadībā, kura spēki atradās Ziemeļigaunijā. 8. oktobrī fon der Golcs 

un Bermonts-Avalovs no Kurzemes atsāka uzbrukumu Rīgai un 

ieņēma Pārdaugavu. Šoreiz ātri reaģēja sabiedrotie. Viņi atzina, ka 

fon der Golca rīcība neatbilst rietumvalstu politikas interesēm un 

piešķīra Latvijai ieročus un pirmās nepieciešamības preces. Ģenerālis 

Nikolajs Judeņičs nekavējoties pavēlēja Bermontam-Avalovam atstāt 

Rīgu, bet  pēdējais atteicās to darīt. 

Judeņičs nosūtīja Latvijas armijai materiālu palīdzību lielgabalu un 

munīcijas veidā. Pakļaujoties sabiedroto kategoriskai prasībai, Vācijas 

pavēlniecība atsauca fon der Golca štābu no Latvijas, un ģenerālis 

Latviju atstāja. Bermonts-Avalovs palika viens ar labi bruņotu salaš-

ņu armiju, kuras vienīgā motivācija bija marodierisms.

1919. gada 3. novembrī Rīgā pie Dzelzstilta Latvijas karaspēks sāka 

Rīgas atbrīvošanu, ar artilērijas uguni atbalstu sniedza sabiedroto 

fl ote. 11. novembrī Rīga bija brīva. Kopš tā laika 11. novembris lat-

viešiem ir nacionālo svētku diena – Lāčplēša diena. Atkāpjoties fon 

der Golca karaspēks izlaupīja Latvijas kultūras vērtības, nodedzināja 

Jelgavas pili un Academia Petrina. 28. novembrī Bermonta karaspēks 

tika padzīts no Latvijas. 

Lai izdzītu lieliniekus no Latgales, Latvijas valdība noslēdza savienī-

bu ar Poliju. Maršals Juzefs Pilsudskis par palīdzību Latvijas armijai 

prasīja tikai 20 000 vīru lielās poļu armijas uzturēšanas izdevumus. 

1920. gada 3. janvārī latviešu un poļu karaspēks sāka uzbrukumu 

Daugavpils apvidū. 21. janvārī tika atbrīvota Rēzekne, bet janvāra 

beigās latviešu un poļu karaspēks jau atradās pie Zilupes – Latvijas 

etnogrāfi skās robežas. Miera sarunas ar Krieviju turpinājās ilgi, vien-

laikus ar karadarbību. 

1920. gada 11. augustā Krievija, atzīstot Latvijas neatkarību, formāli 

kļuva par pirmo valsti, kas atzina Latviju de iure. Krievija un Latvija 

parakstīja miera līgumu, kurā Krievija atzina Latvijas patstāvību un 

uz mūžīgiem laikiem atteicās no visām tiesībām uz Latvijas tautu un 

zemi. 

1920. gada 17. un 18. aprīlī notika Satversmes sapulces vēlēšanas. 

Latvijas tauta pēc kara bija sašķelta un nabadzīga. Karš bija atstā-

jis aiz sevis krāsmatas un nekoptus laukus. Tieši pirms Satversmes 

sapulces vēlēšanām Latvijā no trimdas atgriezās Rainis un Aspazija. 

Dzejniekus sagaidīt ieradās tūkstošiem cilvēku. Satversmes sapulces 

vēlēšanās piedalījās 84,9% balsstiesīgo iedzīvotāju, kas godprātīgi 

ievēlēja savu pirmo parlamentu un noteica savu vēlmi dzīvot demo-

krātiskā valstī. Satversmes sapulce uz pirmo sēdi sanāca 1. maijā, par 

tās priekšsēdētāju tika ievēlēts Jānis Čakste. 

Būtiskais Latvijas uzdevums bija dot iespēju atgriezties bēgļiem 

no Krievijas. 4. novembrī Latvija noslēdza vienošanos ar Padomju 

Krieviju par bēgļu atgriešanos krievu vagonos līdz Zilupes stacijai. 

Pārbrauca vienkārši bēgļi, pārbrauca strēlnieki, kam bija apnicis ka-

rot zem svešiem karogiem, pārbrauca vienkārši Krievijas pilsoņi, kam 

bija vēlme mukt no lielinieciskās dzimtenes. Ne visiem atbraucējiem 

klājās labi. Latvijas varasvīri ar aizdomām raudzījās uz jebkuru, kas 

bija sadarbojies ar sarkanajiem. Katram atbraucējam vajadzēja uzrā-

dīt divus galvotājus, kas dzīvoja Latvijā. 

Stučkas valdība bija čakli konfi scējusi visus muižu īpašumus. Muiž-

nieku mākslas vērtības bez precīzas uzskaites un dokumentācijas bija 

nonākušas Rīgā. Uz šo kolekciju pamata 1920. gadā tika dibināts 

Rīgas pilsētas mākslas muzejs, kas izvietots Rīgas pilī.

Līdz ar mākslas vērtībām Stučkas valdība, ne bez Jāņa Misiņa pado-

ma, konfi scēja muižu arhīvus un bibliotēkas. Šo bagātību centrali-

zēšana ļāva Valsts arhīvam un Nacionālai bibliotēkai kļūt par visas 

Latvijas garamantu glabātāju.

1920. gads bija iesākums dievturībai. Dievturi radīja mākslīgu 

reliģiju, ko pamatoja uz teikām un Andreja Pumpura dzeju. Tika iz-

veidota latviešu dievu sistēma. Īpašu popularitāti dievturība neguva. 

To drīzāk var saukt par nacionālo intelektuāļu garīgo kustību.

1921. gada 26. janvārī Lielbritānija, Francija, Itālija un Japāna atzina 

Latviju un Igauniju de iure. 22. septembrī Baltijas valstis tika uzņem-

tas Tautu Savienībā. Taču jau 1921. gadā Latvija kļuva par ierēdnie-

cisku valsti – bija ap 30 000 ierēdņu, uz katriem 50 cilvēkiem viens 

ierēdnis. Šādi saimniekojot, valsts nonāca reālās fi nansiālās grūtībās. 

1922. gadā tika pieņemts valsts pamatlikums jeb Satversme, kas 

noteica, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, kurā valsts 

suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Likumdošanas vara ir Saeimai, 

ko ievēlē pilngadīgie Latvijas Republikas pilsoņi. Latvijas Republikas 

galva ir Valsts prezidents, ko ievēlē Saeima. Prezidenta vara Satvers-

mē tika ierobežota, viņam bija paredzēts veikt tikai reprezentācijas 

funkcijas – šādu vāju un reprezentatīvu varas institūtu radīja kreiso 

un centra partiju bailes no K. Ulmaņa ambīcijām. Valsts dzīves 

kārtošanu un vadīšanu uzticēja Ministru kabinetam, kas bija atkarīgs 

no Saeimas uzticības balsojuma. 1922. gada 7. un 8. oktobrī notika 

1. Saeimas vēlēšanas, kurās piedalījās 82,2% vēlētāju. Tās ir pirmās 

vēlēšanas Latvijas vēsturē, kurās balsošana notika, uzrādot pases, 

nevis pēc pieraksta vietas, kā agrāk.

Latvijas Republikas naudas sistēma tika ieviesta ar 1922. gada 3. 

augusta “Noteikumiem par naudu”. Par lata bāzi noteica zeltu (1 lats 

= 0,2903226 g zelta). Latvijas rubļa un lata kurss bija noteikts 50 : 

1. Par mazāko naudas vienību – simto daļu lata – kļuva santīms. Lai 

naudas politika būtu sekmīga, tika nolemts dibināt Latvijas Banku 

ar naudas emisijas tiesībām. Bankas pagaidu statūti apstiprināti 19. 

septembrī ar Ministru kabineta lēmumu. Tās sākumkapitāls bija 10 

mlj latu. Savu darbību Latvijas Banka sāka 1. novembrī, jau nākama-

jā dienā izlaižot 10 latu pagaidu banknoti, proti, 500 Latvijas rubļu 

ar uzdruku “10 latu”. Par to, ka tika ieviesta stabila valūta – lats, 

atzinība pienākas fi nanšu ministram Ringoldam Kalningam. 1923. 

gadā izveidota un iespiesta 100 latu naudaszīme pēc Riharda Zariņa 

un Kārļa Krauzes meta. Latvijas Valstspapīru spiestuvē izgatavotās 

naudaszīmes bija vāji aizsargātas pret viltošanu, tādēļ Latvijas Bankas 

padome nolēma turpmāk visas Latvijas Bankas banknotes iespiest 

Anglijā, bet naudaszīmju noformējumu veidoja angļu mākslinieki. 

Vienīgi 1939. gada 100 latu banknote izgatavota Latvijas Valstspapī-

ru spiestuvē pēc Jāņa Šternberga un Kārļa Krauzes meta.

Latvijā vairums cilvēku, izņemot komunistus un sīkas „niedristu” 

paliekas, apsveica ne tikai brīvu valsti, bet arī parlamentārismu. Lat-

vijas tautas enerģija kūsāt kūsāja, politiskā dzīve mutuļoja, partijas 

nevarēja ne saskaitīt – bija jābauda brīvība. Valdības mainījās bieži, 

tomēr tas netraucēja Latvijai pēc postošiem kariem apbrīnojami ātri 

atdzimt. Tika atvērtas augstskolas. Mākslā bija drosmīgi meklējumi. 

Tomēr daudzi valsts uzņēmumi un monopoli, kam vilkās līdzi arvien 

pieaugoša ierēdņu armija, radīja milzu zaudējumus, ko sedza no 

valsts budžeta.



Ekonomikā valdīja neoliberālisms, tirdzniecība bija brīva. Latvija, 

izsapņojusi īso sapni par tranzītu no Krievijas uz Rietumiem kā 

uzplaukuma pamatu, atrada savu pieticīgo, izdevīgo vietu Eiropas 

ekonomikā kā agrāra valsts ar augošu rūpniecību. Galvenais eksporta 

partneris bija Lielbritānija, bet par sterliņu mārciņām tika pirktas 

Vācijas preces. Satversmes sapulce pieņēma arī Zemes iekārtas liku-

mu, kas atsavināja muižu zemes, pasludinot tās par valsts īpašumu. 

Bijušajiem muižu īpašniekiem, kas nebija cīnījušies pret Latvijas 

valsti, atstāja lietošanā līdz 100 ha zemes, pārējo sadalīja jaunsaim-

niekiem, šie zemesgabali nepārsniedza 22 ha platību. Ar šo likumu 

piepildījās latviešu kalpu un bezzemnieku vēlme tikt pašiem pie 

sava kaktiņa, sava stūrīša zemes. 1923. gadā sējumu platības Latvijā 

pārspēja pirmskara līmeni un aramzemes platību pieauguma ziņā 

Latvija bija trešajā vietā Eiropā aiz Dānijas un Lietuvas. Pats būtis-

kākais – strauji cēlās ražas, piena izslaukums, visos lauksaimniecības 

rādītājos Latvija dažos gados sasniedza Eiropas valstu līmeni.

Veiksmīgai Latvijas ārpolitikai pamatus lika Zigfrīds Anna Meie-

rovics, kas panāca, ka veidojās stabilas un draudzīgas attiecības ar 

Igauniju, Lietuvu, Poliju un Somiju, kā arī ar Vāciju un Padomju 

Savienību. Viņa vadītā ārpolitika nodrošināja Latvijai cieņu un 

atzīšanu arī citās valstīs. 

Par īpašiem tautas svētkiem kļuva1926. gadā rīkotie 6. Vispārējie 

dziesmu svētki, kas bija pirmie kopš 1910. gada.

Latvijas brīvvalsts laikā pasu sistēmu noteica 1927. gada noteikumi 

ar vēlākiem grozījumiem un īpaša Iekšlietu ministrijas instrukcija. 

Latvijā bija noteikts, ka katram pilsonim, izņemot aktīvajā kara-

dienestā esošos, savas personas apliecināšanai bija nepieciešama 

iekšzemes vai ārzemju pase. 

Pase bija nepieciešama katrai 16 gadu vecumu sasniegušai personai, 

bērnus līdz 16 gadu vecumam ierakstīja vecāku pasēs. Īpašos gadīju-

mos ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu pasi varēja saņemt pirms 16 

gadu vecuma.

1924. gadā Jānis Linters ierosināja Rīgas radiofona būvi. Jau 1925. 

gadā Pasta un telegrāfa darbnīcās sāka ražot radiouztvērējus. 1. no-

vembrī svinīgi atklāja Rīgas radiofonu ar Džakomo Pučīni operas 

“M-me Butterfl y” translāciju no Nacionālās operas.

1925. gada rudenī Parīzē notika starptautiska izstāde, kurā piedalījās 

80 modernistu no Eiropas un Amerikas, to vidū Latvijas mākslinieki 

Aleksandra Beļcova, Romans Suta, Erasts Šveics, Kārlis Miesnieks, 

Uga Skulme un Hilda Vīka.

1925. gada 3. un 4. oktobrī notika 2. Saeimas vēlēšanas. Tajās 

piedalījās 74,9% balsstiesīgo iedzīvotāju. Tika iesniegts 141 kandi-

dātu saraksts, no kuriem 48 ieguva mandātus. No simts ievēlētājiem 

deputātiem 84 bija latvieši, 55 deputātiem bija augstākā, 30 – vidējā 

un 15 – zemākā izglītība. 2. Saeimas priekšsēdētājs bija ārsts Pauls 

Kalniņš.

1927. gadā Valmieras stadionā notika sacensības soļošanā 2 km dis-

tancē. Tajās bija pieteikti tikai trīs dalībnieki, taču organizatori bija 

paredzējuši trīs medaļas, tātad vismaz četrus dalībniekus. Skatītāju 

rindās sēdējis arī jaunais Jānis Daliņš, kam tad nu lūguši izlīdzēt. 

Viņš piekritis, un jau pēc neilga brīža pārsteigtie skatītāji skatījuši 

savām acīm, kā iesācējs lepni aizsoļo garām Latvijas rekordistam 

Alfredam Dūrenam un visai viegli uzvar. Tā sākās Latvijas ceļš uz 

daudziem sasniegumiem un olimpiskām medaļām soļošanā.

Sāka iznākt Latviešu konversācijas vārdnīca – plašākā un pilnīgākā 

universālā enciklopēdija latviešu valodā. Tā izdota no 1927. līdz 

1940. gadam Rīgā A. Gulbja apgādā, galvenais redaktors bija Arveds 

Švābe. Iznāca 21 sējums ar 77 tūkstošiem šķirkļu, taču sākās padom-

ju okupācija un vārdnīca palika nepabeigta.

1929. gadā aizmirstībā nomira latviešu izcilais dzejnieks Rainis. 

Sēroja visa tauta, un dzejnieka bērēs blakus valdības pārstāvjiem, 

ārvalstu sūtņiem un sirmiem profesoriem gāja strādnieki, zemnieki 

un skolu jaunatne.

Liepājas–Glūdas (Jelgavas) dzelzceļa līnija pabeigta 1929. gada rude-

nī. Visa dzelzceļa būve izmaksājusi 23 milj. latu, tā kopējais garums 

ir 179,4 km, tajā izmantots 12 550 tonnu sliežu.

1930. gadā Latvijā iznāca 12 dienas avīzes, Rīgā atklāja jaunuzcelto 

Centrāltirgu, tolaik modernāko Eiropā.

1922. gadā totalitārisms uzplauka Itālijā, 1926. gada maijā autori-

tārisms tika ieviests Polijā, pusgadu vēlāk – Lietuvā. Arī latviskums 

Latvijā sāka izpausties nacionālisma formā. Priekšvēstnesis bija 

gandrīz nemanāms – 1931. gadā notika referendums par Doma 

baznīcu, par tās atsavināšanu vācu un atdošanu latviešu luterāņu 

draudzei. Protams, referendums izdevās. 

1931. gadā iznāca Arveda Švābes „Kurzemes muižas tiesības”. Viņa 

atstātais zinātnisko darbu klāsts un atziņas par latviešu tautas vēstu-

res pētniecību ir pamācošas un rosinošas vēl pēc daudz gadiem. Viņš 

ir darbojies gan par vēsturnieku, juristu, sociologu, enciklopēdistu, 

folkloristu. 

Sadrumstalotais Saeimas sastāvs un biežās valdību maiņas apgrūtinā-

ja pēctecīgu valsts attīstību. 

1932. gads Latvijai sākās ar reālu ekonomisku krīzi. Produkcijas 

ražošana metālapstrādē un mašīnbūvē, apģērbu un apavu, keramikas 

rūpniecībā un kokrūpniecībā samazinājās uz pusi. Kritās iedzīvotāju 

dzīves līmenis, uzņēmumi pārtrauca ražošanu, un cilvēki palika bez 

darba. 

Bezdarbnieku skaits trīskāršojās. Saeima un valdība meklēja ce-

ļus krīzes radītā posta pārvarēšanai. Saeima pieņēma likumu “Par 

līdzekļu piešķiršanu bezdarba apkarošanai” un Likumu par krīzes 

apkarošanas nodokli, nosakot to 50% apmērā no nekustamās man-

tas nodokļa pilsētās un no ienākumu nodokļa. Tomēr tas nemazi-

nāja tautas neuzticību Saeimai – sabiedrība prasīja tiesības atlaist 

Saeimu. Parādījās aicinājumi par referenduma sasaukšanu Saeimas 

atlaišanai. Latviešiem allaž bijis raksturīgi ekonomiskās krīzēs vainot 

parlamentu, un allaž atradušies opozīcijas politiķi, kas šo aktivitāti 

rosina. 1932. gada 24. janvārī tika dibināta Latviešu tautas apvienība 

“Ugunskrusts” ar Gustavu Celmiņu priekšgalā, kas, tiesa, drīz tika 

aizliegta.

Nostāsts vēsta, ka 1934. gada martā pie Ministru prezidenta Kārļa 

Ulmaņa ticis pielaists leģendārais pareģis Eižens Finks. Viņš lūdzis 

Ulmani neveikt valsts apvērsumu, jo tas novedīšot pie Latvijas valsts 

bojāejas. Finka slavenākais pareģojums Jaunāko Ziņu īpašniecei 

Benjamiņa kundzei, ka viņa mirs pilnīgā trūkumā bez spilvena zem 

galvas. Tobrīd Emīlijai Benjamiņai piederēja vairāki nami Rīgā, grez-

na vasarnīca Rīgas Jūrmalā un Valdeķu muiža pie Kandavas. Lieki 

teikt, ka ne Ulmanis, ne Benjamiņa, kas gāja bojā padomju izsūtīju-

mā, Finkā neieklausījās.

15. maija vakarā Ulmanim lojālās spēka struktūras ieņēma galve-

nās valsts iestādes, arestēja potenciālos pretiniekus, bet 16. maijā 

divos naktī par šo faktu tika informēts Valsts prezidents Alberts 

Kviesis. Ulmanim un viņa atbalstītājiem izdevās īstenot apvērsumu 

bez neviena šāviena. Latvija kļuva par vienīgo Eiropas valsti, kurā 

nepastāvēja pat butaforisks parlaments. Saeima bija atlaista, politis-

kās partijas aizliegtas, ieviests karastāvoklis, izformētas pašvaldības, 

aizliegta demokrātiskā prese. Varu Latvijā pārņēma Ulmaņa vadītais 

Ministru kabinets. 1936. gadā, kad beidzās Saeimas vēlētā Valsts 

prezidenta Alberta Kvieša pilnvaras, arī šo amatu pārņēma Ulmanis, 

kas sevi dēvēja par Valsts un Ministru prezidentu. 

Valsts apvērsums notika bez asinsizliešanas, bez nāvessoda piemē-

rošanas politiskajiem pretiniekiem. Atlaistās Saeimas deputātiem 

turpināja maksāt algu. Ulmaņa autoritārisma laiks ir spilgts, bagāts 

un interesants posms mūsu vēsturē. Tai pašā laikā neskaidrs ir jautā-

jums – vai apvērsuma atbalstītājos nav rodami Padomju Savienības 

specdienesti. Dokumenti liecina, ka PSRS vēstniecībai bija viegli 

strādāt ar nelielu grupiņu ministru un vismaz daļu no viņiem saver-

vēt darbam savās interesēs.

15. maija Latvijas trīs galvenās pamatvērtības bija – vadonība, vieno-

tība, nacionālisms. Ulmanis vadonības ideju īstenoja, vienpersoniski 

izlemjot visus valsts dzīves jautājumus, uzstājoties kā augstākā auto-

ritāte visās lietās. Tika īstenots Ulmaņa personības kults: goda vārti, 

goda nosaukumi un ziedu vītnes, neaprakstāma glaimošana. Tomēr 

Ulmanis veiksmīgi iemiesoja latviešu mentalitātei pieņemamu un 

saprotamu stingra, bet taisnīga un kārtīga latviešu lauku saimnieka 

tēlu. Tā kā Ulmanim nebija ģimenes un pēcnācēju, viņam nebija arī 

nekādu merkantilu vai materiālu interešu, visu savu dzīvi viņš varēja 

veltīt valstij un tās uzplaukumam. Paša noteikto lielo algu viņš dāsni 
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tērēja pabalstiem un dāvanām, atbalstot skolas, kultūras dzīvi, sporta 

pasākumus. Kārlis Ulmanis iedibināja Draudzīgo aicinājumu, proti, 

latvieši skolām dāvāja grāmatas, arī pats Vadonis to darīja ļoti dāsni. 

Vadoņa vienotības motivācija bija: “Mūsu ir tikai divi miljoni, un, 

lai daudzās jomās daudz sasniegtu, mēs nedrīkstam sašķelties, mums 

vienoti un vienprātīgi jāceļ sava valsts.” Ulmaņa laiks daudziem aso-

ciējas ar bekona un sviesta eksportu, kas nodrošināja Latvijai stabilu 

valūtu, garantētus ienākumus un brīvus līdzekļus ekonomikas attīs-

tībai. Nozīmīgas eksportpreces bija kokmateriāli, papīrs, kuļmašīnas 

un pat lidmašīnas.

Pēc apvērsuma Ulmanis izveidoja kameras, kas bija ieceltu amat-

personu jeb profesiju parlaments. Kameru mērķis bija palielināt 

valsts monopolu un valsts akciju sabiedrību nozīmi, kā arī mazināt 

ārzemju kapitāla ietekmi. 1935. gadā izveidoja lauksaimniecības, 

tirdzniecības un rūpniecības, kā arī amatniecības kameru, 1936. 

gadā – darba, bet 1938. gadā – rakstu un mākslas, kā arī profesiju 

kameru. Kameras tika pakļautas attiecīgās nozares ministram. Kame-

rām bija padomdevēja tiesības Valsts ekonomikas padomē un Valsts 

kultūras padomē.

1935. gada aprīlī Ministru kabinets nodibināja Latvijas Kredītban-

ku, kam tika dotas tiesības pārņemt un likvidēt grūtībās nonākušās 

kredītiestādes. Izveidoja arī divas valsts akciju bankas – Latvijas 

Zemnieku kredīta banku un Vispārējo lauksaimniecības banku.

Latviska Latvija bija K. Ulmaņa nacionālās politikas pamatā. 1935. 

gadā Latvijā bija 1 467 000 latviešu jeb 77% valsts iedzīvotāju. 

Minoritātēm tika nedaudz ierobežotas izglītības un valodas tiesī-

bas. Saimniecība tika latviskota. Tomēr Ulmaņa režīms nekultivēja 

nacionālo naidu un antisemītismu, saglabāja minoritāšu kulturāli 

nacionālo autonomiju un uzskatīja to pārstāvjus par pilntiesīgiem 

Latvijas pilsoņiem.

1935. gadā iznāca 10 dienas laikraksti: 6 latviešu valodā, 2 vācu, 1 

krievu un 1 ebreju valodā. Vislielākais metiens – ap 200 000 – bija 

dienas laikrakstam “Jaunākās Ziņas”. Iznāca laikraksti arī latgaliešu 

rakstu valodā, populārākais bija “Latgolas Vords”. 1935. gadā nodi-

bināja Latviešu valodas krātuvi. 

Vienlaikus darbojās arī pareizrakstības komisija. Latviešu rakstība 

kļuva par vienu no labākajām pasaulē. Tā labi saskanēja ar izrunu, 

ļāva iekļaut latviešu valodā nepieciešamos aizguvumus no citām 

valodām.

Latviskās Latvijas propaganda dažkārt bija pat komiska, tomēr dažos 

gados jūtami pacēla latviešu tautas nacionālo pašapziņu. Kaut arī 

Ulmaņa laikā skanēja daudz tukšu, nacionālpatriotisku frāžu, tomēr 

prezidenta darbības pamatā bija reālu, praktisku, saimniecisku un 

sociālu problēmu risināšana. 

Ļoti uzskatāms piemērs, kā darbs sadzīvoja ar propagandu un pom-

pozitāti, bija Meža dienas. Tās 1935. gadā atklāja Nacionālajā operā 

ar Ulmaņa uzrunu, pēcpusdienā Ministru prezidents Jelgavas šosejas 

malā iestādīja pirmo bērzu, pēc tam pa vienam bērzam stādīja visi 

valdības locekļi, armijas un valsts iestāžu augstākās amatpersonas, 

skolu direktori un mākslinieki, bet apstādīto šoseju vēlāk nosauca 

par Vienības gatvi.

Daudzi Latvijas iedzīvotāji, it īpaši inteliģence, neatzina 1934. 

gada 15. maija likumību un vadonību. Taču Latvijas ekonomiskie 

panākumi, dzīves līmeņa paaugstināšanās un pilsētu izaugsme darīja 

režīmu iedzīvotājiem pievilcīgu un pieņemamu. 

Ulmaņa laiks bija celtniecības laiks. Ķeguma hidroelektrostacija, til-

ti, šosejas, administratīvās ēkas, tautas nami, simtiem skolu – tas viss 

tika uzcelts sešos gados. Tiesa, totalitārisma apstākļos radās vēlme 

būvēt lielas ēkas klasicisma stilā, tika uzcelta Finanšu ministrija un 

Tiesu pils. Tā kā Finanšu ministrijas būvvieta atradās starp šaurām 

un līkumotām Vecrīgas ielām, nācās atpirkt un nojaukt blakusēkas 

un likvidēt dažas viduslaiku ieliņas.

Attīstījās rūpniecība, par kuras lielākajām veiksmēm tika atzīti 

radioaparāti, tālruņi un fotoaparāts “Minox”, Rīgas auduma devums 

tekstilrūpniecībā, VEF un Liepājas Karostas darbnīcas ražotās lid-

mašīnas. Ulmanis mīlēja, loloja un kopa Latviju un prasīja to arī no 

visiem valsts pilsoņiem: “Neprasi, ko valsts var tev dot, prasi, ko tu 

vari dot valstij!”

Likvidētās akciju sabiedrības “Fēnikss” apsaimniekošanai 1936. gada 

23. decembrī nodibināja jaunu rūpniecības akciju sabiedrību ”Vai-

rogs”, kuras pamatkapitāls bija 8,5 mlj latu. 99% akciju piederēja 

valstij, bet pārējās iegādājās akciju sabiedrības pārvaldes darbinieki. 

„Vairogs” sadarbībā ar ASV rūpnīcu „Ford” sāka vieglo, bet vēlāk arī 

kravas automobiļu ražošanu Latvijā. Šie spēkrati kļuva ļoti populāri 

un ar „Ford–Vairoga” marku tika gatavoti ne tikai pašmāju tirgum, 

bet arī eksportam.

Vēl piemērs labai saimniecībai bija Eiropā pirmā ģipškartona lokšņu 

fabrika, kas uzcelta Rīgā 1938. gadā. Lai arī šīs fabrikas vairs nav, 

lielā Eiropas daļā joprojām ģipškartonu sauc par riģipsu.

Ulmaņa laiks bija sociālas palīdzības laiks, kas zināms ar Slimokasu 

medicīnu. 1939. gadā tika pieņemts likums par apdrošināšanu nelai-

mes gadījumos un arodslimībās. Bez tam Ministru kabinets pieņē-

ma Likumu par dzīves vakara nodrošināšanas fondu, kas paredzēja 

līdzekļu uzkrāšanu iedzīvotāju vecumdienu nodrošināšanai. Latvijas 

brīvvalsts laikā izveidotā sociālā apgādība un darba aizsardzība bija 

viena no progresīvākajām Eiropā.

Devītie Vispārējie latviešu dziesmu svētki notika Rīgā no 1938. gada 

16. līdz 19. jūnijam Pārdaugavā, Uzvaras laukumā, kur šim nolūkam 

tika uzcelta jauna pagaidu estrāde. Valdības vēlme bija, ka jauno 

svētku programmai jābūt „diženai, patriotiskai, ar lieliem tautas 

vienības svētkiem piemērotām dziesmām”. Svētkos piedalījās 16 000 

dziedātāju, kas pārstāvēja 380 korus, klausītāju vidū bija ap 100 000 

cilvēku. 

1939. gadā tika uzņemta pirmā latviešu pilnmetrāžas mākslas fi lma  

„Zvejnieka dēls” pēc Viļa Lāča romāna motīviem. Filma bija ļoti 

populāra, par tautas varoņiem kļuva kā fi lmas režisors Vilis Lape-

nieks, tā aktieri (Pēteris Lūcis, Ņina Melbārde), tā scenārija autors 

Vilis Lācis. 

Ulmaņa laika nacionālisms palīdzēja latviešu tautai izturēt visas 

trīs sekojošās okupācijas varas pusgadsimta garumā. Vēl arvien ar 

Ulmaņa laikiem latviešiem saistās kārtīgs darbs un pieklājīgs dzīves 

līmenis, sava patstāvīga valsts un valdība, sirsnīgas un vienkāršas 

cilvēciskās attiecības, normāli funkcionējoša sabiedrība un valsts.

Pēc 1934. gada apvērsuma Latvijas ārpolitiskie sakari ar citām 

valstīm bija diezgan rosīgi. 1940. gadā Latvijai bija diplomātiskās 

pārstāvniecības Argentīnā, ASV, Beļģijā, Brazīlijā, Bulgārijā, Dānijā, 

Francijā, Grieķijā, Nīderlandē, Igaunijā, Itālijā, Lielbritānijā, Lietu-

vā, Luksemburgā, Norvēģijā, Portugālē, PSRS, Rumānijā, Somijā, 

Spānijā, Šveicē, Ungārijā, Vācijā, Vatikānā un Zviedrijā. 

No 1936. līdz 1939. gadam Latvija bija Tautu Savienības augstā-

kā pārstāvniecības orgāna (Padomes) locekle. Latvija iekārtoja un 

uzdāvināja Tautu Savienībai apspriežu zāli šās organizācijas mītnē 

Ženēvā. 

Latvija bija kļuvusi arī interesanta eiropiešiem. Piemēram, 1939. 

gadā Latviju apmeklēja gandrīz 82 000 ārzemju tūristu. Regulāra 

avio satiksme vēl tikai dzima, un parasts tūrists pārvietojās ar auto vai 

vilcienu.

1939. gada 7. jūnijā Latvija un Vācija parakstīja neuzbrukšanas 

līgumu. 23. augustā Vācijas valdība sāka organizēt Baltijas vāciešu 

repatriāciju. Latviju atstāja aptuveni 50 tūkstoši, bet Igauniju – 15 

tūkstoši vācu izcelsmes iedzīvotāju.

Nedaudz par latviešiem Krievijā. Pēc Pirmā pasaules kara, kad 

simtiem tūkstošu latviešu nonāca bēgļu gaitās Krievijā, kad vai-

rāk nekā 200 000 latviešu karoja gan sarkanās, gan baltās armijas 

pusē Krievijas pilsoņu karā, ceturtdaļmiljons latviešu palika dzīvot 

Krievijā un Ukrainā, kas kopš 1922. gada lepni saucās par Padomju 

Savienību. Gandrīz vai katrai latviešu ģimenei divdesmitajos gados 

Padomju Savienībā bija kāds tuvāks vai tālāks radinieks, jaunības 

draugs, karabiedrs vai paziņa. 

1927. gadā PSRS sākās Staļina vadītā piespiedu kolektivizācija. 

Daudzi latvieši no veiksmīgi izveidotajām viensētām tika sadzī-

ti kolhozos, viņiem piederošā manta un tehnika pasludināta par 

kopīpašumu. Tika likvidētas skolas, klubi un bibliotēkas. Ar varu 

tika uzspiests runāt un rakstīt krieviski, kas līdz tam latviešiem 

nebija bijis nepieciešams. Daudzus latviešu ciemus likvidēja, tajos ar 

nodomu iepludināja cittautiešus vai apvienoja ar cittautību ciemiem. 



Tomēr vēl 1933./1934. mācību gadā Krievijā un Ukrainā darbojās 

119 latviešu skolas, no tām 17 vidusskolas, Ļeņingradā un Ačinskā – 

latviešu pedagoģiskie tehnikumi.

Latvieši bija aktīvi Krievijas sabiedriskajā dzīvē. Ar plašu vērienu 

darbojās kultūras un izglītības biedrība „Prometejs”, latviešu teātris 

„Skatuve”, kam 1932. gadā piešķīra valsts teātra statusu. Maskavā 

bija rosīgs Latviešu klubs, radošās apvienības, bibliotēka, divi atpūtas 

nami Piemaskavā, tipogrāfi ja, kur drukāja grāmatas latviešu valodā, 

divi veikali, bērnudārzs. Latvietis Jukums Vācietis īslaicīgi bija Krie-

vijas SFPR bruņoto spēku virspavēlnieks, Jānis Rudzutaks – PSRS 

Tautas komisāru padomes priekšsēdētāja vietnieks, drošības dienestu 

vadīja Jēkabs Peterss un Mārtiņš Lācis, kara aviācijas virspavēlnieks 

bija Jēkabs Alksnis, Magadanas celtniecību vadīja latvietis Eduards 

Bērziņš. Lielākoties latvieši bija uzticīgi padomju varai un komunis-

tiskajai ideoloģijai. 1927. gadā reģistrēti 12 000 latviešu komunistu.

PSRS iekšlietu tautas komisārs, valsts drošības ģenerālkomisārs 

Nikolajs Ježovs 1937. gada 30. novembrī parakstīja šifrotelegrammu 

par latviešu arestēšanu, jo Maskavā un virknē apgabalu esot atklātas 

nozīmīgas spiegu-diversantu un nacionālistiskas, kontrrevolucionāras 

Latvijas izlūkdienesta izveidotas latviešu organizācijas, kas saistītas ar 

citu valstu izlūkdienestiem. Šie kontrrevolucionārie latviešu formē-

jumi ietilpstot labēji trockistisko organizāciju un militārās trockistu 

sazvērestības sastāvā kā nacionālistiskas latviešu fi liāles un centri.

Lai sagrautu nacionālistisko latviešu darbību PSRS, Ježovs pavēlēja 

1937. gada 3. decembrī vienlaikus visās republikās, novados un 

apgabalos arestēt visus latviešus, pret ko ir aizdomas par spiegošanu, 

diversijām, pretpadomju nacionālistisku darbību. Arestam bija pa-

kļauti visi latvieši, kuri uzņemti operatīvajā uzskaitē un kuru darbība 

tiek izmeklēta, politemigranti no Latvijas, kuri ieradušies PSRS pēc 

1920. gada, pārbēdzēji no Latvijas, biedrības “Prometejs” un lat-

viešu klubu vietējo fi liāļu vadītāji, valžu locekļi un štata darbinieki, 

Osoaviahima latviešu strēlnieku biedrības vietējo nodaļu vadītāji un 

biroju locekļi, agrāk funkcionējošo akciju sabiedrību “Produkts” un 

“Mežaprodukts” bijušie vadītāji un valdes locekļi, Latvijas pavalstnie-

ki, izņemot diplomātisko iestāžu darbiniekus, latvieši, kas ieradušies 

PSRS kā tūristi un tur palikuši.

1937. gada 3. decembrī ar valstisku vērienu un zvērisku nežēlību 

sākās «Latviešu operācija». 70 tūkstošus cilvēku nošāva vai repre-

sēja tikai tādēļ, ka viņi bija latvieši, neprasot politisko pārliecību 

vai sabiedrisko stāvokli. Terora vilnis aizslaucīja no zemes latviešu 

lieliniekus, kas ieņēma augstus partijas un valsts amatus, kā arī visus 

augstākos latviešu virsniekus. Pilnīgi tika sagrauta Kominternes 

Latvijas nodaļa, un tās biedri pasludināti par “nacionālistiem” un 

“padomju tautas ienaidniekiem”. 

Daudz latviešu panikā atstāja savas dzīves vietas un mēģināja glābties 

apgabalos, kur viņus nepazina. Citi bailēs krieviskoja savus uzvārdus. 

Kopumā latviešu izcelsmes dēļ tika nonāvēti vairāk nekā 70 tūkstoši 

nevainīgu cilvēku. 

Baltiešu liktenis tika pilnībā izlemts 1939. gada 23. augustā, kad 

lielinieciskā Padomju Savienība un nacistiskā Vācija parakstīja 

starpvalstu līgumu. Līguma pielikumos bija konkretizēta abu lielvaru 

ietekme Eiropā. Abas lielvalstis vienojās par Polijas sadalīšanu, kā arī 

par Latvijas, Igaunijas, Somijas un Rumānijas Transilvānijas daļas 

iekļaušanu Padomju Savienības interešu sfērā, kas patiesībā nozīmēja 

šo teritoriju okupāciju. Slepenā protokola pirmajā punktā bija teikts, 

ka teritoriāli politiskas pārkārtošanas gadījumā Lietuvas robeža vien-

laikus ir Vācijas un PSRS interešu sfēru robeža. 

Lietuvas intereses uz Viļņas apgabalu tika atzītas abpusēji. Visu 

reglamentēja Slepenais papildprotokols, ko Padomju Savienības val-

dības vārdā bija parakstījis Vjačeslavs Molotovs, bet Vācijas valdības 

vārdā – Joahims fon Ribentrops. 

Vēsturē līgums ar tā slepenajiem protokoliem iegājis kā Ribentropa–

Molotova pakts. 1939. gada septembrī gan Vācija, gan PSRS iebruka 

Polijā un to sadalīja. Padomju Savienības ieņemto daļu nosauca par 

Ukrainas PSR un Baltkrievijas PSR rietumu daļu.

1939. gadā 28. septembrī PSRS parakstīja Draudzības līgumu ar Vā-

ciju un kļuva par Hitlera ofi ciālu sabiedroto. Pēc Polijas sadalīšanas 

abām lielvarām bija mainījušās intereses: PSRS sāka mantrausīgi rau-

dzīties uz Somiju un Aļasku, bet Vāciju vairāk interesēja Rietumeiro-

pa, īpaši iespēja pakļaut Franciju, Beļģiju, Dāniju un Norvēģiju. Lai 

Vācija varētu turpināt karot un uzturēt labas attiecības ar PSRS, tika 

labots arī iepriekš minētais Slepenais protokols. PSRS interešu sfērā 

nonāca arī Lietuva. 

1939. gada 27. septembrī Igaunijas ārlietu ministru Karlu Selteru 

izsauca uz Maskavu un pieprasīja viņam parakstīt Savstarpējās palī-

dzības līgumu. Šis līgums bija pazemojošs – tas prasīja Igaunijai pil-

dīt virkni ultimatīvu prasību, to vidū izvietot PSRS karaspēka daļas 

Igaunijas teritorijā. 5. oktobrī šādu pašu līgumu parakstīja Latvija, 

bet 10. oktobrī piekāpās un parakstīja arī Lietuva. Atbilstoši šiem 

līgumiem Latvijas teritorijā – Piltenē, Ēdolē, Kuldīgā, Cīravā, Dur-

bē, Grobiņā, Liepājā, Paplakā, Priekulē un Vaiņodē – tika izvietotas 

PSRS armijas karabāzes. Baltija kļuva par Maskavas protektorātu.

Uz Maskavu tika izsaukts arī Somijas ārlietu ministrs. Arī viņam 

ultimatīvi piedāvāja parakstīt šādu pašu pazemojošu līgumu. Taču 

Somija atteicās atdot daļu savas teritorijas, iznomāt Hanko ostu un 

demilitarizēt PSRS un Somijas robežu. 29. novembrī PSRS sāka ka-

radarbību. Somija varonīgi pretojās. Sākās Ziemas karš, ko pasaules 

vēsture atzīst par vienu no varonīgākajām lappusēm kādas tautas 

vēsturē. Somi karoja, aizstāvot savu zemi, turklāt darīja to gudri un 

precīzi. 

Padomju agresiju nosodīja Tautu Savienība, 14. decembrī izslēdzot 

PSRS no šās organizācijas. 

Par spīti Somijas karavīru varonīgajai cīņai Ziemas karā, Somija bija 

spiesta atdot daļu teritorijas – Karēliju, Vīpurus (Viborgu) un fl otes 

bāzi Hanko ostā. Karā krita 25 tūkstoši somu un 2–3 miljoni PSRS 

karavīru. 

Ziņas par Ribentropa–Molotova paktu – nāves spriedumu Lietuvai, 

Latvijai un Igaunijai – ātri izplatījās visā Eiropā. Protams, par šo 

paktu zināja arī Latvijas valdība, bet, Kārļa Ulmaņa vienpersoniski 

vadīta, tā demonstrēja vieglprātīgu možumu, gan paši sev iestāstot, 

gan arī tautai apgalvojot, ka kara nebūs. Informāciju par draudiem 

valstij un tās pilsoņiem Kārlis Ulmanis uzskatīja vai nu par pietie-

kami nepārliecinošu, vai arī gluži vienkārši par to klusēja. Latvijas 

pilsoņiem tika atsavinātas ārzemju pases, tikai ļoti turīgi cilvēki ar 

plašiem sakariem varēja tās saglabāt un tādējādi izglābties.

Kaut arī Kārlis Ulmanis bija neizlēmīgs, tomēr Latvijas valdība 

1940. gada 18. maijā ierosināja piešķirt ārkārtējas pilnvaras saviem 

sūtņiem ārzemēs. Ja valdība Latvijā vairs nespētu pildīt savus uzde-

vumus, tad Latvijas sūtnim Londonā Kārlim Zariņam un sūtnim 

Vašingtonā Alfrēdam Bīlmanim būtu jāpārņem Latvijas valdības 

tiesības Latvijas interešu aizstāvēšanai brīvajā pasaulē. Šīs pilnvaras 

diemžēl nekad nestājās spēkā, jo K. Ulmanis un V. Munters nedeva 

rīkojumu.

1940. gada 15. jūnijā Padomju Savienības iekšlietu karaspēka 

vienības uzbruka Latvijas robežpostenim Masļenkos un vēl diviem 

citiem robežposteņiem, nogalināja trīs robežsargus un kāda robež-

sarga sievu. 17 civilpersonas tika sagūstītas un aizvestas uz Krievijas 

Federāciju. 

1940. gada 16. jūnijā Daugavpilī notika Latgales dziesmu svētki. 

Svētku dalībnieki gaidīja ierodamies Valsts un Ministru preziden-

tu Kārli Ulmani, taču viņš politiskā stāvokļa dēļ ierasties nevarēja. 

Prezidenta uzrunu dziesmu svētku dalībniekiem pārraidīja Latvijas 

radio. Gaisā virmoja neziņa un satraukums. Pēc prezidenta uzrunas 

svētku kopkorim valsts himnu “Dievs, svētī Latviju!” nācās atkārtot 

trīs reizes.
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16. jūnijā Latvijas valdība saņēma PSRS ultimātu, uz ko bija jāatbild 

sešu stundu laikā. Pavēles formā bija izteiktas divas kategoriskas 

prasības: nekavējoties sastādīt jaunu valdību un bez kavēšanās ielaist 

Latvijā papildu padomju karaspēka daļas. Palīdzību nebija no kā 

gaidīt – pirms divām dienām Vācijas armija jau bija ieņēmusi Parīzi. 

Interesanti, ka kopš Pirmā pasaules kara, kad Krieviju ar kaujas uz-

varām bija pārstaigājuši disciplinētie un varonīgie latviešu strēlnieki, 

Padomju Savienības vadītājiem bija bail, ka latvieši pretosies tikpat 

neganti kā somi, tādēļ vispirms tika ieņemta Lietuva. 17. jūnijā Lat-

vija tika okupēta – pulksten 5.00 PSRS karaspēks sāka pāriet Latvijas 

robežu 15 vietās. Kopā ar milzīgo padomju okupācijas karaspēku 

Rīgā ieradās PSRS Tautas komisāru padomes priekšsēdētāja vietnieks 

Andrejs Višinskis, kura vadībā notika Latvijas valsts iznīcināšana 

un padomju okupācijas nostiprināšana. Kārlis Ulmanis ne tikai 

nepavēlēja armijai militāri pretoties, bet nepauda pat diplomātisku 

protestu. 

Padomju Savienība okupācijai bija ļoti rūpīgi gatavojusies. Rīgas 

ostā bija noenkurojies liels kuģis, no kura nokāpa 600 aģitatoru ar 

Maskavā sagatavotiem plakātiem, kuros bija izteikta sajūsma par 

sovetizāciju. Jau nākamajās dienās Latvijas pilsētās ieradās desmit 

tūkstoši padomju drošībnieku. Okupantus sveica arī komunisma 

zelta laiku gaidītāji – liela daļa no viņiem bija minoritāšu nelojālā 

daļa, kas nekad nebija pieņēmusi brīvu Latviju. Tanku bučotāju vidū 

netrūka arī latviešu kolaboracionistu. 

19. jūnija vakarā A. Višinskis ieradās pie Latvijas Valsts prezidenta 

Kārļa Ulmaņa un iesniedza viņam Maskavā sagatavotu Latvijas 

Ministru kabineta sarakstu. Latvijas inkorporāciju PSRS padom-

ju aģitatori nosauca par sociālistisko revolūciju, Sarkanās armijas 

ienākšanu pasludināja par Latvijas aizsargāšanu iespējamā kara 

gadījumā. Komunistiskie aģitatori pauda, ka aizsardzība Latvijai 

vajadzīga pret imperiālistiskajām ASV, Lielbritāniju un Franciju. 

Tika sagatavotas vēlēšanas, kurās atļāva piedalīties tikai vienam – 

Latvijas Darba tautas bloka kandidātu sarakstam. Bijušais izglītības 

un tieslietu ministrs Atis Ķeniņš mēģināja veidot alternatīvu bloku – 

Demokrātisko latviešu sarakstu – un iespieda vēlēšanu programmu. 

Okupanti Ķeniņu un lielāko daļu šā saraksta kandidātu arestēja. 

Padomju ideoloģijā nevarēja būt alternatīvas – jābalso bija tikai par 

vienu sarakstu, ko veidoja Maskavai uzticami cilvēki. Vēlēšanas 14. 

un 15. jūlijā notika okupācijas iestāžu stingrā pārraudzībā, ignorējot 

demokrātisku vēlēšanu pamatprincipus. Visiem vēlētājiem obligāti 

pasē tika iespiests zīmogs, ka viņi piedalījušies vēlēšanās. Tiem, kas 

nebija vēlējuši, draudēja represijas. 

Maskava ofi ciālos vēlēšanu rezultātus paziņoja nevilcinoties. Par 

vienīgo kandidātu sarakstu esot nobalsojuši 97,6% Latvijas, 98,2% 

Igaunijas un 99,5% Lietuvas balsstiesīgo iedzīvotāju. Interesanti, ka 

komunisti pārspēja paši sevi, par vēlēšanu rezultātiem presei paziņo-

jot pirms balsošanas beigām.

1940. gada 21. jūlijā notika jaunās Saeimas pirmā sēde. Jaunievē-

lētā Saeima, kas sastāvēja tikai no kolaboracionistiem, nolēma lūgt 

uzņemt Latviju PSRS sastāvā. Tās pašas dienas vakarā Rīgā notika 

demonstrācija, kurā ielas pārpildīja par strādniekiem pārģērbu-

šies NKVD (PSRS Valsts drošības tautas komisariāta) darbinieki. 

Demonstrantus no PSRS vēstniecības nama balkona uzrunāja A. 

Višinskis: “Apsveicu jūs ar lielo vēsturisko dienu, kad jūs iestājāties 

PSRS!” Ar Višinska muti tika pateikts – prasīsit vai ne, uzņems jūs 

vai ne – Latvija faktiski jau ir PSRS sastāvā. 

Pret Latvijas inkorporāciju Padomju Savienībā protestēja Latvijas 

sūtnis ASV Alfrēds Bīlmanis, bet 23. jūlija notā Latvijas sūtnis 

Lielbritānijā Kārlis Zariņš skaidroja notikuma antikonstitucionā-

lo raksturu. (Latvijas Republikas Satversmē noteikts, ka Latvija ir 

neatkarīga demokrātiska republika un ka Latvijas valsts suverēnā 

vara pieder Latvijas tautai. Ja arī Saeima gribētu šos pantus grozīt, tie 

iegūtu likuma spēku tikai pēc tautas nobalsošanas.) 

Tika izveidota Latvijas pārstāvju grupa ar profesoru Augustu Kirhen-

šteinu priekšgalā, kas ieradās Maskavā, lai PSRS Augstākās padomes 

sesijā lūgtu iespēju Latvijai iestāties Padomju Savienībā. Maskavā vi-

ņus sagaidīja īpašas apsveicēju demonstrācijas. 5. augustā PSRS Aug-

stākā padome uzņēma Latviju Padomju Savienībā kā četrpadsmito 

republiku. Dažu dienu laikā pēc inkorporācijas tika slēgtas visas 

ārvalstu pārstāvniecības un uzņēmumi Latvijā, tika izraidīti ārzemju 

korespondenti un citi svešzemnieki. Sākās represijas pret visiem, 

kas varēja būt PSRS totalitārā režīma ienaidnieki, pret tiem Latvijas 

iedzīvotājiem, kam vecajā iekārtā bijusi autoritāte, cieņa, zināšanas. 

Represēja valstsvīrus, uzņēmējus, inteliģenci, saimniekus, uzņēmējus, 

militārpersonas un policistus. Latvijas vēsturē pirmā PSRS okupācija 

tiek dēvēta par Baigo gadu.

Jau pirmā okupācijas mēneša laikā formāli vēl neatkarīgas Latvijas 70 

pilsoņus apcietināja citas valsts drošības orgāni un deportēja uz Krie-

viju. Kārlis Ulmanis tika apcietināts un 22. jūlijā administratīvi tika 

izsūtīts no Latvijas  uz Vorošilovsku Stavropoles novadā. Sākoties 

karam viņš tika apcietināts. Vācu armijai tuvojoties Vorošilovskai, 

ieslodzītos evakuēja uz aizmuguri. Krasnovodskas 2. cietumā (Turk-

mēnijā) 1942. gada 20. septembrī beidzās K. Ulmaņa dzīves gaitas.

Latviju vadīja kolaboracionistiska valdība, kam bija ļoti ierobežotas 

pilnvaras. Jau augustā tika nacionalizēta zeme. Zemi atsavināja zem-

nieku saimniecībām, kam tās lielums pārsniedza 30 ha, to formāli 

nododot bezzemniekiem. Lauksaimniecības produkcijas daudzums 

mazinājās. Valsts pārņēma privātās rūpnīcas, bankas, veikalus, kuģus, 

lielākos uzņēmumus. Uzņēmumiem tika iecelti jauni vadītāji – ko-

munistiskās partijas biedri. Sabiedriskā doma, kā arī tautsaimniecība 

un citas dzīves nozares tika pakļautas vienotai pārvaldes un ideoloģi-

jas sistēmai. Strādnieku alga palielinājās 1,5 reizes, taču preču cenas 

pieauga  daudzkārt. Veikalos parādījās rindas, jo preču sāka trūkt. 

Sākās lielā vadoņa Staļina slavināšana. Šķiru cīņas idejas kļuva par 

pamatu izglītības sistēmai no bērnudārza līdz augstskolai. Skolas 

pārpludināja uzskatāmā aģitācija, skolēnus piespiedu kārtā iesaistīja 

demonstrācijās. Sāka veidot pionieru un komjauniešu organizācijas.

Represijas vērsās pret baznīcu. Ticības mācību skolās aizliedza, toties 

sāka mācīt ateismu. Latvijas Universitātē likvidēja Teoloģijas fakultā-

ti. Baznīcai liedza laulāšanu, dzimšanas un miršanas reģistrāciju, kap-

sētu pārraudzīšanu. Baznīcu īpašumus nacionalizēja. Latvijas armiju 

vispirms pārdēvēja par Tautas armiju, pēc tam – par Sarkanās armijas 

teritoriālo korpusu. Augstākos virsniekus aizveda uz Maskavu it kā 

mācībām, tur apcietināja un nošāva. Zemākos virsniekus nošāva 

Litenē vai izsūtīja uz Sibīriju. Neierobežota vara bija diviem slepka-

vām – ebrejam Semjonam Šustinam un latvietim Alfonam Novikam. 

Viņi parakstījuši spriedumus tūkstošiem cilvēku, un viņu paraksts 

bija pietiekams arguments, lai cilvēkam piespriestu nāves sodu. Gada 

laikā tika notiesāti 7020 cilvēki, to vidū 404 sievietes, 17 bērni, 172 

pensionāri. No tiem nošauti 980 cilvēki, bet pārējie deportēti. 

1941. gada 14. jūnijā notika civiliedzīvotāju masveida deportācija 

no Latvijas. Preču un lopu vagonos izveda 15 424 cilvēkus, to vidū 

mazgadīgus bērnus un zīdaiņus, no kuriem lielākā daļa gāja bojā jau 

ceļā, daudzi citi – no bada un aukstuma nometinājuma vietās.

Baigais gads



1941. gada 22. jūnijā vācu karaspēks iebruka Padomju Savienībā un 

tās okupētajās valstīs. Latvijā sākās Otrais pasaules karš, kas zemei un 

tautai nodarīja milzu postu, jo Latvijā tas patiesībā bija brāļu karš. 

Latvieši karoja Sarkanajā armijā un SS leģionā, pie kam abas karojo-

šās lielvalstis savos bruņotajos spēkos latviešus iesauca, demagoģiski 

lietojot Latvijas vārdu. Latvieši kara sākumā un kara beigās cīnījās 

pret padomju okupantiem nacionālo partizānu vienībās, bet pret šīm 

vienībām tika sūtītas iznīcinātāju vienības, kas tika komplektētas no 

jauniem latviešu puišiem. Pret Vācijas okupāciju Latvijas teritorijā cī-

nījās trīs partizānu brigādes Otomāra Oškalna,Viļa Samsona un Pē-

tera Ratiņa vadībā, un šo vienību kaujiniekus vajāja bruņoti latviešu 

policisti. Īpašs fenomens ir Kureļa grupa, kas sastāvēja no aizsargiem 

un leģiona dezertieriem, kuriem bija paredzēts cīnīties pret uzbrū-

košo Sarkano armiju, bet Roberta Rubeņa vadībā nācās karot ar 

vāciešiem. Vācieši vairākus Kureļa grupas virsniekus nošāva. Pie Otrā 

pasaules kara notikumiem pieder veselu ciematu nodedzināšana par 

atbalstu „pretējiem”. Gan vācieši, gan krievi apcietināja civiliedzīvo-

tājus tikai par „atbalstu” vai par to, ka radinieki bija sadarbojušies ar 

otriem okupantiem. Pats īpatnējākais, ka vēl daudzus gadus pēc kara 

turpināsies „ļauno” meklēšana un vēsturisko notikumu diametrāli 

pretēja traktēšana. 

Vācieši, pateicoties savai organizētībai un taktikai, strauji virzījās 

aizvien dziļāk PSRS teritorijā. 

Padomju karaspēks, kas bija gatavots triecienuzbrukumiem, kara sā-

kumā bija pilnīgi nespējīgs aizstāvēties. Jau pirmajās kara dienās tika 

bombardēta Liepāja, ko aizstāvēja tikai speciāli mobilizēta strādnieku 

gvarde. Līdz 8. jūlijam vācieši bija okupējuši visu Latvijas teritoriju. 

Atkāpjoties no Rīgas, krievu NKVD vienības spridzināja Vecrīgu, 

aizdedzināja Pētera baznīcas torni. Čekas darbinieki pirms Latvijas 

atstāšanas vēl steidza iznīcināt Latvijas patriotus. Valsts drošības tau-

tas komisārs Semjons Šustins deva rīkojumu nošaut politieslodzītos. 

Kopā ar Sarkano armiju Latviju organizēts atstāja komunistiskās 

partijas biedri, augstas amatpersonas un viņu ģimeņu locekļi. Lai gan 

netika organizēta iedzīvotāju, it īpaši apdraudēto ebreju, evakuācija, 

Krievijā kā bēgļi nonāca apmēram 50 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. 

Liela daļa no viņiem bija pārliecināti komunisti un padomju varas 

atbalstītāji. 

Sarkanās armijas virspavēlniecība lika atkāpties bijušajai Latvijas 

armijai, kas tobrīd saucās 24. teritoriālais strēlnieku korpuss. 

Kara pirmajās dienās Latvijā veidojās nacionālo partizānu vienī-

bas, kas uzbruka aizejošam padomju karaspēkam. Gan Baigā gada 

notikumi, gan krievu speciālvienību zvērības pirmajās kara die-

nās kļuva par iemeslu, lai latvieši viena gada laikā aizmirstu visu 

iepriekšējo naidu pret vāciešiem. Zaudējuši tūkstošiem nomocīto 

un izsūtīto Latvijas inteliģentu, tautsaimniecības un politikas līderu, 

latvieši ienīda Staļina režīmu, tādēļ ienākošo vācu armiju sagaidīja 

kā atbrīvotājus no nīstās boļševiku varas un terora. Cilvēki cerēja, 

ka Latvija atkal atgūs brīvību un neatkarību. Taču vāciešiem nebija 

tādu nolūku. 1941. gada jūlija pirmajā pusē viņi pavēlēja likvidēt 

visas latviešu partizānu vienības un nodot ieročus. Latvijas Repub-

likas karavīru un aizsargu formas tērpus nēsāt aizliedza. Nedrīkstēja 

izkārt Latvijas karogus. Latvijas vārds pazuda arī no iestāžu nosauku-

miem un vietvārdiem. Latvija, Lietuva, Igaunija un Baltkrievija tika 

pakļautas Okupēto austrumu apgabalu ministrijai un tās vadītājam 

baltvācietim, nacionālsociālistam Alfrēdam Rozenbergam. Rīgā atra-

da mājvietu šās ministrijas reihskomisariāts “Ostland”. 

Visos sabiedrības slāņos strauji pieauga neapmierinātība un vēlāk arī 

naids pret vācu okupantiem. Sākās strādnieku mobilizācija darbam 

Vācijā. Jau pašā kara sākumā daudz latviešu, lietuviešu un igauņu in-

ženiertehnisko darbinieku tika ar varu aizvesti uz Vāciju darbam kara 

rūpnīcās. Tika izvestas arī daudzas jaunas latviešu meitenes, par kuru 

likteni lielākoties ziņu nav. Pavisam Latvijā darba dienestā iesauca un 

uz Vāciju aizveda vismaz 100 000 cilvēku.

Vācieši sāka tikpat asiņainu teroru kā komunisti. 4. jūlijā tika no-

dedzināta Rīgas horālā sinagoga. Baltijas valstīs pēc Hitlera pavēles 

tika nošauti gandrīz visi ebreji, palika varbūt daži simti. Liela daļa 

ebreju, īpaši mazpilsētās, tika nošauti jau 1941. gada jūlija beigās un 

augustā. Latvijā vācieši ierīkoja vairākus ebreju geto, ebrejiem bija 

jāvalkā apģērbs ar uzšūtu dzeltenu Dāvida zvaigzni. Vienlaikus tika 

izvērsts genocīds pret Latvijas čigāniem – tika noslepkavots ap 2000 

cilvēku. Okupācijas varas iestādes nogalināja 2271 Latvijas psihiat-

risko slimnīcu sirdzēju, kā arī tos, kas bija psihiatru uzskaitē. Vācieši 

Latvijā slepkavoja ne tikai Latvijas iedzīvotājus. Kara laikā vācieši 

noslepkavoja gan tos ebrejus, kas bija Latvijas pilsoņi, gan tos, kas 

bija atvesti šurp no Vācijas, Austrijas un Čehoslovakijas. Kopīgais 

Latvijā noslepkavoto ebreju skaits, pēc vēsturnieka Marģera Vester-

maņa pētījumiem, sasniedza 120 000. Ebrejus šāva vācu SS opera-

tīvās divīzijas A drošības dienesta komanda, taču viņu apsargāšanai, 

vešanai uz nošaušanu, arī nonāvēšanas vietu apsardzībai Rumbulā un 

Biķernieku mežā tika izveidota grupa Viktora Arāja vadībā. 

Latvieši, kas gadsimtiem ilgi bija labi sadzīvojuši ar ebrejiem un čigā-

niem, centās tos glābt. Lai pasargātu no iznīcināšanas ebrejus, daudzi 

latvieši centās rast viņiem patvērumu savās mājās vai citur ierīkotos 

slēpņos, riskējot gan ar savu, gan piederīgo dzīvību. Centrāltirgus 

noliktavu priekšstrādnieks Žanis Lipke izglāba 57 ebrejus. Pavisam 

Latvijā izglābts ap 400–450 ebreju, slēpto skaits bijis daudz lielāks, 

tomēr daļa tika atklāta. Arī dažu Kurzemes pašvaldību vadītājiem 

izdevās glābt čigānus.

Karadarbībā latviešus pirmā iesaistīja Padomju Savienība. Jau 1941. 

gada 3. augustā PSRS Valsts aizsardzības komiteja pieņēma lēmumu 

par 201. latviešu strēlnieku divīzijas dibināšanu. Tā bija pirmā nacio-

nālā divīzija Sarkanajā armijā, ko saformēja Otrā pasaules kara laikā. 

1941. gada novembra beigās divīzija Jāņa Veikina vadībā 10 348 vīru 

sastāvā tika nosūtīta uz fronti Maskavas kaujā pie Narofominskas, 

kur zaudēja gandrīz pusi savu vīru. 

Latviešu divīzija jau no paša sākuma bija daudznacionāla. Ar latvie-

šiem kopā cīnījās arī Latvijas poļi, krievi, ebreji. Pēc divīzijas dzīvā 

spēka zaudējumiem sākās pārkrievošana. Papildinājumi nāca gan no 

Krievijas sādžām, gan no Vidusāzijā mobilizētajiem.

1942. un 1943. gadā divīzija cīnījās pie Staraja Rusas. 1942. gada 

5. oktobrī 201. latviešu strēlnieku divīzijai piešķīra 43. gvardes 

divīzijas nosaukumu. 1944. gada janvārī divīzija karoja Veļikije Luku 

rajonā. Līdzās iepriekš minētai divīzijai Padomju Savienības pusē 

karoja arī latviešu bumbvedēju aviācijas pulks, 1501. zenītartilērijas 

pulks, 1. atsevišķais latviešu strēlnieku rezerves pulks. 

Atšķirā no Padomju Savienības, kas uzskatīja, ka nekādi starptautiski 

līgumi uz šo valsti neattiecas un okupētas valsts iedzīvotājiem pieklā-

jas kļūt par tās armijas lielgabalu gaļu, vācieši okupēto zemju vīrus 

iesaistīja armijā piespiedu brīvprātīgā kārtā. 

1943. gada 23. janvārī Vācijas reihfīrers Ādolfs Hitlers “atļāva un 

pavēlēja” SS reihsfīreram Heinriham Himleram veidot latviešu SS 

brīvprātīgo leģionu. 23. februārī Ostlandes ģenerālkomisārs Oto 

Heinrihs Drekslers, pārkāpjot Hāgas konvenciju par okupētas valsts 

juridisko statusu, izdeva pavēli iesaukt 1919.–1924. gadā dzimušos 

Latvijas jauniešus militārajā dienestā. Propagandai tika izmantoti 

dažu autoritatīvu latviešu inteliģentu apgalvojumi, ka leģionāri 

Vācu okupācija
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cīnīsies par brīvu Latviju. Latvieši gan nesteidzās pieteikties, un šo 

nevēlēšanos vācu vara uzlūkoja par naidīguma izpausmi. 

Sākumā par leģiona komandieri tika iecelts ģenerālis Rūdolfs 

Bangerskis, bet vēlāk viņu norīkoja par leģiona ģenerālinspektoru ar 

nenoteiktu stāvokli un ierobežotām pilnvarām.

Himlers par Latviešu SS brīvprātīgo brigādes komandieri iecēla ģe-

nerālmajoru fon Šolcu. Latviešu virsniekiem uzticēja komandēt tikai 

kaujas vienības – pulku, bataljonu vai rotu. Leģions tika apmācīts 

Latvijas teritorijā. Pirmajā iesaukšanā SS leģionā tika iesaistīts 17 

971, vērmahtā – 12 979, bet citās daļās iesaistīti  – 4769 cilvēki. 

Otrā un trešā mobilizācijā SS vienībās iesauca 12 000 vīru. 

1944. gadā Latvijā izsludināja totālo mobilizāciju, kuras laikā tika 

pārbaudīti visi vīri, sākot ar 1910. gadā un beidzot ar 1926. gadā 

dzimušajiem. Līdz septembrim iesauca vēl apmēram 19 000 vīru.

1943. gada 15. martā vienību pārdēvēja par Latviešu SS brīvprātīgo 

brigādi. Pēc mēnesi ilgām apmācībām 29. aprīlī brigādi aizsūtīja uz 

fronti Volhovas kreisajā krastā. 1944. gadā sākumā brigāde karoja pie 

Veļikajas upes. 

1944. gadā fronte atgriezās Latvijā. 17. jūlijā atkāpjoties abas latviešu 

leģionāru divīzijas pārgāja Latvijas robežu. Līdz oktobrim leģionāri 

piedalījās aizstāvēšanās kaujās Vidzemē. 10. oktobrī 19. divīzija 

forsēja Daugavu un atkāpās uz Kurzemi. Jūlijā līdz ar padomju ka-

raspēku Latvijā ienāca Sarkanās armijas jaunizveidotais 130. latviešu 

strēlnieku korpuss. Sarkanā armija Latvijā tūlīt sāka mobilizāciju, 

jauniesauktie piedalījās cīņās pie Rēzeknes, Daugavpils, Madonas, 

Krustpils un Rīgas, bet kara beigās cīnījās Kurzemes frontē. Krievu 

virspavēlniecība nereti sūtīja strēlnieku divīziju karot pret leģionā-

riem. Karoja brālis pret brāli, draugs pret draugu.

Karš atnesa lielu postu. Sarkanā armija “atbrīvotajās” vietās viesa 

paniku un šausmas. Padomju lidmašīnas meta bumbas un sagrāva 

Rēzekni, Daugavpili, Bausku, Jelgavu un citas pilsētas. Sarkanarmieši 

Latvijā rīkojās kā ienaidnieka zemē, viņi laupīja – atņēma iedzīvo-

tājiem vērtslietas, apģērbu, pārtiku un pulksteņus. Par ikdienu bija 

kļuvusi izvarošana. Sievas izvaroja vīru klātienē, meitenes – vecākiem 

redzot. Bieži vien netika saudzētas pat mazgadīgas meitenes un 

sirmgalves. 

Jaunās varas darboņi cītīgi meklēja latviešu karavīrus, pašpārvaldes 

darbiniekus, kas bija strādājuši vācu laikā, un arī nacionāli domā-

jošus latviešus, kas Latviju gribēja redzēt brīvu un neatkarīgu. Tika 

izveidotas fi ltrācijas nometnes. Tajās sadzina kareivjus, nacionālos 

partizānus, saimniekus, inteliģentus vīriešus, skolotājus, pratināja, 

atlasīja “aizdomīgos”, ko sūtīja uz Krieviju. Līdz 1945. gada pavasa-

rim izsūtīja ap 40 000 cilvēku.

Tai pašā laikā arī vācu karaspēks, atkāpjoties no Latgales un Vidze-

mes, centās aiz sevis neatstāt neko. Zemniekus izdzina no mājām, 

lika viņiem rakt ierakumus. Ēkas, tiltus, dzelzceļus un citus objektus 

spridzināja. Netika saudzēti pat dievnami. Vācu karavīri aizdedzināja 

Jelgavu, spridzināja Daugavpili, Rīgā mīnēja un spridzināja Dauga-

vas krastmalu, ostu, tiltus, namus, noliktavas un veikalus.

Lai organizēti pretotos padomju un vācu okupācijai, vācu okupētajā 

Latvijā izveidojās pretestības kustība – Latvijas Centrālā padome, 

ko vadīja Konstantīns Čakste. Latvijas Centrālā padome nodibinā-

ja sakarus ar Zviedrijas valdību un organizēja latviešu pārcelšanos 

zvejnieku laivās uz Zviedriju. Konstantīnu Čaksti vācieši apcietināja 

1944. gadā. Viņš gāja bojā ceļā no Štuthofas koncentrācijas nomet-

nes uz Lauenburgas nometni. 

Centrālās padomes loceklis ģenerālis Jānis Kurelis ar vācu atbal-

stu izveidoja militāru struktūru, kam vācu atkāpšanās gadījumā 

vajadzētu aizstāvēt Daugavu posmā starp Pļaviņām un Ķegumu, kā 

arī organizēt partizānu vienības krievu aizmugurē. Par Kureļa štāba 

priekšnieku un faktisko vienības vadītāju kļuva kapteinis Kristaps 

Krišs Upelnieks. 

1944. gada rudenī Kureļa grupa atkāpās uz Kurzemi. Grupā pietei-

cās bēgļi, leģiona dezertieri, aizsargi un padomju okupēto apriņķu 

policisti, kopā ap 3000 vīru. Vācu virspavēlniecība pieprasīja izdot 

dezertierus. Kurelis izteica iebildumus pret dezertieriem paredzēto 

likteni. 14. novembrī vācu spēki sāka Kureļa grupas atbruņošanu. 

Akcijas mērķis bija nošaut vienības sastāvā esošos dezertierus, bet 

aizsargus un policistus nosūtīt uz leģionu. Pēc kara tiesas sprieduma 

pulkvedi Pēteri Liepiņu, kapteini Krišu Upelnieku, kapteini Jūliju 

Mucenieku, virsleitnantus Jāni Gregoru, Rasu, Prikuli un Filipsonu, 

kā arī darbvedi Valteru 19. novembrī nošāva. 752 Kureļa grupas vīri 

tika nosūtīti uz Štuthofas koncentrācijas nometni. 

Pretstatā Kureļa grupas galvenajiem spēkiem Rubeņa bataljons attei-

cās nolikt ieročus un izrādīja pretestību vāciešiem. Notika vairākas 

kaujas, kurās ar lieliem zaudējumiem Rubeņa bataljonam izdevās 

izlauzties no ielenkuma. Kaujās krita bataljona komandieris Roberts 

Rubenis un citi virsnieki, vācieši zaudēja majoru Heldu un bijušo 

Salaspils koncentrācijas nometnes komandantu SS oberšturmfīreru 

Kurtu Krauzi.

1944. gadā Staļins vēl nebija pilnībā pārliecināts, ka karā uzvarēs 

un varēs saglabāt varu Baltijā. Tādēļ viņš nolēma daļu Latvijas un 

Igaunijas teritoriju nodot Krievijai.

Jau 1944. gada augusta vidū Padomju Latvijas valdības iestādes tika 

pārceltas no Krievijas uz Daugavpili. Pilsētā ieradās ielikteņu valdība. 

Latvijas PSR Augstākas padomes prezidijs 22. augustā pulcējās 

Daugavpilī un “lūdza” PSRS valdību atdalīt no Latvijas teritori-

ju, kur krievi esot vairākumā, un pievienot to Krievijas Padomju 

Federatīvajai Sociālistiskajai Republikai. Pievienošanu Krievijai esot 

lūguši Abrenes pilsētas un piecu pagastu iedzīvotāji. Šo lēmumu “ap-

stiprināja” Latvijas PSR Augstākas padomes deputāti 1944. gada 6. 

oktobrī. Tā Latvija zaudēja 1500 kvadrātkilometru savas teritorijas.

Par Otrā pasaules kara nozīmīgāko militāro notikumu Latvijā var 

uzskatīt sešas lielkaujas Kurzemes cietoksnī. Par Kurzemes cietoksni 

jeb katlu sauca Otrā pasaules kara laikā noslēgtu frontes iecirkni. 

Sarkanā armija izlauzās līdz Baltijas jūrai pie Klaipēdas, nogriežot 

Vācijas armijai atkāpšanās ceļu pa sauszemi. Vācieši nolēma Kurzemē 

cīnīties un bez kaujas to neatdot. Kurzemes ieņemšanai tika piesaistī-

ti lieli Sarkanās armijas spēki. Abās pusēs cīnījās latviešu karavīri.

1945. gada maijā Zviedrijā ieradās aptuveni 250 okupēto Baltijas 

valstu pilsoņu, kas piespiedu kārtā bija dienējuši vācu militārajos 

formējumos un lūdza Zviedrijai politiska bēgļa statusu. 2. jūnijā 

PSRS vēstniecība Stokholmā iesniedza Zviedrijas Ārlietu ministrijai 

verbālnotu. Zviedrijas valdība nolēma baltiešus izdot Padomju Sa-

vienībai. Lēmumu par izdošanu pieņēma koalīcijas valdība, ko vadīja 

sociāldemokrāts Pērs Albīns Hansons. 1946. gada 25. janvārī Zvied-

rija PSRS iestādēm izdeva 22 latviešu virsniekus, 26 instruktorus, 78 

kareivjus un četrus gaisa izpalīgus, divas civilpersonas. 1947. gadā 

viņi tika tiesāti, pieciem tika piespriests nāvessods. Pārējie notiesātie 

ilgus gadus pavadīja izsūtījumā.

Tas, ka latvieši masveidā atstāja Latviju, saistāms ar Otro pasaules 

karu, ar vācu okupācijas politiku un atjaunotiem padomju okupā-

cijas draudiem. Latviju ļaudis atstāja gan piespiedu kārtā, gan vācu 

propagandas mudināti, gan arī brīvprātīgi. Latviju atstāja apmēram 

250 000 bēgļu, kas devās galvenokārt uz Vāciju un Zviedriju. Rietu-

mos nonāca apmēram puse Latvijas inteliģences – kultūras darbinie-

ki un akadēmiski izglītotas personas. Evakuācija visvairāk iedragāja 

kultūras dzīvi. Kopā ar cilvēkiem izveda arī mākslas vērtības.

Tos, ko krievi nepiespieda atgriezties, internēja bēgļu nometnēs, viņi 

50. gadu sākumā pārcēlās uz ASV, Kanādu, Austrāliju, Lielbritāniju, 

Venecuēlu un citām valstīm. Izveidojās latviešu diaspora, kas saglabā-

ja latvietību, nacionālo kultūru un pasaulē uzturēja spēkā faktu par 

Baltijas valstu okupāciju.

Otrā pasaules kara dēļ iedzīvotāju skaits Latvijā mazinājās par treš-

daļu (kritušie un pazudušie karavīri un civiliedzīvotāji, bēgļi), pilnīgi 

tika nopostītas vairākas pilsētas (to vidū Rēzekne un Jelgava), izpos-

tīti pilsētu vēsturiskie centri, sagrauti un izlaupīti 800 rūpniecības 

uzņēmumi, sabojāti autoceļi, dzelzceļi un tilti. Latvijas saimniecība 

cieta milzu zaudējumus, taču pats lielākais zaudējums bija valstiskās 

patstāvības zudums.



Vairumam Eiropas valstu Otrais pasaules karš beidzās 1945. gada 

8. maijā, kad kapitulēja nacistiskā Vācija. Uzvarētājvalstis triumfāli 

maršēja parādēs, karavīri marodieriski izlaupīja iekarotās zemes, bēgļi 

mita nometnēs. Gan uzvarētāji, gan zaudētāji metās atjaunot savu 

sagrauto tautsaimniecību. 1945. gada jūlijā un augustā Potsdamas 

konferencē Josifs Staļins, Harijs Trumens un Klements Etlijs pārdalī-

ja pasauli. Austrumeiropā tika izveidotas sociālistiskās satelītvalstis – 

Polija, Čehoslovakija, Rumānija, Bulgārija, Dienvidslāvija, Albānija 

un Ungārija. Daudzu valstu robežas tika grozītas. Vācija tika sadalīta 

divās valstīs – VFR un VDR. Baltijas valstis palika PSRS okupācijā. 

Latviešiem Otrais pasaules karš turpinājās līdz 1991. gadam.

Formāli Rietumu demokrātijas valstis neatzina Baltijas okupāciju, 

bet nekā nedarīja baltiešu atbrīvošanai. Staļins latviešus, lietuviešus 

un igauņus apcietināja, bez tiesas iemeta cietumos, izsūtīja veselām 

ģimenēm, pārkrievoja Latviju. 

Tūlīt pēc Vācijas kapitulācijas tūkstošiem latviešu vīru devās mežos, 

lai ar ieročiem rokās pretotos okupantu varai. Okupanti pret latviešu 

nacionālajiem partizāniem sūtīja tankus, bombardēja viņu mītnes 

no gaisa, radiniekus izsūtīja. Taču latviešu nacionālie partizāni ticēja 

savai taisnībai un cerēja, ka pasaules demokrātija viņus nepametīs. 

ASV un Zviedrijas speciāldienesti viņus atbalstīja tikai savās izlūko-

šanas interesēs. 2420 nacionālo partizānu krita kaujās. 

Okupantu vara izveidoja iznīcinātāju grupas no jauniem latviešu 

puišiem, ko sūtīja cīņās ar nacionālajiem partizāniem. Ar ieročiem 

rokās cīnījās brālis pret brāli, kaimiņš pret kaimiņu. 

Staļina režīms ar baltiešiem izrēķinājās nežēlīgi. Savulaik leģionā 

piespiedu kārtā bija iesaukts vismaz kāds vīrietis no katras ģimenes. 

Dienests vācu leģionā tika pielīdzināts padomju valsts nodevībai un 

bija iemesls deportēt ne tikai pašu leģionāru, bet arī viņa ģimenes 

locekļus.

Bez tam vienkāršās krievu tautas apziņā latvieši un igauņi kā luterāņi 

un katoļi tika pielīdzināti vāciešiem. Visvairāk tas izpaudās padomju 

karavīru zvērībās tūlīt pēc kara, kad okupanti laupīja, zaga, izva-

roja un apšāva civiliedzīvotājus. Lai iznīdētu vāciskumu, Rīgā tika 

nolemts neatjaunot Melngalvju namu un Rātsnamu.

1946. gada 25. un 26. jūlijā LPSR Augstākā padome pieņēma 

likumu par Latvijas PSR tautsaimniecības atjaunošanas un attīstības 

plānu 1946. – 1950. gadam. Tas bija pirmais perspektīvais republi-

kas ekonomiskās un sociālistiskās attīstības plāns, ko turpmāk sauca 

par piecgadu plānu. Latvijas PSR darbaļaudīm tika dots uzdevums 

pašaizliedzīgi cīnīties par piecgades uzdevumu izpildi, savienojot 

ekonomikas un kultūras dzīves atjaunošanu ar jaunās dzīves celšanu. 

Pirmie piecgadu plāni celtniecībā, rūpniecībā un pilsētu infrastruk-

tūras izveidē tiešām bija progresīvi un reālistiski un visai veiksmīgi 

ļāva atjaunot karā sagrauto tautsaimniecību.

Savukārt zemniecību okupantu vara iznīcināja. Par kulakiem tika 

nosaukti visi, kas izmantoja algotu darbaspēku, kam zemes bija 

vairāk par 22 hektāriem, bet īpaši tika vajāti tie, kam lielinieki bija 

atņēmuši zemi Baigajā gadā un kas to bija atguvuši vācu okupācijas 

laikā. Latvijā padomju režīms zemnieku paverdzināšanai izmanto-

ja Krievijā un Ukrainā 20. un 30. gados aprobētās metodes. Tika 

kūdīti trūcīgākie zemnieki pret turīgākajiem. Tika diskreditētas un 

iznīcinātas 

lauku institūcijas, piemēram, kooperācija. Nereti lietā tika likts 

pārbaudīts komunistu ierocis – bads. Papildus tam nāca represijas. 

Saimniekiem uzlika pārspīlēti augstus nodokļus, bet tiem, kas tos 

nespēja samaksāt, nācās stāties tiesas priekšā par nodokļu nemaksāša-

nu. Viņiem piesprieda cietumsodu vai izsūtīja. 

1946. gadā tika nodibināts pirmais kolhozs „Nākotne”. Pirmie kol-

hozi saņēma valsts atbalstu, lai katrs redzētu, cik labi sokas kolhozā, 

cik grūti klājas viensētniekam. Pēc tam zemniekiem ļāva izvēlēties – 

kolhozs vai deportēja. PSRS Ministru padome pieņēma pilnīgi 

slepenu lēmumu “Par kulaku un viņu ģimeņu, nelegālā stāvoklī 

esošu bandītu un nacionālistu ģimeņu, bruņotās sadursmēs nošauto 

un notiesāto bandītu ģimeņu, legalizējušos bandītu, kas turpina 

naidīgu darbību, un viņu ģimeņu, kā arī represēto bandītu atbalstī-

tāju ģimeņu izsūtīšanu no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas teritorijas”. 

1949. gada 25. martā lopu vagonos izveda 42 133 cilvēkus no 12 

990 ģimenēm – vīrus, sievas, sirmgalvjus un bērnus. Deportācija 

bija ne tikai fi zisks cilvēku zaudējums un sociālpsiholoģiska trauma, 

tā bija arī cilvēku gadu desmitos krātās mantas zaudēšana. Ofi ciāli 

to konfi scēja valsts, taču parasti vietējie funkcionāri un roklaižas to 

gluži vienkārši izlaupīja un izvazāja.

Deportācija pārliecināja zemniekus nepretoties un stāties kolhozos. 

1949. gada 24. martā Latvijā bija tikai 1443 kolhozi, bet divās ne-

dēļās pēc deportācijas tika nodibinātas vēl 1740 kolektīvās saimnie-

cības. Par rūpnīcu, iestāžu direktoriem, kolhozu priekšsēdētājiem, 

kā arī jebkuros citos vadošos amatos drīkstēja būt tikai cilvēki ar 

Komunistiskās partijas biedra karti kabatā. Jau 1945. gadā oku-

pācijas vara sāka Latvijā ievest krievus un pārkrievotus cittautiešus 

no dažādām PSRS republikām. Sākumā iebrauca komunisti, kam 

bija paredzēti nozīmīgi amati tautsaimniecībā, un drošības dienesta 

darbinieki ar ģimenēm, viņiem sekoja militārpersonu ģimenes. Par 

rūpnīcu strādniekiem un kolhozniekiem kļuva virsnieki un karavīri, 

kas pēc demobilizācijas palika Latvijā. 

Tas, ka rūpnīcu direktori un kolhozu priekšsēdētāji nekā nesaprata 

tautsaimniecībā un neprata latviešu valodu, bija būtisks iemesls, 

kādēļ kolhoziem neveicās. Vienā brigādē apvienojot čaklus latviešu 

lauksaimniekus ar slinkiem padomju imigrantiem, visas brigādes 

darbaprieks zuda. Ne velti tautas gudrība māca: “Kopus cūka neba-

rojas.” 

Parādījās mēģinājumi rūpēties par nacionālās kultūras vērtībām. 

1946. gada februārī Rīgā notika koru skate, bet augustā Komu-

nāru laukumā dziedāja 2000 dalībnieku kopkoris. Vēl pēc diviem 

gadiem – 1948. gadā – notika Desmitie dziesmu svētki jeb, kā 

toreiz bija pieņemts teikt, Padomju Latvijas pirmie dziesmu svētki. 

Diriģēja Teodors Kalniņš, Jānis Ozoliņš, Leonīds Vīgners un Jēkabs 

Mediņš. 

1946. gada februārī tika dibināta Latvijas PSR Zinātņu akadēmija, 

kas pēc PSRS ZA parauga reizē bija izcilu zinātnieku un plašu pēt-

niecības institūtu kopums. Kaut arī padomju zinātnieku elites atlase 

un ievēlēšana par Latvijas PSR ZA locekļiem notika saziņā ar LKP 

Centrālo komiteju un PSRS ZA vadību un pilnībā atgādināja  no-

menklatūras veidošanas principus, tomēr LZA locekļu vidū pārsvarā 

bija ievērojami, starptautiski atzīti pašmāju zinātnieki, kā valod-

nieks Jānis Endzelīns, mežzinātnieks Arvīds Kalniņš, ķirurgs Pauls 

Stradiņš, ķīmiķi Lidija Liepiņa, Gustavs Vanags, Solomons Hillers, 

Alfrēds Ieviņš, arhitekts Ernests Štālbergs u.c.  Tiesa, 40. gados Lat-

vijā tika iesūtīti zinātnieki un docētāji ar komunistisku pārliecību, 

taču apšaubāmu izglītību, un viņi visai ātri kļuva par akadēmiķiem.

Maskava iejaucās visur. Maskavas zinātnieks Nikolajs Marrs radīja 

teoriju, ka valoda ir šķiriska parādība, ka sociālismā esot cita valoda, 

nekā bijusi līdz tam. Jau 1946. gadā okupētajā Latvijā vietējie mar-

risti buržuāzisko valodu un pareizrakstību nosauca par nederīgu un 

kaitīgu brīvajam padomju latvietim, kā arī deklarēja nepieciešamību 

tuvināt latviešu valodu krievu valodai. Šā mērķa sasniegšanai Padom-

Ilgie padomju okupācijas gadi
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ju Latvijas valdība izdeva Viļa Lāča parakstītu rīkojumu par latviešu 

valodas pareizrakstības maiņu. Ar Maskavas ieteikumu un vietējo 

līdzskrējēju aktivitāti no latviešu rakstības izņēma mīkstināto ŗ. Tika 

aizliegta ō lietošana. 

Vēlāk – 1957. gadā – jau kā marrisma recidīvs bija Padomju Latvijas 

valdības rīkojums ch un h rakstos apzīmēt ar vienu burtu h. 

Jau tūlīt pēc kara Latvijā sāka attīstīt rūpniecību. Patēriņa preces tika 

ražotas ierobežotā skaitā, uzmanību pievērsa galvenokārt smagajai 

mašīnbūvei, vagonu, dīzeļu un darbgaldu ražošanai. 

1952. un 1953. gadā par neatņemamu valsts politikas un ideolo-

ģijas sastāvdaļu kļuva antisemītisms. Cionisma graujošās darbības 

atmaskošanas kampaņas vārdā ebreju kultūras darbiniekus apsūdzēja 

kosmopolītismā, bet ebreju mediķus – ārstu indētāju lietā. 

Katru gadu Latvijas iedzīvotājiem bija jāpiedalās vēlēšanās, kas nozī-

mēja obligātu vienīgā komunistu un bezpartijisko bloka kandidātu sa-

raksta iemešanu vēlēšanu urnā PSRS Augstākās padomes, Latvijas PSR 

Augstākās padomes, vietējo padomju un “tautas tiesnešu” vēlēšanās.

1953. gada 5. martā nomira Josifs Staļins. Vilis Lācis apšaubīja ārstu 

atzinumu: „Medicīnisko paziņojumu skopajos vārdos miljoniem 

cilvēku visās zemeslodas malās kvēli alka rast pamatu cilvēces kopējai 

cerībai, ko loloja mūsu sirdis: cerību uz karsti mīļotā Vadoņa izvese-

ļošanos.” Liela daļa padomju pilsoņu lēja rūgtas asaras. 

Gandrīz visa turpmākā PSRS vēsture ir kompartijas centrālkomitejas 

dažādu grupējumu cīņa par varu. Cīņā par varu Ņikita Hruščovs 

apcietināja un nošāva Staļina līdzgaitnieku Lavrentiju Beriju. 

Ņ. Hruščovs palicis atmiņu annālēs kā PSRS vadītājs, kas ANO 

asamblejā dauzīja ar kurpi pa galdu. Viņš pieņēma voluntārus 

lēmumus visaugstākajā līmenī. Vairāk nekā jebkurš cits viņš veicināja 

mazo PSRS tautu rusifi kāciju. Ņ. Hruščova bezprāta dēļ pasaule 

nonāca līdz Kubas raķešu krīzei un aukstajam karam. Viņš pārveido-

ja padomju augstākajai nomenklatūrai piešķirto privilēģiju sistēmu. 

Rīgā Hruščovs pirmoreiz ieradās 1955. gadā un visiem ieteica stādīt 

kukurūzu. 1956. gada februārī Hruščovs atmaskoja Staļina nozie-

gumus, nosaucot slepkavības par kļūdām un marksisma izkrop-

ļojumiem. Daļai izsūtīto latviešu ļāva atgriezties Latvijā. Tomēr 

represētajiem cilvēkiem viņu īpašumus neatdeva, par viņu ciešanām 

un pārciestiem pazemojumiem neatvainojās. Visu turpmāko mūžu 

padomju ierēdņu un partijas funkcionāru acīs bijušie politieslodzītie 

tā arī palika bijušie kulaki, kontrrevolucionāri, šķiras ienaidnieki un 

buržuāziskie nacionālisti. 

1956.–1959. gadā Latvijā iestājās politiskais atkusnis. To nodrošināja 

tas, ka savstarpējās cīņās par varu Latvijas komunistu vidū virsroku 

guva pagrīdes darbā un frontē rūdītais Ministru padomes priekšsēdē-

tāja vietnieks Eduards Berklavs, viņa tuvākie domubiedri – LKP CK 

otrais sekretārs Vilis Krūmiņš, Ekonomikas institūta direktors Pauls 

Dzērve un citi. Viņi centās radīt pamatus latviskai videi, apturēt ie-

dzīvotāju skaita bezjēdzīgo mehānisko pieaugumu, lika ieceļojušiem 

komunistiem – kolhozu un rūpnīcu vadītājiem – mācīties latviešu 

valodu. 

Latvijā bija daudz komunistu, kam šāda rīcība nebija pa prātam. 

Bīstamākie no viņiem bija Arvīds Pelše un Augusts Voss. Kopā ar 

lielkrievu šovinistiem viņi sūtīja palīgā saucienus uz Maskavu.

1959. gadā Ņ. Hruščovs vēlreiz apmeklēja Rīgu. Viņš uzstājās milzī-

gas auditorijas priekšā no Mežaparka lielās estrādes un bargi kritizēja 

nacionālkomunistus. Aizbraukšanas dienā Ņ. Hruščovam ar E. Ber-

klavu bija asa vārdu pārmaiņa. E. Berklavs tika izsūtīts uz Vladimiras 

apgabalu. Jūlijā pēc LKP CK plēnuma no amatiem tika atbrīvoti 

daudzi latvieši. 1961. gadā amatu zaudēja arī nacionālkomunismā 

apvainotais krievu zinātnieks Aleksandrs Ņikonovs – Latvijas PSR 

lauksaimniecības ministrs, kas nonāca Stavropoles Lauksaimniecības 

zinātniskajā institūtā un kļuva PSRS ZA īsteno locekli. 

1961. gadā Padomju Savienības Komunistiskā partija izvirzīja mēr-

ķi – visu PSRS tautu pārkrievošanu. Pārkrievotie latvieši Arvīds Pelše 

un Augusts Voss šo vēsti uzņēma ar atsaucību. 

Iestādēs lietvedību atļāva kārtot tikai krievu valodā, no darbiniekiem 

netika prasītas pat minimālas latviešu valodas zināšanas. Ja darbvietā 

apspriedās pieci latvieši un viens krievs, saruna, kā likums, notika 

krievu valodā. Veikalos uzruna pārdevējai latviešu valodā varēja kļūt 

par diskriminējošu iemeslu neapkalpot pircēju. Aizliedza svinēt Līgo 

svētkus – Jāņus. Neļāva rādīt Rūdolfa Blaumaņa Skroderdienas Sil-

mačos, jo lugas darbība saistīta ar Jāņu svinēšanu. Teātros nedrīkstēja 

iestudēt lugas ar sliktām beigām – visām lugām, visām grāmatām 

bija jābeidzas ar labo, tas ir – ar strādnieku vai revolucionāru uzvaru. 

Jāņa Mediņa operā ar Raiņa libretu „Uguns un nakts” beigu skatā 

Lāčplēsis Melno bruņinieku tomēr iegrūda Daugavā. Tika dots uzde-

vums pasaules literatūru bagātināt ar spilgtiem strādnieku tēliem. Lai 

apmierinātu valdības prasības, latviešu autori pārrakstīja savus, kā arī 

jau mirušo latviešu rakstnieku darbus.

Tika uzceltas milzu rūpnīcas Rīgā, Liepājā, Daugavpilī, Jelgavā, 

Valmierā, Olainē. Šīm rūpnīcām trūka darbaspēka, tādēļ Latvijā 

tika mehāniski ieplūdināts daudz ļaužu no citām padomju repub-

likām. Šiem attbraucējiem nebija kur dzīvot, tādēļ sākās masveida 

bezarhitektūras mazdzīvokļu namu un kopmītņu celtniecība. Arī  šai 

celtniecībai darbaspēks tika ievests no Krievijas. 

Rīdzinieku skaits divkāršojās, diemžēl tikai uz mehāniskā pieauguma 

rēķina, latvieši no pārliecinošas majoritātes kļuva par pārliecinošu 

minoritāti. 

1960. gadā sākās Pļaviņu hidroelektrostacijas būvniecība. Viens no 

aprēķiniem bija applūdināt latviešu svētvietu Staburagu.  Latvieši 

pretojās šai iecerei. Jau 1958. gadā 300 cilvēku piedalījās Latvijas 

PSR Zinātņu akadēmijas Dabas aizsardzības komisijas rīkotajā kon-

ferencē un rezolūcijā ierakstīja: „Sakarā ar pašreizējo Pļaviņu hidro-

elektrostacijas būves projektu Daugava no Pļaviņām līdz Aizkrauklei 

tiks pārplūdināta. Līdz ar to ies bojā viena no skaistākajām Latvijas 

vietām – krāšņā Daugavas senleja ar īpatnējo un bagāto fl oru, Pērses 

ūdenskritums, Kokneses pilsdrupas ar parku un varenais Staburags. 

Konferences dalībnieki ierosina pārskatīt Pļaviņu hidroelektrostacijas 

būves projektu un izstrādāt jaunu variantu, lai tādējādi saglabātu 

mūsu krāšņo, vienreizējo Daugavas senleju.” Tika savākti desmitiem 

tūkstošu protesta parakstu pret Pļaviņu HES būvi. Tas nelīdzēja. 

Lai paaugstinātu zemes ražību, visā Padomju Savienībā sākās melio-

rācijas ēra. Maskavas prasības bija: nosusināt zināmu daudzumu hek-

tāru un vēl pārsniegt plānu. Tā kā melioratoriem bija grūti strādāt 

slapjos laukos, nosusināti tika galvenokārt sausi lauki, kam nekādas 

meliorācijas nevajadzēja. 

Latvijā zemniekiem personiskā lietošanā palika 5–6%  zemes, tomēr 

šie daži procenti 1967. gadā deva 42% piena, 44% gaļas, 61% 

kartupeļu, 65% dārzeņu. Nav grūti aprēķināt, cik nerentabli strādāja 

vairums kolhozu. Protams, bija izņēmumi, tādi kā Edgara Kauliņa 

vadītais kolhozs “Lāčplēsis” Lielvārdē. Jāteic, ka būtiska nozīme bija 

arī tam, ka tā priekšsēdētājs savulaik prata pasargāt savus ļaudis no 

izsūtīšanas. 

1964. gadā Ņ. Hruščovs galma apvērsumā tika gāzts. Par PSRS va-

dītāju kļuva Leonids Brežņevs, savas darbības sākumposmā enerģisks 

un harismātisks līderis, kam rūpēja lielvalsts industrializācija un 

bruņošanās. Pēc ilgstošiem vispārēja trūkuma gadiem dzīves līmenis 

sešdesmito gadu beigās PSRS beidzot sāka augt. Brežņeva laiks bija 

mērenas pārticības un pelēcības posms. Pelēcība ienāca ne tikai piec-

stāvu pilsētbūvē, bet arī ikdienā. Liela daļa vecāku ļaužu 60. gados 

lāgā neatceras. 

Sešdesmito gadu lielākais PSRS sasniegums ir nomenklatūra – ja 

kāds bija kļuvis par komunistu un vadītāju, tad, pat ja viņš bija dzē-

rājs un izsaimniekotājs, vienkārši tika pārbīdīts citā vadītāja amatā. 

Nomenklatūras cilvēkiem bija radīta specveikalu sistēma un specpo-

liklīnikas. 

Izauga diža birokrātija. Uz dažiem strādniekiem bija meistars, darba 

vadītājs, plānotājs un citi inženiertehniskie darbinieki, kuri padarīja 

neefektīgu jebkuru ražošanu.

Brežņevs ātri vien glorifi cēja savu ekonomisko un militāro varēšanu, 

kļuva par maršalu un ļāva sevi apbalvot ar visiem iespējamiem orde-

ņiem. Skolēni un studenti, rakstot sacerējumus un kursadarbus, allaž 

bija spiesti citēt Brežņevu, tiesa, nebija neviena, kas varētu pārbaudīt 

citātu autentiskumu, jo Brežņeva parakstītu rakstu, runu, program-

mu skaits bija lielāks, nekā jebkurš cilvēks mūžā spētu izlasīt. Leoni-



da Brežņeva aizraušanās ar savas personības kulta radīšanu lielā mērā 

kļuva par pamatu Padomju Savienības sabrukumam, jo pakāpeniski 

viss pārvērtās par farsu, darbu ieskaitot. 

LKP CK pirmais sekretārs Augusts Voss zināmu dzīves daļu pil-

dīja Maskavas instrukcijas, bet pārējā laikā nodevās medībām un 

izklaidēm somu pirtīs. Šai laikā katra PSRS apgabala vai republikas 

labklājību noteica reģionālā līdera prasme panākt privilēģijas un pa-

balstus. Vosa un viņa sabiedrotā garlaikotā rosība nozīmēja Latvijas 

pārvēršanos par bezpalīdzīgu koloniju.

Pirmās televīzijas pārraides Rīgā notika 1954. gadā, bet līdz 1968. 

gadam televizoru bija iegādājusies katra otrā Latvijas ģimene. PSRS 

sāka raidīt īsviļņos un ražot atbilstošus radioaparātus, kas ļāva pārklāt 

ar informāciju plašo Padomju zemi. Latvijā tas deva iespēju vecā-

kiem ļaudīm klausīties „Amerikas balsi” un „Radio Brīvā Eiropa”, 

bet jauniešiem – „Radio Luksemburga”. 

Padomju Savienībai bija raksturīgas rindas. Vēl sešdesmito gadu 

sākumā rindā bija jāstāv pēc kukulīša maizes vai puslitra piena. 

Septiņdesmito gadu sociālistiskā dzīvesveida iezīme bija, ka veikalā 

varēja iegādāties tikai viena veida desu vai viena veida sieru, bet, lai 

to nopirktu, bija jāstāv garā rindā. 

1970. gada 13. janvārī LKP CK un Ministru padome ķērās pie 

latviskā dzīvesveida izskaušanas – pieņēma lēmumu nākamo piecu 

gadu laikā likvidēt 25 tūkstošus viensētu un pārcelt to iemītniekus 

uz jaunuzceltiem ciematiem. Laukos aizliedza remontēt tās dzīvoja-

mās mājas, kas neatradās ciematos. Viensētu īpašniekiem paziņoja, 

ka viņu mājas traucējot meliorācijai vai vienlaidu tīrumu ierīkošanai, 

samaksāja nelielu kompensāciju un mājas ar buldozeru noārdīja. 

Latviešu saimnieks līdz ar savu zemi zaudēja arī darba tikumu. 

Sociālistiskā ražošana nodarīja lielu postu dabai, jo, ceļot rūpniecības 

uzņēmumus, netika ņemti vērā ekoloģiskie apstākļi. Upēs ieplūdinā-

ja neattīrītus notekūdeņus vai tieši izgāza minerālmēslus, Inčukalnā 

smilšainā ieplakā izveidoja sērskābā gudrona izgāztuvi, bet Olaines 

ķīmiskā rūpnīca visus atkritumus novadīja purvā un gruntsūde-

ņos. Ventspils kļuva par ķīmisko kravu un naftas tranzītostu, kurā 

bija vislielākais piesārņojums. Īpaši tika piesārņots gaiss pilsētās, jo 

līdzekļi dūmu attīrīšanai nebija pat paredzēti. Latvijas augsnēm un 

reljefam nederīgā stepju agrotehnika noplicināja augsni. Kaitēkļu 

iznīdēšanai plaši izmantoja DDT, kas iznīcināja arī bites, tauriņus, 

laukirbes un zaķus. Iebildumi pret nesaimnieciskumu un ekoloģis-

ka domāšana tika vērtēti par nacionālismu vai mēģinājumu graut 

sociālistisko celtniecību. 

Postu Latvijas ekoloģijai nodarīja Padomju armija, kas Latvijā izvei-

doja vairākus poligonus. Zvārdē 24 500 ha ik dienu bombardēja no 

lidmašīnām un apšaudīja ar raķetēm. Latviju klāja PSRS karaspēka 

daļu tīkls. Raķetes bija notēmētas uz VFR un Lielbritāniju. Raķešu 

degviela tika izlieta upēs un ezeros. Rīgas un Dobeles tuvumā tika 

izveidotas armijas pilsētiņas, kur latviešu nebija nemaz. 

Krievu virsnieki pat nedomāja pamest Latviju. Pēc demobilizēšanās 

viņi strādāja par skolotājiem, politdarbiniekiem, brigadieriem, kadru 

daļu vadītājiem. 

Latviešu puišiem bija jādien pa visu plašo PSRS. Lielākā skaitā viņi 

tika sūtīti karot uz Afganistānu, kur daudzi krita. 

Norādījumus – kā pareizi domāt un rīkoties, nepārtraukti sūtīja no 

Maskavas. Kibernētika tika atzīta par melu zinātni. Sākoties datori-

zācijai, padomju varas iestādes paziņoja: padomju datori – lielākie 

datori pasaulē! Padomju Savienībai vajadzēja visu lielāko vai pirmo. 

Pirmie vārdi, ko bērniem mācīja izrunāt bērnudārzā, bija Ļeņins un 

Gagarins. 

Latvijas industrializāciju lielā mērā noteica latviešu strādnieku 

darba disciplīna un darba tikums, kas neatkarīgi no komunistiskās 

ideoloģijas pūliņiem Latvijā bija daudz augstāki nekā citur PSRS. 

RAF izgatavoja PSRS pirmos mikroautobusus. VEF un RRR sāka 

ražot izcilus tranzistoruztvērējus. Mazā Latvija, kas iedzīvotāju skaita 

ziņā bija 0,3%, bet teritoriāli 1% PSRS, ražoja visus PSRS elektro-

vilcienus un dīzeļvilcienus, 65% mopēdu, 21% radiouztvērēju, 20% 

tramvaju. Latvijā ražoja visvairāk lauksaimniecības un rūpniecības 

produkcijas uz vienu iedzīvotāju visā PSRS. 

Nenoliedzama bija partijas centība, attīstot pašdarbību. Katram 

kolhozam un rūpnīcai bija savs koris un deju kolektīvs, mazpilsē-

tās uzplauka Tautas teātru kustība. Dziesmu svētki bija pieskaņoti 

padomju okupācijas gadadienai, tie bija nopietni un profesionāli. 

Latvijas mūzikas un horeogrāfi jas skolas gatavoja māksliniekus, kas 

kļuva par pasaulslaveniem operdziedātājiem un baletdejotājiem. 

Raimonds Pauls lika pamatus modernai mūzikas kultūrai Padomju 

Savienībā. 

Sportā tika attīstīti tie veidi, kam bija olimpiskā pārstāvniecība. Lat-

vieši olimpiskās medaļas ieguva basketbolā, hokejā, volejbolā PSRS 

izlašu sastāvā. Lieliski panākumi bija vieglatlētikā, riteņbraukšanā, 

airēšanā, kamaniņu sportā un bobslejā. Lielu darbu veica sporta 

skolas. 

Jau 70. gados PSRS, lai izturētu bruņošanās sacensību, vajadzēja 

aizvien vairāk naudas, bet tās katastrofāli sāka trūkt. Padomju Savie-

nības līderi raudzījās uz Sibīriju, kur bija milzīgas naftas, dzelzs, ogļu 

un zelta atradnes. Taču tām vajadzēja tikt klāt. 

Tika radīti grandiozi projekti – Baikāla – Amūras maģistrāle, 

Rietumsibīrijas naftas un gāzes atradņu apgūšana. Visām republi-

kām tika pavēlēts dot savu daļu. Simtiem Latvijas jauniešu devās uz 

Sibīriju būvēt ceļus un dzelzceļus, ēkas un naftas vadus. 

Septiņdesmito un astoņdesmito gadu latvieši vairs neprata dumpo-

ties un dzīves modeli meklēja alkoholā, lietu kultā vai literatūrā, teāt-

rī un kino. Katrs latvietis centās ja ne pats celt, tad vismaz apmeklēt 

somu pirti, ja ne pats lasīt, tad vismaz iegādāties Ojāra Vācieša, 

Vizmas Belševicas, Imanta Ziedoņa dzejas grāmatas. Dzejas grāmatas 

iznāca pat 50 000 metienā un tika pilnībā izpirktas. Pakāpeniski vei-

kalos tika izpirkts pilnīgi viss, un preces varēja iegūt, apejot padomju 

tirdzniecības noteikumus ar tā saucamās derīgās draudzības jeb blata 

palīdzību. Algas lielums sāka zaudēt jēgu, jo labi pelnošs inteliģen-

ces pārstāvis vai strādnieks bez blata reāli ieguva daudz mazāk nekā 

pārdevējs, kam bija pieejamas defi cīta preces. 70. gados Rīgā uzcēla 

Sporta pili, Preses namu, viesnīcu „Latvija”, Vanšu tiltu. Toties Latvi-

jas PSR vadītāji atteicās rīkot olimpisko regati 1980. gada Maskavas 

olimpiskajām spēlēm. Regati rīkoja igauņi un saņēma lielas investīci-

jas Tallinas restaurācijai.

PSRS valdīja gerontokrātija. Leonida Brežņeva bēres ļaudis uztvēra 

ar zināmām bažām, bet atvadas no viņa pēcgājējiem Jurija Andro-

pova un Konstantina Čerņenko – kā seriālu.  1985. gada martā par 

PSKP CK ģenerālsekretāru tika ievēlēts Mihails Gorbačovs. Viņš 

bija relatīvi jauns cilvēks ar mūsdienīgāku ekonomisko domāšanu, 

inteliģents.

1985. gada 15. jūlijā dziesmu svētku laikā Rīgā atskanēja pirmā 

publiskā brīvas domas izpausme: Imants Ziedonis laikrakstā “Lite-

ratūra un Māksla” publicēja rakstu, kur iebilda pret dziesmu svētku 

repertuāra pārsātināšanu ar krievu un padomju dziesmām. Tas bija 

pirmais relatīvi brīvais latviskais raksts pēc 40 gadu ilgušās preses 

apspiešanas. 25. jūlijā sākās Miera un brīvības kuģa brauciens pa 

Baltijas jūru, Juris Sinka no šā kuģa pa radio varēja latviešiem skaid-

rot pasaules notikumus, ignorējot padomju propagandu.

Brīvības vēsmas latviešu apziņā ienesa 1986. gads. Togad 26. aprīlī 

Černobiļas atomelektrostacijā notika kodolkatastrofa. M. Gorba-

čovs, pretēji Padomju Savienības līdzšinējām tradīcijām, izšķīrās 

informēt pasauli un Padomju Savienību par notikušo. Kopš tā brīža 

Austrumeiropā pakāpeniski radās iespēja gan presē, gan sadzīvē teikt 

patiesību. Nav šaubu, ka Brežņeva valdīšanas laikā kodolkatastrofa 

tiktu komentēta par padomju zinātnes panākumu vai kapitālistisko 

ļaunprāšu provokāciju, turpretī tagad Černobiļā notikušo avāriju 

nosauca par katastrofu. Tās seku novēršanai tika sūtīti arī daudzi 

Latvijas ļaudis. Drošības pasākumi tika ignorēti, ārsti ar lāpstām raka 

zemi, inženieri slaucīja radioaktīvos izmešus. Daudzi Černobiļas 

glābēji nomira turpat, citi vēlāk saslima ar ļaundabīgām slimībām. 

1986. gada 10. jūlijā Linards Grantiņš, Raimonds Bitenieks un Mār-

tiņš Bariss Liepājā dibināja grupu “Helsinki-86” 1986. gada oktobrī 

Dainis Īvāns un Artūrs Snips publicēja rakstu “Par Daugavas likteni 

domājot”, vēršoties pret Daugavpils HES būvniecību. Ar šo rakstu 

tika atrautas slūžas, ko mēs saucam par Atmodu.
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Kad grupa „Helsinki-86”  1987. gada 14. jūnijā rīkoja ziedu nolikša-

nu pie Brīvības pieminekļa, Alfrēda Rubika vadītā Rīgas dome tieši 

tai laikā šai vietā rīkoja riteņbraukšanas sacensības startu. 

1988. gada Padomju Savienībā bija „glasnostj” un „perestroika”, 

ko latviski dēvēja par atklātību un pārbūvi. Par valsts ekonomisko 

stāvokli liecināja iedzīvotājiem izsniegtie taloni un nedaudz vēlāk arī 

pieraksta vizītkartes niecīgu pārtikas un rūpniecības preču daudzu-

mu ikmēneša iegādei. 

PSKP un speciāldienestu vadība bija izpratusi privātīpašuma saldmi 

un nolēmusi tikt pie PSRS sadalīšanas naudas. Īsti nezinādami ceļu 

uz savu labklājību, partijas funkcionāri un čekas darbinieki ļāva 

tautai zināmu domas, runas un rakstu brīvību. Visaktīvāk to Latvijā 

izmantoja Vides aizsardzības klubs un laikrakstu „Literatūra un 

Māksla”, „Skolotāju Avīze” un „Padomju Jaunatne” žurnālisti.

Izšķirošo notikumu Kongresu namā 1988. gada 1. un 2. jūnijā orga-

nizēja Jānis Peters – tas bija Latvijas radošo savienību plēnums, kur 

piedalījās Rakstnieku, Arhitektu, Dizaineru, Kinematogrāfi stu, Māks-

linieku, Teātra darbinieku un Žurnālistu savienības pārstāvji. Tajā 

Arnolds Klotiņš un Mavriks Vulfsons atklāti atzina 1939. un 1940. 

gada notikumus par Latvijas un pārējo Baltijas valstu okupāciju. 

1988. gada 8. un 9. oktobrī tika dibināta Latvijas Tautas fronte, kas 

kļuva par pamatu Latvijas organizētai neatkarības cīņai (Dziesmota-

jai revolūcijai). Mēneša beigās kustībā bija 240 000 biedru. 

Neapšaubāmi liela nozīme LTF radīšanā un atmodas procesos bija 

televīzijas raidījumam „Labvakar”. Par Tautas frontes pirmo priekš-

sēdētāju ievēlēja 33 gadus veco žurnālistu Daini Īvānu. LTF pieslējās 

daļa Latvijas kompartijas latviskā spārna jeb, kā viņus toreiz sauca, 

“gaišie komunisti”. 

1988.–1991. gads ir laiks Latvijas vēsturē, kad latvieši jutās vienoti, 

lepni un laimīgi. Latvieši elpoja vienu elpu, latviešus vienoja patrio-

tiskas dziesmas, latviešiem bija viens ienaidnieks – okupācijas vara. 

Pozitīvās emocijas radīja visaugstāko pacēlumu latviešu tautas vēsturē 

pēc strēlnieku gaitām. Latvietis bija lepns, radošs, stiprs un koleģiāls. 

Vienīgo reizi Latvijas PSR vēsturē latvieši ticēja saviem valstsvīriem 

un atbalstīja tos. 

Rīgas pils Svētā gara tornī 1988. gada 11. novembrī sarkanbaltsarka-

no karogu uzvilka strēlnieks un aktieris Ēvalds Valters un rakstnieks 

Alberts Bels. 18. novembrī notika Latvijas valsts 70. gadadienas 

sarīkojums Nacionālajā teātrī. 1989. gada pavasarī izzuda cenzūra 

un sakaru ierobežojumi ar Rietumiem. Uz Latviju mājup brauca 

trimdas tautieši un līdzēja, ko spēja. 

1989. gada 7. janvārī tapa Interfronte, par kuras pamatu kļuva 

62 000 atvaļināto Padomju armijas virsnieku, kas tolaik dzīvoja Lat-

vijā. No Maskavas vadīt interfronti atsūtīja pulkvedi Igoru Lopatinu, 

bet presē un televīzijā uzstājās latviski runājošais Anatolijs Aleksejevs. 

Patiesībā interfronti vadīja no Maskavas atsūtītie LKP CK otrais sek-

retārs Vitalijs Soboļevs un LKP CK Partijas organizatoriskās nodaļas 

vadītājs Genadijs Loskutovs.

Publiski Komunistiskā partija nolēma tēlot „saprātīgo spēku”, kas 

būs viedais sarunātājs starp abām radikālajām frontēm. 

1989. gada 18. un 19. februārī Ogrē notika Latvijas Nacionālās 

neatkarības kustības pirmais kongress. Šās organizācijas tapšanā 

nevarēja saskatīt iepriekš rakstītu scenāriju.

1989. gada 26. martā tika vēlēta PSRS Augstākā Padome, PSRS pir-

mais un vienīgais relatīvi demokrātiski ievēlētais parlaments. Tautas 

frontes atbalstītie kandidāti ieguva 30 vietu. Ārsts Vilens Tolpežņi-

kovs lika piecelties visiem PSRS Augstākās padomes deputātiem, lai 

pieminētu upurus Tbilisi. Latvijas deputātiem izdevās panākt, ka 

PSRS Tautas deputātu kongress atzina Ribentropa–Molotova paktu 

par nelikumīgu, tātad faktiski atzina Baltijas okupāciju. 

Notikumi 1989. un 1990. gadā norisa strauji. Baltieši bija sajutuši 

brīvības garšu, dziedāja nacionālas himnas un dziesmas, presē atmas-

koja okupācijas varu, sūtīja aicinājumus un petīcijas visu pasaules 

valstu valdībām un tautām. 1989. gada 31. maijā Latvijas Tautas 

frontes valde pieņēma lēmumu cīnīties par Latvijas politisku un 

ekonomisku neatkarību. 23. augustā, tieši 50 gadu pēc noziedzīgā 

Ribentropa– Molotova pakta parakstīšanas, Baltijas tautas, apliecinot 

savu vienotību, ticību un apņēmību, izveidoja akciju „Baltijas ceļš” – 

cilvēki sadevās rokās no Tallinas līdz Viļņai.

1990. gada 18. martā Tautas fronte uzvarēja Latvijas PSR Augstākās 

padomes vēlēšanās. Jaunievēlētā Augstākā Padome sanāca 3. maijā, 

par tās priekšsēdētāju ievēlēja Anatoliju Gorbunovu, par viņa pirmo 

vietnieku – Daini Īvānu. 4. maijā pieņēma deklarāciju „Par Latvijas 

neatkarības atjaunošanu”. Par pirmo Ministru padomes priekšsēdētā-

ju iecēla Ivaru Godmani.

Latvijā bija vismaz trīs varas. Formāli pie varas bija nacionālā valdī-

ba, kas dibināja pastāvīgas varas struktūras, bet brauca uz Maskavu 

uz Valsts plāna komiteju un dažādām ministrijām pēc resursiem.  

Reāla vara piederēja arī komunistiskajai partijai un čekai. Kā vien-

partijas sistēmās pieņemts, kompartijas funkcionāri bija viduvējības, 

jo līderi baidījās no konkurences. Šīs viduvējības gaidīja norādīju-

mus no Maskavas, bet Maskavā lielie puiši nodarbojās ar Padomju 

Savienības pašlikvidāciju. Un vēl bija Baltijas kara apgabala vadība, 

kas laiku pa laikam pieņēma galējus lēmumus. 

Šajā laikā Rietumu preses brīvība Latvijā labi sadzīvoja ar padomju 

apgādi. Dziesmotai revolūcijai bija divi nozīmīgi pretuzbrukumi. 

1991. gada 13. janvāra naktī krievu tanki aplenca Lietuvas televīzijas 

un Augstākās padomes ēku. Lietuvieši izveidoja ap šīm ēkām dzīvu 

sienu. Bojā gāja 14, bet ievainoti tika 110 cilvēki. 14. janvārī uz 

mītiņu Rīgā pulcējās pusmiljons Latvijas iedzīvotāju, kas protestēja 

pret PSRS militārajām akcijām Lietuvā. Padomju karaspēks tur 

ieņēma televīziju, atbruņoja lietuvisko miliciju, sāka militāra apvēr-

suma gatavošanu. Vienas dienas laikā no visas Latvijas Rīgā sabrauca 

ļaudis, uzcēla barikādes, lai nepieļautu okupācijas varai vēlreiz atgūt 

iniciatīvu. Simtiem tūkstošu latviešu ar saviem augumiem aizšķēr-

soja ceļu Padomju armijai un komunistiskajai partijai uzticamajām 

daļām, kas gatavojās ieņemt Latvijas parlamentu, radio, telekomuni-

kāciju centrāli. 

Otra kontrrevolūcija bija pučs PSRS 19. augustā. Tika izsludināts 

karastāvoklis, un varu Rīgā pārņēma Baltijas kara apgabala ko-

mandieris. Divās dienās Latvijas Augstākai padomei izdevās atgūt 

iniciatīvu un 21. augustā uz apvērsumu atbildēt ar Konstitucionālo 

likumu par Latvijas Republikas valstiskuma atjaunošanu. Īslandes 

Republika bija pirmā ārvalsts, kas 1991. gada 22. augustā apstipri-

nāja Latvijas neatkarības atjaunošanu. Īslandes ārlietu ministra Jona 

Baldvina Hannibalsona 1988.–1991. gadā izvirzītais mazo nāciju 

solidaritātes princips tika sekmīgi īstenots. 

1991. gada 24. augustā Dānijas ārlietu ministrs Ufe Ellemans-Jen-

sens ofi ciāli paziņoja par gatavību nodibināt diplomātiskās attiecības 

ar Latviju.

Krievijas PFSR prezidents Boriss Jeļcins 1991. gada 24. augustā 

izdeva dekrētu “Par Latvijas Republikas valstiskās neatkarības atzī-

šanu”. 2. septembrī par gatavību nodibināt diplomātiskās attiecības 

ar Baltijas valstīm paziņoja ASV, 6. septembrī PSRS Valsts padome 

pieņēma lēmumu par Latvijas Republikas neatkarības atzīšanu.18. 

septembrī Latviju uzņēma Apvienoto Nāciju Organizācijā.

Trešā atmoda un ceļš uz brīvību
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Pavisam negaidīti vara bija nonākusi demokrātiski ievēlēta Latvijas 

parlamenta un valdības rokās. Tiesa, jaunieceltās augstākās aprindas 

neizrādīja ne mazākās šaubas par savu atbilstību un kompetenci. 

Savā darbībā tās centās likt lietā atziņu, ka viss, kas noticis līdz 

šim, nav bijis labi, tātad jādara tieši pretēji. Pat Ministru padomes 

priekšsēdētājs savu stresu ārstēja nevis pie ārsta, bet dziednieka un 

astrologa, nemaz nerunājot par to, ka visa tauta vaļējām mutēm pie 

televizora skatījās Maskavas šarlatāna Kašpirovska rosībā. Atklājā, 

ka neticēt ir nepareizi, un visas partijas sekretāres kļuva par draudžu 

priekšniecēm, ateisma docents sāka mācīt ētiku, bet komjaunatnes 

sekretārs veda savu sievu otrreiz precēties, nu jau pie altāra. 

Jaunā vara uzzināja, ka viņiem ir valsts, bet tā ekonomiski ir sabru-

kusi. Cenas cēlās strauji, un infl ācija bija katastrofāla. Plauka valūtas 

tirdzniecība un naudas maiņas punkti, bet mēneša algas tagad pieti-

ka, lai nopirktu kilogramu banānu vai Polijā ražotu limonādes PET 

pudeli. Latvieši brauca uz Poliju, lai tur par konvertējamu valūtu 

pārdotu kafi jas dzirnaviņas, radioaparātus, telefonus, velosipēdus un 

jebko citu. Sagrautā tirdzniecība sāka pāriet privātās rokās. 

Jaunā elite nolēma pārvarēt pagātnes mantojumu un iedibināt tirgus 

ekonomiku. Lai to veiktu, viņuprāt, bija jārīkojas tieši otrādi, nekā 

to darīja padomju laikos, – nekavējoties jānodod privātās rokās valsts 

uzņēmumi un kolhozi un jāpieņem, ka jebkurš privātuzņēmējs rīko-

sies ar iegūto mantu pēc labākās sirdsapziņas. Bet, kamēr īsti nebija 

privātuzņēmēja, bija jāuzticas padomju laikos ieceltajam iestādes va-

dītājam un jāļauj visu privatizēt viņam pašam. Rūpnīca RAF paņēma 

īstu aizņēmumu, lai ražotu jaunu mikroautobusu – rezultātā rūpnīca 

bankrotējusi, bet direktors miljonārs dzīvo ASV. Kad rūpnīcā VEF 

ieradās japāņu investori un vēlējās to privatizēt par visai lētu naudu, 

vadība kategoriski nepiekrita. Protams, visai drīz tika izveidota VEF 

banka, bet paša uzņēmuma vairs nav. 

Latvija uz brīdi kļuva par ievērojamu krāsaino metālu eksportētāju, 

metāllūžņos ātri tika pārdoti visi darbgaldi, tad uzņēmējdarbība 

pierima, jo pārlieku daudz šā resursa nebija pat kapu pieminekļos.

Valsts banka 1992. gadā veica fantastisku soli: izdeva savu naudu – 

Latvijas rubli, sauktu par repsīti jeb repšiku, kas bija vienlīdz stiprs 

ar strauji devalvējamo Krievijas rubli. Jau pēc mēneša Latvijas rublis 

tika mainīts pret pusotru kaimiņzemes papīrīti, drīz vien jau pret 

diviem. Latvijā infl ācija pēkšņi norima. Vēl līdz šim brīdim nav 

saprotams, kas un kāpēc ar lielajiem preču vagoniem veda prom 

Krievijas naudas zīmes. 

Latvijas ļaudīm nebija ne mazākās legālās saimnieciskās darbības 

pieredzes un gatavības uzņemties tirgus ekonomikas risku. Dažiem 

aktīvākajiem izdevās atrast sev partnerus ārzemēs. Tā piemēram, 

uzņēmīgajam Ainaram Gulbim kopā ar pieredzējušo Jāni Gobiņu 

īpaši veiksmīgi izdevās radīt SWH Rīga, kas apvienoja labākos Latvijas 

programmētājus un izpildīja pasūtījumus dažādās valstīs. Visai labi vei-

cās dažiem uzņēmīgiem Latvijas ebrejiem, kam padomu un aizdevu-

mu neliedza tautieši ārzemēs. Te vēl jāpiebilst, ka sākotnējā “urāpatrio-

tisma” gaisotnē daudzi labākie latviešu prāti devās valsts darbā, kamēr 

krieviski runājošie jutās atstumti – ķērās pie kooperatīvu biznesa un 

strauji apguva kapitālismu pēc mēģinājumu un kļūdu metodes. Nav 

noslēpums, ka turīgākie Latvijā visai ātri kļuva nelatvieši.

Visi pārējie ļaudis deviņdesmito gadu kapitālisma rītausmā bija biz-

nesmeņi, kas komercpieredzi bija guvuši padomju režīma apstākļos, 

kad blats zināmās aprindās deva garantētu peļņu par gandrīz jebkuru 

rūpalu. Par spīti valsts iekārtas maiņu, Latvijas komersanti joprojām 

uzvedās kā nelikumīgi spekulanti un turpināja ieviest biznesā krimi-

nogēno morāli. 

Lielu ienākumu gūšanai visbiežāk tika izmantotas tirgus un likumu 

nepilnības, dārgi pārdot mazvērtīgu preci. Tomēr pats vilinošākais 

veids bija piesaistīt noguldītāju naudu, bet pēc tam to faktiski piesa-

vināties. 

Citi topošie biznesmeņi izmantoja privatizācijas nepilnības, lai par 

velti iegūtu materiālas vērtības, ko pārdot tālāk. Pilnīgi skaidrs, ka 

lauksaimniecības vadošajās aprindās tolaik strādāja cilvēki, kas pri-

vatizācijas likumus rakstīja tikai sev. Čaklākais un tālredzīgākais no 

viņiem bija ministra vietnieks Andris Šķēle, kam izdevās veiksmīgi 

privatizēt virkni pārtikas ražošanas uzņēmumu. 

Latvijā valdīja rekets. Lielākie uzņēmēji bija savu laiku pavadījuši aiz 

restēm jau padomju laikos. Savus konkurentus un tos, kas nevēlē-

jās viņu “jumtu”, šie cilvēki iespaidoja fi ziski, dažreiz ietekmēšanas 

līdzeklis bija spridzeklis. 

Šādos apstākļos pienāca 5. Saeimas vēlēšanas, kurās pārliecinoši 

uzvarēja intelektuālo konformistu, komunistu un ārzemju tautie-

šu apvienība “Latvijas ceļš”. Par prezidentu tika ievēlēts Guntis 

Ulmanis – latviešu tautsaimnieks, kas ne tikai izskatā, bet arī darbos 

atgādināja savu vectēva brāli Kārli Ulmani. Otrā Ulmaņa laiki tomēr 

paliek atmiņā ar Krievijas armijas izvešanu. Guntis Ulmanis ieradās 

Maskavā pie Borisa Jeļcina un pierādīja, ka nav velti strādājis par 

Sadzīves pakalpojumu kombināta direktoru – ne tikai spēja iedzert 

ar dārgo kaimiņu, bet panākt armijas izvešanu un pats izdzīvot. 

1995. gads latviešiem paliks atmiņā ar savu uzticību labajam tēvocim 

Aleksandram Laventam, kas solīja milzīgu procentus par nogul-

dījumiem. Aleksandrs Lavents 1980. gadā kopā ar V. Ļeskovu un 

B. Raigorodski bija tiesāts par kontrabandu. Deviņdesmito gadu 

sākumā viņš izveidoja a/s “Banka Baltija”, kas bija viņa kabatas 

banka. 1992. gada beigās, kad Latvijas rublis Latvijā jau bija kļuvis 

par konvertējamu valūtu, a/s “Banka Baltija” noteica privātpersonu 

Latvijas rubļos (vēlāk latos) veikto noguldījumu likmes 90% gadā. 

Viņš pats pamanījās “aizdot” Jāņa Dinēviča vadītajai “Latavio” nau-

du uz 120%, kaut neviena aviokompānija pasaulē nespētu atpelnīt 

pat 10% kredītu. Tā kā noguldījumus pieņēma latos, bet kredītus 

izsniedza galvenokārt ASV dolāros, notika ne ar ko neattaisnojama 

spekulācija, cerot uz lata devalvāciju. 

1995. gada 27. oktobrī Māra Gaiļa valdība Latvijas vārdā iesniedza 

tajā laikā ES prezidējošai valstij – Spānijai – pieteikumu dalībai 

Eiropas Savienībā.

Kopš 1995. gada latvieši parādīja savu politisko izpratni, kas balstījās 

uz pieņēmumu, ka atnāks Baltais tēvs, izpildīs to, ko solīs, dalīs ba-

nānus gan pirms, gan pēc vēlēšanām, zags mazāk nekā citi un padzīs 

iepriekšējos korumpantus. Tā cits pēc cita Saeimā ienāca Joahims 

Zīgerists, Ziedonis Čevers, Andris Šķēle, Einars Repše, un vismaz 

ceturtdaļa tautas nodeva savu balsi par šo politiķu aprūpētajiem 

sarakstiem. Lieki teikt, ka šos kungus interesēja tikai dažādas naudas 

summas, ko tieši vai netieši solīja valsts vara. Bet valsts vara nozīmēja 

iesaisti privatizācijā vai iesaisti valsts pasūtījumā. Deviņdesmito gadu 

vidū tas nozīmēja arī pirmo afēru ar “Latvenergo” trim miljoniem, 

ko tā arī neizdevās atrast. Pēc lapsenes dzēliena mira “Latvenergo” 

galvenais grāmatvedis Leons Marcinkus, kam Gunārs Koemecs bija 

licis parakstīt garantiju “Bankai Baltija”. Pats Koemecs mira jau 

1995. gada Līgo svētkos it kā no infarkta. Autokatastrofās bojā gāja 

“Latvenergo” jurists Ervīns Degro un Valsts kontroles darbinieks 

Valdis Vilciņš, kas bija pētījis “Latvenergo” fi nanses. 

Deviņdesmitie gadi Latvijas vēsturē iezīmējas kā rekets, mafi jas kari, 

negaidīta benzīntanku celtniecība visnepiemērotākajās vietās, privati-

zācijas sertifi kāti un to darbības termiņu mūžīga pagarināšana, regu-

Latvija – pilntiesīga dalībvalsts Eiropas savienībā un NATO
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lāras runas par “čekas maisu” atvēršanu, mistiska Uzvaras pieminekļa 

spridzināšana, G-24 kredīti, ebreju jautājums ar sinagogas spridzinā-

šanu, dažāda palīdzība no ārvalstīm – gan vecu medikamentu, gan 

“humpalu” veidā, interneta pirmsākumi, latviešu – alkohola ražotāju 

slepkavības, latviešu hokeja līdzjutēji jebkur, kur notiek pasaules 

čempionāts, Latvijas tēla radīšana pārsteidzošos veidos, difterijas 

epidēmija, aplokšņu algas, degvielas krīze, Ventspils uzplaukums un 

degvielas caurules aizvēršana, Būtiņģes termināla celtniecība Latvijas 

pierobežā, spiegu spēles un visu iespējamo sarunu noklausīšanās.

Jaunuzradusies Latvijas elite ap gadsimtu miju bija kļuvusi pieredzē-

jušāka, bez peļņas sev un partijai vairs nedarīja nekā, bet partijām 

ar lielāko varbūtību bija vajadzīgi cilvēki padomēs un valdēs, kuri 

dažreiz bija pat formāli ar attiecīgo partiju nesaistīti. Lēmumus 

arvien vairāk sāka pieņemt slēgtos klubos vai padomnieku pulciņā, 

nereti attiecības starp dažādu partiju runasvīriem bija ciešākas nekā 

savas partijas biedru vidū. Katrs politiskais spēks centās izdabāt 

savam resoram, velkot budžeta galdautiņu uz savu pusi un audzējot 

ierēdniecības masu. Jau gadu simteņu mijā Latvijas ierēdniecība bija 

proporcionāli lielākā Eiropā un sāka reāli kavēt tautsaimniecības 

attīstību, jo radīja arvien jaunas prasības, normatīvus un pārskatus. 

1999. gadā par Latvijas Valsts prezidenti tika ievēlēta Kanādas tau-

tiete, profesore Vaira Vīķe Freiberga. Prezidenta kancelejas darbība 

pagriezās ārpolitikas virzienā. Latvijas prezidente izcili reprezentēja 

savu valsti gan ar savu izkopto docētājas runas manieri, gan personis-

ko šarmu, gan svešvalodu zināšanām. 

Un tomēr – neatkarīgi no vairākām banku krīzēm un Krievijas 

fi nansu krīzes, no Eiropas Savienības nepamatotām prasībām, no 

populistu rosības, no politiķu muļķībām Latvijas valsts ekonomiski 

kļuva par straujāk augošo pasaulē. Kūsāja tirdzniecība, darbu sāka 

jaunas ražotnes, kokmateriālus vairs nepārdeva baļķos, bet lietaskoka 

veidā, izcirtumus nokopa un stādīja jaunaudzi. Latvija veiksmīgi 

izmantoja savas tranzīta iespējas un sāka ražot. Katrs bija pabijis ār-

valstīs, salīdzinājis, skatījis, sauļojies Turcijas vai Ēģiptes pludmalē un 

piemirsis, ka šādi braucieni vēl pirms desmit gadiem bija nesasnie-

dzams sapnis. Salīdzināšana dažreiz bija likusi salīdzināt arī algas, un 

latvieši devās uz Īriju un Lielbritāniju, kur tās bija krietni lielākas.

Divdesmit pirmā gadsimta sākums Latvijā radīja celtniecības bumu. 

Būvēja visur, un celtniecība tika dāsni kreditēta. Pieauga nekustamā 

īpašuma cenas. Dažviet Rīgas pievārtē tika uzbūvētas privātmājas 

seno muižu un piļu diženumā. Vidējais Rīgas automobīlis bija par 

pusmetru garāks nekā vidējais automaobīlis Francijā un tērēja divtik 

degvielas. Labākais bizness Latvijā bija pašvaldībā mainīt pilsētas 

teritoriālo plānojumu. Veiksmīgākie biznesmeņi iegādājās zemi, kur 

nu nekādi nevarētu būvēt kaut ko lielāku par sarga mājiņu, nedaudz 

palaboja teritoriālo plānojumu un uzbūvēja augstceltni.

Visai pamatoti tauta uz politiķiem un ierēdniecību sāka skatīties 

kā uz korupcijas struktūru. Grūti noticēt deputātiem, kas aizstāv 

“cilvēku tiesības atpūsties” un tādēļ neliek nodokļu slogu azartspēļu 

biznesam, vai deputātiem, kas runā par liberālu attieksmi pret katru 

uzņēmēju un tādēļ neļauj ierobežot tabakas tirdzniecību. Korupcijas 

apkarošanā tika iesaistīts tik daudz valsts tiesībsargājošo iestāžu, ka ar 

laiku viņas korumpantus meklēja tikai viena otras sastāvā. 

Latvijas budžets ir pieaudzis desmitkārt. Latvijā ne reizi nav bijis brī-

dis, kad nebūtu izmaksātas pensijas un tās pat nav kavējušās. Latvijas 

bruņotie spēki ir Latvijas lepnums un gods – disciplinēti, labi trenē-

ti, labi bruņoti, godprātīgi – par viņu veikumu Irākā un Afganistānā 

teikta tikai atzinība vispārākajā pakāpē. Rekets ir izskausts, bet tā 

izpildītāji nonākuši citos medību laukos vai turpina savu biznesu 

citās bijušās PSRS valstīs, bet daži tagad kļuvuši par “uzņēmējiem”. 

Nodokļi tiek iekasēti, un arvien vairāk uzņēmēji maksā pilnīgi visas 

algas ofi ciāli ar pārskaitījumu. 

Mainījušies latviešu tikumi. Kā senāk uz teātri, tagad tautieši sest-

dien vai svētdien ar visu ģimeni apmeklē lielveikalu. 

Divdesmit pirmais gadsimts Latvijā atnācis ar ļoti smagu demo-

grāfi sko krīzi. Katru gadu Latvijas iedzīvotāju skaits mazinās par 

15– 20 tūkstošiem. Tas notiek gan zemās dzimstības, gan augstās 

mirstības dēļ, bet jauni darbspējīgi cilvēki emigrē no Latvijas, strādā 

dažādās Eiropas un Amerikas valstīs un audzina bērnus par šo valstu 

pilsoņiem. 

Visus Latvijas otrās neatkarības gadus politiski saspringti bijuši 

jautājumi par pilsonību, naturalizāciju un valodu. Pilsonības likums 

tika pieņemts 1994. gada 21. jūlijā. Latvija ņēma vērā ANO, Eiropas 

Padomes, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas ieteikumus. 

Šīs organizācijas ir apliecinājušas, ka Latvijas pilsonības likums 

atbilst vispārējām demokrātijas un cilvēktiesību normām. Pēdējie 

grozījumi, ko apstiprināja latviešu tauta referendumā 1998. gadā, 

ļāva šo likumu vēl vairāk liberalizēt. Tas pilnīgi netraucē atseviš-

ķiem politiski aktīviem krievvalodīgiem iedzīvotājiem ar mītiņiem, 

gājieniem, runām un rakstiem cīnīties pret valsts pilsonības princi-

piem. Krievijas valsts amatpersonu izteikumi liek secināt, ka šiem 

cīnītājiem ir Krievijas fi nansiāls atbalsts. Latvijas valdība nodrošina 

bezmaksas latviešu valodas kursus personām, kas vēlas kļūt par 

Latvijas pilsoņiem. Lielākoties protestē personas, kas nevēlas mācīties 

nevienu svešvalodu.

Ražošana Latvijā privatizācijas un liberalizācijas dēļ ir stipri reducēta. 

Kā atklājās, Eiropas Savienība ir klubs, kurā katrs pārstāv savas eko-

nomiskās intereses, un nevienu šai klubā neinteresē kādas citas valsts 

problēmas. Tā ar vieglu roku tika slēgtas cukurfabrikas, nebūtībā 

aizslaukot daudzu Latvijas zemnieku iestrādes un peļņu no cukurbie-

šu audzēšanas. Kuģi tika sagriezti metāllūžņos, un Latvijas zvejnieki 

zvejo lielveikalos. 

Latvija 2002. gada 21. novembrī saņēma uzaicinājumu iestāties 

NATO. 13. decembrī Kopenhāgenā ES Padome pieņēma lēmumu 

par iestāšanās sarunu pabeigšanu ar desmit ES kandidātvalstīm, to 

vidū ar Latviju. 2003. gada 20. septembrī Latvijā notika referen-

dums par dalību Eiropas Savienībā. Pilsoņiem bija uzdots jautājums 

“Vai jūs esat par Latvijas dalību Eiropas Savienībā?”. Tautas nobalso-

šanā piedalījās 71,49% vēlētāju. “Par” bija 676 700 balsu (66,97%), 

“pret” – 325 980 (32,26%). 

Iestāšanās sarunās pagāja divi gadi, cīnoties par iespējami labākiem 

nosacījumiem Latvijas dalībai Eiropas Savienībā. 2004. gada 1. mai-

jā Latvija kopā ar vēl deviņām valstīm – Igauniju, Lietuvu, Poliju, 

Slovakiju, Čehiju, Ungāriju, Slovēniju, Maltu un Kipru  – kļuva par 

pilntiesīgām Eiropas Savienības dalībvalstīm un šobrīd aktīvi pieda-

lās ES lēmumu pieņemšanā.

2004. gada 29. martā septiņas valstis – Latvija, Lietuva, Igaunija, 

Bulgārija, Rumānija, Slovākija un Slovēnija –Vašingtonā iesniedza 

savus iestāšanās dokumentus NATO. 2. aprīlī šīs septiņas valstis 

ofi ciāli arī tika uzņemtas NATO. 2006. gada 28. un 29.novembrī 

NATO valstu un valdību vadītāju tikšanās bija organizēta Rīgā. 

Latvijai tas nozīmēja starptautisku publicitāti, kā arī aptuveni 20 

miljonu latu tēriņus, nodrošinot pasākuma drošību un organizētību. 

NATO mītiņš Latvijā kļuva tikpat nozīmīgs kā Eirovīzijas dziesmu 

festivāls, kas Rīgā notika 2003. gada 24. maijā. Iespēju Rīgā rīkot 

šo festivālu izcīnīja Marija Naumova, kas 2002. gada Eirovīzijas 

dziesmu konkursā 24 izpildītāju konkurencē ar dziesmu “I Wanna” 

ieguva 1. vietu. Tikpat nozīmīgu festivālu Latvijai izcīnīja arī Guntis 

Ulmanis un Kirovs Lipmans, kas uz Rīgu 2006. gadā atveda Pasaules 

hokeja čempionātu.

Un tomēr – pēdējos simt trīsdesmit piecus gadus šai zemē un de-

viņdesmit šajā valstī nozīmīgākais pasākums ir un paliek Vispārējie 

latviešu dziesmu un deju svētki. Jo latvieši joprojām dzied.



Latvijas Republika ir  64 559 km² liela valsts Eiropas vidienē. No 

šās teritorijas sauszeme aizņem 62 196 km², bet iekšzemes ūdeņi – 

2363 km². Lauksaimnieciski izmantojamā zeme Latvijā ir 

24 431 km², bet mežiem klāti  29 382 km². Kopējā aizsargājamā 

zemes platība Latvijā ir 12 581 km². 

Latvijas teritorijas galējie punkti ir 

ziemeļos 58°05‘ N;

dienvidos 55°40‘ N;

rietumos  20°58‘ E;

austrumos 28°14‘ E.

Teritorijas garums ziemeļu–dienvidu virzienā ir 210 km, bet

rietu mu–austrumu virzienā – 450 km. Latvijas robežas garums ir

1866 km, no tā sauszemes robeža – 1368 km. Latvija robežojas 

ziemeļos ar Igauniju (robežas garums 343 km), austrumos ar Krie-

viju (robežas garums 276 km), dienvidaustrumos ar Baltkrieviju 

(robežas garums 161 km), bet dienvidos ar Lietuvu (robežas garums 

588 km). Latvijas jūras robežas garums ir 498 km.

 

Latvijā 2008. gada sākumā bija 2 270 894 pastāvīgie iedzīvotāji, no 

kuriem 1 540 998 dzīvoja pilsētās, bet 729 896 – laukos. Iedzīvotāju 

vidējais vecums 2008. gada sākumā bija 40,5 gadi. Demogrāfi skās 

slodzes līmenis 2007. gadā bija 524. 2007. gadā piedzima 

23 273 bērnu, bet iedzīvotāju skaits saruka par 10 411 cilvēkiem 

galvenokārt mirstības un emigrācijas dēļ. Vidējais paredzamais jaun-

dzimušo mūža ilgums 2007. gadā bija 71,2 gadi. 2008. gada sākumā 

Latvijā dzīvoja 59,2% latviešu.

 

15–74 gadus vecu iedzīvotāju grupā bija 1,119 miljonu strādājošo, 

bet darba meklētāju bija 6,0%. 2007. gada bigās strādājošā mēneša 

vidējā bruto darba samaksa bija 398 lati, bet vidējā neto dar-

ba samaksa – 286 lati. Salīdzināšani: mēneša vidējā neto darba 

samaksa lauksaimniecībā un mežniecībā bija 255 lati, zvejnie-

cībā – 205 lati, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – 313 latu, 

apstrādes rūpniecībā – 255 lati, elektroapgādē un apgādē ar, gāzi 

un ūdeni – 417 latu, celtniecībā – 268 lati, vairumtirdzniecībā, 

mazumtirdzniecībā, auto, moto, sadzīves priekšmetu un aparatūras 

remontā – 236 lati, viesnīcu un restorānu apkalpošanā – 176 lati, 

fi nanšu starpniecībā – 604 lati, komercdarbībā ar nekustamo 

īpašumu un tā nomu – 299 lati, valsts pārvaldē un aizsardzībā, kā 

arī obligātajā sociālajā apdrošināšanā – 416 latu, izglītībā – 285 lati, 

veselības un sociālajā aprūpē – 291 lats.

 

Vecuma pensiju 2007. gada beigās saņēma 467,2 tūkstoši 

iedzīvotāju, bet vidējās izmaksātās vecuma pensijas apmērs bija 

110,79 lati.

 

Latvijā izglītību 2007. gadā ieguva 499 092 iedzīvotāji, no kuriem 

68 512 – pirmsskolas izglītību, 117 129 – pamatizglītību pirmajā 

posmā, 82 566 – pamatizglītību otrajā posmā, 100 239 – vidējo 

izglītību. Arodizglītību pēc vidējās izglītības apguva 2886 Latvi-

jas iedzīvotāji. Augstāko izglītību ieguva 125 778 iedzīvotāji, bet 

doktorantūrā mācījās 1982 iedzīvotāji. Latvijā ir 564 pirmsskolas 

izglītības iestādes, 992 vispārizglītojošās skolas, 92 arodizglītības 

iestādes un 60 augstskolu un koledžu.

 

2007. gadā iedzīvotājus ārstēja 8014 ārstu, kā arī 700 medicīnas 

māsu ar augstāko izglītību. Strādāja  14 546 ārstniecības personas ar 

vidējo medicīnisko izglītību.

Latvijā 2007. gada beigās bija 94 slimnīcas ar 17 479 gultām. Tika 

hospitalizēti 532 tūkstoši pacientu, kas vidēji ārstējās 9,0 dienas.

Latvijā 2007. gada beigās bija 3285 ambulatoriskās aprūpes iestādes. 

 

2007. gada beigās Latvijā bija 864 publiskās bibliotēkas, ko 

apmeklēja 541 tūkstotis lasītāju, kā arī 127 muzeji. 2007. gadā uz 

1000 iedzīvotājiem muzeju apmeklējumu skaits bija 1056, vidējais 

kinoseansu apmeklējumu skaits – 1038, bet vidējais teātru apmeklē-

jumu skaits  – 378.

 
Iekšzemes kopprodukts 2007. gadā bija 13 957 410 tūkstoši latu jeb 

6132 lati uz vienu iedzīvotāju. 

Latvijas eksports 2007. gadā līdzinājās 4 063 313 tūkstošiem latu. 

60,4% eksporta bija standartpatēriņa preces, 23,6% patēriņa preces, 

9,2% kapitālpreces. Latvijas imports 2007. gadā līdzinājās

7 812 474 tūkstošiem latu. 44,0% importa bija standartpatēriņa 

preces, 23,9% patēriņa preces, 19,1% kapitālpreces, 7,4% vieglie 

automobiļi, 2,1% autobenzīns. Eiropas Savienības valstu īpatsvars 

Latvijas eksportā bija 76,3%, bet importā – 78,0%. Preču un pa-

kalpojumu eksports bija 43,6% IKP, bet preču un pakalpojumu im-

ports – 65,4%  IKP. 2007. gada vidējā infl ācija, rēķinot to par vidējo 

patēriņa cenu līmeni salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, bija 10,1%.

2006. gadā Latvijā strādāja 53 663 ekonomiski aktīvas komercsa-

biedrības, 7631 ekonomiski aktīvi individuālie komersanti, 14 404 

ekonomiski aktīvas zemnieku un zvejnieku saimniecības. 

2007. gadā valsts strādāja ar 8,7 miljonu latu lielu pārpalikumu, 

ko nodrošināja 414,5 miljonu pārpalikums sociālās apdrošināšanas 

fondā, 320 miljonu latu defi cīts pamatbudžetā un 85,6 miljonu 

defi cīts pašvaldību budžetā. Tas nodrošināja vispārējo budžeta 

pārpalikumu 0,1% apmērā. Vispārējais konsolidētais budžeta bruto 

parāds pēc nominālvērtības 2007. gada beigās pret IKP bija 9,5 %.

Vidējās svērtās procentlikmes latos piesaistītajiem īstermiņa 

noguldījumiem kredītiestādēs 2007. gadā bija 6,2%, bet

ilgtermiņa – 6,7%. Vidējās svērtās procentlikmes latos izsnieg-

tajiem īstermiņa kredītiem kredītiestādēs 2007. gadā bija 10,0%, bet 

ilgtermiņa – 14,5%.

2007. gadā Latvijas Bankas noteiktie valūtu kursi vidēji bija šādi: 

LVL pret EUR 0,7028; LVL pret USD 0,5138; LVL pret LTL 

0,2038; LVL pret EEK 0,0449.

 

Lauksaimniecības sējumu kopplatība Latvijā bija 1 126 200 ha, 

no tiem graudaugi 521 900 ha, rapsis 99 200 ha, kartupeļi 

40 300 ha. Cukurbiešu kopplatība bija samazinājusies no 12 700 ha 

2006. gadā līdz 300 ha 2007. gadā. Ražība 2007. gadā graudiem bija 

29,4, rapsim 19,8, kartupeļiem 159, dārzeņiem 129, cukurbietēm 

363, linšķiedrai 6,1 cnt no hektāra.

Lopkopības produktu ražošana uz vienu iedzīvotāju 2007. gadā bija 

37 kg gaļas, 370 kg piena un 277 olas. 

Latvija skaitļos
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Latvijas valsts proklamēšanas sēde 18. novembrī. Gustavs Zemgals, atklājot 
Tautas padomes sēdi, teica, ka vara Latvijā pārgājusi Tautas padomes rokās. 
Pirmo reizi latvieši dziedāja Baumaņu Kārļa lūgsnu „Dievs, svētī Latviju!” kā 
savas valsts himnu. V. Rīdzenieka foto

Arhitekta Augusta Reinberga 1902. 
gadā uzceltā II pilsētas krievu teātra 
ēka (tagad Nacionālais teātris). Šajā 
ēkā tika proklamēta Latvijas valsts

Vecrīga. Uzraksts uz mājas liecina, ka 
šeit ādu miecētava pieder uzņēmējam 
Karlam Ulmanim, kam nav nekādas 
saistības ar Latvijas jaundibināmās 
valdības galvu Kārli Ulmani

 18. novembrī notikušās Latvijas 
valsts proklamēšanas protokols. 
Nozīmīgākais dokuments Latvijas 
valsts vēsturē 

11. novembrī parakstītā Lielbritānijas 
ārlietu ministra lorda Belfūra atbalsta 
vēstule Latvijas neatkarības iegūšanai

Novembris. Daugava. M. Buclera fotoSvētdienas rīts Rēzeknē. Rēzeknieši 
dodas uz savu Jēzus Sirds baznīcu. 
Foto no Latgales kultūrvēstures muzeja 
krājuma

Gūstekņu apmaiņas punkts Rīgā pēc 
Brestļitovkas miera līguma 
parakstīšanas

3. septembrī vācu armija atzīmē gadadienu, kopš atrodas Rīgā. Notiek armi-
jas parāde. Ķeizars līdz Rīgai neatbrauca

Viņa ekselence ģenerālvirspavēlnieks fon Eihorns un viņa augstības kavalērijas 
virspavēlnieks rotmistrs Prūsijas Joahims Rīgā 3. oktobrī. Vācieši skaļi un 
krāšņi atzīmēja Rīgas ieņemšanas gadskārtu. Foto no G. Belēviča kolekcijas 

Gaidot 3. septembrī Vācijas ķeizaru 
Vilhelmu, vācu okupācijas vara Rīgas 
apgabaltiesas nama priekšā uzstādīja 
zemessarga koka skulptūru, kuras 
pakājē katrs panģermāniski noska-
ņots Rīgas pilsonis kā sava politiskā 
atbalsta zīmi par noteiktu ziedojumu 
drīkstēja iedzīt naglu 

Vācijas ķeizars Vilhelms Jelgavā pie 
Svētās Trīsvienības baznīcas

Vācu karavīri pie Pēterbaznīcas. Ieradusies jauna vācu armijas daļa, kas gaida 
izmitināšanu

3. decembris. Rīgā ienāk Padomju Latvijas karaspēks un Pētera Stučkas valdī-
ba. Pirms tiltu uzspridzināšanas vācieši ieņēmuši pozīcijas Pārdaugavā

Latviešu strēlnieku bataljoni, Vladimira Uļjanova (Ļeņina) aicināti, dodas 
apspiest pretestību padomju režīmam uz Pievolgu 

Vācu kuģis apstājies pie AB dambja iepretī Rīgas vecpilsētai rudenī. Vācu kuģi 
centās izvest no Rīgas preces, lai atbalstītu bankrotējošo vācu kara kasi

Latviešu bēgļi Pēterpilī – Rīgas vagonu rūpnīcas strādnieki un viņu ģimenes 
locekļi. Foto no G. Zelmenes ģimenes albuma Vācu iela Krāslavā

Nezināma virsnieka portrets, datēts 
ar 1918. gadu. Fotogrāfi ja atrasta 

atvaļinātā Krievijas ģenerāļa Daņilova 
mājā Krāslavā, Rīgas ielā

Mekauderu ģimene Rīgā septembrī. 
Attēls no A. Kauliņas albuma

Turat par visu augstāk 

Latvijas brīvības karogu! 

Latvijas pilsoņi! Parakstaties 

uz Latvijas Neatkarības īsa 

termiņa iekšējo 1918 g. 5% 

aizņēmumu!  

/māksl. nezināms. – 

[B.v.: b.i.], 1918.

Koka tilts pār Daugavu, kuru Pirmā 
pasaules kara laikā uzbūvēja vācieši 
Gajoka rajonā Daugavpilī

Auseklis
Gaismas pils (1873)

Kurzemīte, Dievzemīte,
Brīvas tautas auklētāj’.
Kur palika sirmi dievi?
Brīvi tautas dēliņi?

Tie līgoja vecos laikos
Gaismas kalna galotnē.
Visapkārti egļu meži,
Vidū gaiša tautas pils.

* * *

Asiņainas dienas ausa
Tēvu zemes ielejā,
Vergu valgā tauta nāca,
Nāvē krita varoņi.

Ātri grima, ātri zuda
Gaismas kalna staltā pils.
Tur guļ mūsu tēvu dievi!
Tautas gara greznumi.

* * *

Tautas dēli uzminēja
Sen aizmirstu svētumu:
Gaismu sauca, gaisma ausa,
Augšām cēlās Gaismas pils!
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Latvijas armijas pirmais virspavēlnieks pulkvedis Oskars Kalpaks sava 
bataljona cīnītāju vidū. Februārī viņš bija apmeties Rudbāržu pilī. Šeit viņu 
apmeklēja arī ģenerālis Rīdigers fon der Golcs. Starp abiem virsniekiem 
notikusi nopietna saruna, un Kalpaks viesi cienājis ar laucinieciski servētu 
medījumu. 6. martā O. Kalpaks no kaujā gūtiem ievainojumiem nomira

Latviešu sarkanie strēlnieki Kurzemē. Fotogrāfi jas otrā pusē ir vēstule par to, 
ka karš drīz būs galā un vācieši tiks no Kurzemes padzīti

Igauņu bruņuvilciens Cēsīs 6. jūnijā

Zaļā armija Ērgļos vasarā. Zaļajai 
armijai bija ļoti liela loma lielinieku 
varas vājināšanā

Landesvēra karavīri cīņā ar sarkano 
armiju uzbrūk. Ceļā uz Rīgu apstā-
jušies Kalnciemā, kur tiek cienāti ar 
pienu

Landesvēra karavīri cīņās pret sarkanajiem strēlniekiem 22. maijā nonākuši 
līdz Rīgai. Labajā pusē skatāms Pētera baznīcas tornis

Cēsu skolnieku rotas karavīri pie lau-
ka virtuves. Rīga, Torņakalns, jūlijs

Ziemeļlatvijas karaspēka daļas 
Rīgā ienāca 5. jūlijā pa Aleksandra 

vārtiem. Karavīrus saņēma ar runām 
un ziediem. Pulkvedis Zemitāns uz 

balta zirga priekšgalā un karaspēks aiz 
viņa pa tagadējo Brīvības ielu devās 
uz pilsētas centru, kur tos sagaidīja 

Dienvidu armijas štābs pulkveža 
Baloža vadībā 

Romana Sutas panno 1. Maija svētkos Rīgā. J. Glīznieka foto

1. Maija svētki Rīgā. Esplanādē uzcelta baldahīna estrāde, no kuras runas 
teic Latvijas SPR komisāri Pēteris Stučka, Jūlijs Daniševskis un citi

Demonstrantu kolonna 1. maijā Limbažos, Jūras ielā. Vārtus rotā lozungs 
„Lai dzīvo starptautiskais pilsoņu karš”

Lielinieku karaspēka parāde Rēzeknē 7. novembrī. Pirmais no labās – kara 
komisārs K. Pētersons. Foto no Latgales kultūrvēstures muzeja krājuma

Burkarda Dzeņa darinātais Kārļa 
Marksa krūšutēls Rīgas apgabaltiesas 
nama priekšā 1. maijā

Latvijas Universitāti kā Latvijas 
Augstskolu dibināja 1919. gadā 
Stuč kas valdīšanas laikā Rīgā. Par 
pirmo rektoru tika ievēlēts Pauls Val-
dens, dinamiskās stereoķīmijas tēvs, 
kas septiņas reizes izvirzīts Nobela 
prēmijai. Attēlā: Pauls Valdens lasa 
lekciju visu fakultāšu studentiem. 
Varām mainoties, Valdens pārcēlās 
uz dzīvi Vācijā

 Vīru kora grupa R. Vāgnera operā “Tanheizers”, atklājot Nacionālo operu

Kārlis Ulmanis izbraucis uz Valmieru, lai pateiktos valmieriešiem par Vācijas 
armijas apturēšanu Cēsu kaujās. Prezidents salutē uz pilsētas nama kāpnēm. 
Foto no G. Belēviča kolekcijas

Ceļojošais tirgotājs Jankels Plāteres 
pagasta Lielūžos. No J. Kažociņa 
arhīva

Dzejnieks Jānis Ziemeļnieks (īstajā 
vārdā Jānis Krauklis) armijas uni-
formā, nule atgriezies no kaujām ar 
Bermonta armiju Zemgalē 

Parādat savu tēvijas 

mīlestību darbos! 

Latvijas pilsoņi! 

Parakstaties uz Latvijas 

neatkarības īsa termiņa 

iekšējo 1919 g. 5% 

aizņēmumu!

/māksl. nezināms. –

 [B.v.: b.i.], 1919.

Latviešu karavīri Ventspilī Vācieši atkāpjas pa Dzelzs tiltu Rīgā

Ziemeļvidzemes spēku bruņu mašīna 
„Kurzeme” pie Romas viesnīcas

Poļu sagrautais Daugavpils Dzelzceļa 
tilts

Fricis Bārda
Dzīvīte

Dzīvīte, dzīvīte – šūpojos tevī 
vējā kā žubīte liepzariņā.
Daudz tu man solīji, maz tomēr devi.
Vai nav vienalga ar! Rai-dai-dai-dā.

Dzintara gredzenu solīja saldi
dziļjūras vārava visskaistākā.
Gredzens un devēja – putas un maldi.
Krastā tik viļņi dej: rai-dai-dai-dā.

Skumjas un laime kā vītenis vijas.
Asra krīt biķerī zaļzeltītā.
Dienā vēl krūtīs raud nakts melodija.
Dienā, kad jādzied man: rai-dai-dai-dā.

Krūtīs kas dzimis, lai krūtīs ar miris –
vieglāk tā glabāt to baltsmiltājā.
Vainagā pēdējais zieds kad būs iris,
izirs ar vainags pats. Rai-dai-dai-dā.

Pārtrūks un izirs... Un velti sirds taujā,
brīdi kā rūgto vērst saldākajā.
Sirds mana nerātnā, sirds mana straujā –
pārtrūksi tomēr reiz. Rai-dai-dai-dā.
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 Pirmā latviešu nacionālā opera – Alfrēda Kalniņa “Baņuta”. Vidū Dagmāra 
Rozenberga 

 Miera līguma parakstīšana starp Lat-
viju un Padomju Krieviju Rīgā 11. 
augustā.  Latvijas un Krievijas miera 
līgums garantēja Latvijai suverenitāti 
un neatkarību uz mūžīgiem laikiem

Janvāris. Pēc kaujām ar Bermonta armiju latviešu karavīri dodas uz 
Austrumu fronti

Aizputes pulka 2. rotas karavīri pirms 
došanās uz Latgales fronti Daugavas 
krastmalā

Vasara – Latvijas karavīri pilnīgi izdzinuši Padomju Krievijas bruņotos spēkus 
no Latvijas. 4. Valmieras kājnieku pulka 3. rotas karavīri kopā ar atbrīvoto 
ciemu iedzīvotājiem uz Latvijas robežas Vientuļos

Latviešu bruņumašīna kaujās pret 
lieliniekiem Ludzas apriņķī

Piecu Baltijas valstu – Igaunijas, 
Latvijas, Lietuvas, Polijas, Somijas 
konference notika 3.– 4. augustā 
Bulduros ar mērķi izveidot politisku, 
militāru, saimniecisku un kulturālu 
šo valstu apvienību, kas būtu vērsta 
pret Krieviju un Vāciju. Attēlā: 
Jānis Čakste uzņem viesus Bulduru 
konferencē

Latvijas Ministru prezidents Kārlis 
Ulmanis un Latgales pārstāvis Minis-
tru kabinetā bīskaps Francis Trasuns 
Latgales frontē Brīvības cīņās

No plašās Krievijas Rīgā sāk atgriezties bēgļi. Viņi izkāpj no vilciena Cen-
trālajā stacijā, tiek internēti, viņiem pārbauda dokumentus, sniedz sanitāru 
palīdzību. Foto no G. Belēviča kolekcijas

Daugavpils apriņķa Grāveru pagasta zemnieki atjauno karā sagrauto dzelzceļu

Rakstnieks Matīss Kaudzīte sēž un strādā pie sava galdiņa Vecpiebalgas pagas-
ta Kalna Kaibēnos 

Labības nodošana Stendē 

Podu tirgošana Plāteres pagasta Lielūžos. Lielūžu saimniece Trīne Kažoci-
ņa otrā no kreisās, saimnieks Miķelis Kažociņš – pirmais no labās. Foto no 
J. Kažociņa arhīva

Valsts subsidēta tilta būvēšana pār 
Gauju Valmierā 

Armijas ekonomiskais veikals Rē-
zeknē. Foto no Latgales kultūrvēstures 
muzeja 

Izpostīti meži, dzeloņdrātis, ierakumi, tranšejas, zemnīcas un kara ceļi – tādas 
sekas bija atstājis karš. Meža darbi Ikšķiles mežos

Aprīlī, tieši pirms Satversmes sapulces vēlēšanām, no Šveices atgriezās Aspa-
zija un Rainis. Viņus sagaidīja tūkstošiem cilvēku. Gan Raini, gan Aspaziju 
ievēlēja Satversmes sapulcē  

I Latvijas vispārējo sporta svētku 
atklāšanas parāde Rīgā, II Rīgas riteņ-
braucēju biedrības laukumā (K. Val-
demāra ielā), 17. septembrī

6. novembrī Zigfrīds Anna 
Meierovics devās uz Romu, Parīzi un 
Londonu, lai panāktu Latvijas atzī-
šanu de jure. Attēlā: Z. A. Meierovics 
Londonā kopā ar Latvijas konsulu 
Londonā Eduardu Bīriņu

Folklorists Jānis Alberts Jansons 
un latviešu valodas un literatūras 
skolotājs Miķelis Alksnis pie tēlnieka 
Gustava Šķiltera veidotā Baumaņu 
Kārļa pieminekļa Limbažu kapos 

Berta Rūmniece un Aleksis Mierlauks 
Rūdolfa Blaumaņa lugas „Indrāni” 
iestudējumā Nacionālajā teātrī

Baltic America Line – vienīgā 

tiešā kārtējā satiksme 

bez pārsēšanās 

Liepāja–New York

/māksl. F. Baur. – Rīga: 

Lit. A. Grosset , [1920].

 Miera līgums starp Latviju un Padom-
ju Krieviju

Bulduru konferences dokuments ar 
Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, 
Somijas un Ukrainas pārstāvju 
parakstiem

Rainis
Zelta sietiņš

Zelta sietiņš
Sudraba stīgas,
Dimanta sēkliņas
Sijājamas.

Vasaras rītu
Laimiņa staigā,
Pār lauku sijā
Dimanta rasu.

Kurš cauri skatās
Sietiņa acīm,
Redz visu pasauli
Dimantos mirdzam.
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Rīgas 1. slimnīcas palāta Matīss Kaudzīte pie Cēsu skolas ar skolotājiem un audzēkņiem. Foto no Šiliņu 
ģimenes albumaArmijas ekonomiskais 

veikals Rēzeknē
Latvieši allaž burājuši zem dažādu 
valstu karogiem. Latviešu jūrnieki uz 
kuģa „Nikomedia”, kas kursēja starp 
Rīgu, Hamburgu un Ķīli

Zirgu pārdošana vai izsole Jaunlaice-
nes Popjos Malienā, 

Gustavs Klucis, viens no pasaulē vai-
rāk pazīstamajiem latviešu gleznotā-
jiem un fotogrāfi em, Maskavā 

Anna Kauliņa ar puķi Naukšēnos. 
Viņa vēl garus gadus nostrādās Rīgas 
Tramvaju depo

Ada Benefelde Džildas lomā operā 
"Rigoleto" Latvijas Nacionālajā operā

Cēsu puikas pie Ērgļu klintīm. Foto no Šiliņu ģimenes albuma Lielinieki, poļi un lietuvieši bija cerējuši saglabāt savā pārraudzībā Daugavpili 
un Rēzekni – stratēģiskus dzelzceļa mezglus. Attēlā: Daugavpils dzelzceļa 
stacija Pēterburgas–Varšavas līnijā

Rīga. Šarlotes un Karlīnes ielas stūris ar satiksmes regulētāju. Foto no G. Belē-
viča kolekcijas

Ceļus sāka būvēt uzreiz. Pirmo būvēja to, pa kuru izdzina Bermontu. Rīgas–
Jelgavas šosejas būvēšana

 Lai varētu studentiem mācīt provizora un aptiekāra mākslu, tika atvērta 
Latvijas Universitātes aptieka, kur notika zāļu gatavošana un tirdzniecība, bet 
to visu uzraudzīja profesors Jānis Maizīte

Helēna Akurātere, Jāņa Akurātera 
māsa, un Marta Austriņa, rakstnieka 
Antona Austriņa sieva. L. Kreicbergas 

foto 

Kā bēglis Pirmajā pasaules karā uz 
Maskavu devās Frīdrihs Canders, 
vēlākais raķešbūves pionieris

Minna Rācene no Aknīstes pagasta 
Kapārniekiem. Foto no Jēkabpils muze-
ja kolekcijas

Rūdolfs Bērziņš Ilgneša lomā 
A. Kalniņa operā “Baņuta”

Latvijas armijas karavīri Daugavpils poligonā. Foto no Rudzīšu ģimenes albuma
 

Latvijas Brīvības cīņu dalībnieki, atgriezušies Apē pēc cīņām pret Bermontu 
un lieliniekiem 

Graudu vētāmā mašīna Jaunlaicenes 
pagasta Dadžos. Pie tās stāv Alfreds 
Ādiņš

Ārsts Roberts Bērziņš nonāca Bulgā-
rijā, kur no 1921. līdz 1947. gadam 
vadīja Sarkanā Krusta slimnīcu. Viņa 
vārdā nosaukta iela Sofi jā

Kultūras Balss apgāds. 

Vairāk gaismas! Grāmatu 

apgādiens, bibliotēkas, 

grāmatu u. rakstāmlietu 

veikali, mācības līdzekļi, 

kursi, lekcijas

/māksl. Vilis Krūmiņš. – 

Rīga: Kultūras Balss 

litogrāfi ja,  1921.

18. martā Rīgā, Melngalvju namā, starp Poliju, Padomju Krieviju un Padom-
ju Ukrainu tika noslēgts miera līgums, kas izbeidza Pirmo pasaules karu un 
noteica robežas

Vilis Plūdonis 
Latvju himna

Mēs gribam būt kungi mūsu dzimtajā zemē,
Mēs gribam nu paši sev likumus lemt:
Tā zeme ir mūsu, tās pilsētas mūsu, – 
Mēs negribam lūgt to, kas mūsu, bet ņemt!

Tā zeme ir mūsu, tās pilsētas mūsu, –
Un mūsu šī Baltajā jūra mūždien;
Mūsu tēvi te cieta, mūsu asins te lieta, –
Viss, viss pie šīs zemes simt saitēm mūs sien.

Mūsu tēvi te cieta, mūsu asins te lieta, –
Tā zeme ir mūsu, ir mūsu – jā gan!
Caur simtgadu vaidiem, zem svešnieku spaidiem
Šobaltdien vēl dzirdi – latvju mēle te skan.

Tā zeme ir mūsu. Tā Dieva un Laimas
Latvju tautai sensenis līdzdotais pūrs.
Tā zeme ir mūsu. To nedos vairs svešiem
Ne zemgal’s, ne latgal’s, ne sēlis, ne kūrs.
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19
22

19
22

Šajā gadā daudz latviešu izceļoja uz Brazīliju. Attēlā: latvieši uz kuģa “Ara-
guaia”, kas kalpoja Eiropas emigrantu transportam pāri okeānam

1922.–1923. gadā no Latvijas uz 
Brazīliju izceļoja ap 2500 baptistu – 
tā saucamo atmodnieku. 26. oktobrī 
Santusas ostā iebrauca pirmā ieceļo-
tāju grupa. Attēlos: latviešu baptisti 
Sanpaulu pēc nokāpšanas no kuģa 
un migrantu nama ēdnīcā. Foto no 
B.Tamužas arhīva

Plūdi Daugavā, ledus cēliens līdz šo-
sejas damja augšai. Vižņiem un ledum 
sablīvējoties pie Daugavpils koka 
tilta, tilts sabruka. Lai novērstu tālāku 
ūdens celšanos un sabrukušais tilts 
neaizturētu ledus masas, tika izlemts 
tiltu nodedzināt. Attēlā: Daugavpils 
koka tilta degšana 8. aprīlī

Smiltenes skola un skolnieces. No 
R. Strazdiņas albuma

Dabaszinību un veselības aizsardzības kursu dalībnieki Rēzeknē. Foto no 
Latgales kultūrvēstures muzeja krājuma

1880. gadā pēc K. Barona rasējuma 
Maskavā tika pagatavots Dainu 
skapis. 1893. gadā tajā bija apmēram 
150 000 dziesmu. Dainu skapis 
kā UNESCO Pasaules mantojuma 
sarakstā uzņemta vērtība glabājas 
Latvijas Universitātes Literatūras, 
folk loras un mākslas institūta Latvie-
šu folkloras krātuvē

Folkloriste Mērija Saule-Sleine un lite-
ratūrzinātnieks Pēteris Birkerts

Edvarts Virza kopā ar  Krišjāni Baronu un  Raini 20. gadu sākumā Brīvības 
cīņu vietu apmeklējuma laikā   

1. oktobrī Valkas Brāļu kapos atklāja pieminekli 1919. gada Brīvības cīņās 
kritušajiem

Rīgas pilsētas bērnu patversmes bērni dārza darbos. Pēc Pirmā pasaules kara 
bija ļoti daudz bāra bērnu, kā arī bērnu, kas bija noklīduši vecākiem bēgļu 
gaitās. Bērnus mācīja ne tikai skolas zinībās, bet arī dažādu darbu darīšanā

Mēslu talka Madonas apkaimes Saikavas pagasta Vilkatēs 24. augustā. 
A. Punkas foto

Kalpaka bataljona karavīri sabraukuši Lēnu muižā 3. septembrī. Foto no 
G. Belēviča kolekcijas

Koku pludinātāji Salacā

 Rīgas pilsētas ugunsdzēsēju komandas zirgu pajūgi pie 2. nodaļas Akmeņu 
ielā 17

Divi Rolandi – spēka akrobāti – Kazi-
mirs Plučs un Rožkalns

Jaunjelgavas pārceltuve

Celmu laušana jaunsaimniecībā Valmieras pusē

Mežstrādnieku pagaidu mītne mežā

Ļaudis dodas skatīt ugunsdzēsēju 
parādi Bauskas tirgus laukumā. 
H. Pavasara foto

Skroderu ģimene Bauskā. 
H. Pavasara foto.

Bērnu dienas Daugavpilī 

atklās Ministru Prezidents 

12. zept. 1922. g. Valsts 

vidusskolā Vladimira ielā = 

День ребенка в Двинскъ 

будет открыт Министром-  

Президентом 12 сент. с. г., 

в Правительственной 

гимназiи Владимирская ул.

/māksl. nezināms. – Rīga : 

Lith. A. Grosset, [1922].

Latgales teātra izrāde „Māsa Beatrise” 
Rēzeknes Tautas pilī. Foto no Latgales 
kultūrvēstures muzeja
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19
23

19
23

Dziesmu diena Rīgā, Esplanādē, pirmo Dziesmu svētku 50 gadu atceres 
diena Pirmā starptautiskā saimniecības un rūpniecības izstāde Rīgā Daugavmalas 

tirgus rajonā. Foto no G. Belēviča kolekcijas

Politiķis, diplomāts un Ministru 
prezidents Zigfrīds Anna Meierovics 
sarunā ar ģenerāli Kārli Goperu

Komponists, diriģents un ērģelnieks 
Burhards Sosārs ar sievu

Rainis kopā ar skolotājiem Bērnu 
svētkos Ventspilī

Vecākais laukakmeņu tilts Latvijā 
celts 1873. gadā Kandavā pār Abavu 

Vecmīlgrāvja strādnieku atturības 
biedrības „Ziemeļblāzma” valde. Vidū 
sēž Augusts Dombrovskis

9. Rēzeknes kājnieku pulka karoga 
iesvētīšana 18. augustā Rēzeknē. 
Latvijas Valsts prezidents Jānis Čakste 
dodas iedzīt pirmo naglu karoga kātā. 
Foto no Latgales kultūrvēstures muzeja 
krājuma

 Rīgas mākslinieku grupa. Pirma-
jā rindā no kreisās: Oto Skulme, 
Sigismunds Vidbergs, Jānis Liepiņš, 
Valdemārs Tone. Otrajā rindā: Erasts 
Šveics, Romans Suta, Aleksandra 
Beļcova, Marta Liepiņa-Skulme, 
Konrāds Ubāns, Leo Svemps. Augšā: 
Uga Skulme

Teodors Zeiferts, Matīss Kaudzīte un  
Jānis Misiņš

„Singer” fi rmas šūšanas apmācības kursi Krāslavā. Lai popularizētu savu pro-
dukciju, fi rma Latvijā rīkoja izstādes, skates un kursus

1. Maija demonstrācija Rīgā. Foto no G. Belēviča kolekcijas 

Rēzeknes apriņķa skolotāju grupa ekskursijā Polijā. Foto no Latgales kultūrvēs-
tures muzeja krājuma

Izbraukums zaļumos. Naukšēni. Attēls no A. Kauliņas albuma

Anatomijas nodarbība Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē. Vidū pro-
fesors Gastons Bakmanis no Zviedrijas. Pa kreisi no viņa nākamais profesors 
Latvijas antropoloģijas pamatlicējs Jēkabs Prīmanis. Aiz viņiem ir preparators 
Jāzeps Polikevičs, tālāk pa labi no G. Bakmaņa ir Jānis Vilde, kas vēlāk kļuva 
pazīstams psihiatrs un neiroloģijas profesors. Dāma pa labi no J. Vildes ir 
antropoloģijas pētniece Lūcija Jēruma-Krastiņa 

21. oktobrī atklātais pontontilts pār 
Ventu Ventspilī

Zvēresta nodošana Latvijas armijā Krustabaznīcas ielas kazarmās

Anna Ģērke Neretā. Foto no mazmaz-
dēla A. Osīša albuma

Lībiešu sieva pie ratiņa. Līvu krasts. 
Foto no Forstmaņu dzimtas arhīva

Vecāķu jūrmala ar zvejnieku laivu

Kūdras žāvēšana Olainē

Pēc cariskās Krievijas mežu izsaimnie-
košanas politikas un kara apkārt Rīgai 
kustējās klejojošās kāpas. Sākās kāpu 
apmežošana

Valsts meža sardze Vijciema mežniecībā

Cīravas mežsaimniecības skolas 
audzēkņi 

Bauskas policisti. H. Pavasara foto

Bērnu slimnīcā pēc konsilija. No 
kreisās Kārlis Mazurs, profesors Pēteris 
Sniķers, profesors Romāns Adelheims 
un ārsts Reinholds Sniķers 

Aviācijas svētki. Uz kara 

aerodroma “Spilves pļavās” 

30. sept. 1923. pl. 2-os

/māksl. Sergejs Civis-

Civinskis. – Rīga: lit. Ošiņs un 

Mantnieks, 1923.

Tirzmaliete
Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme

Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme,
Par tavām druvām vecā līdumā,
Un, kad jau paguršu zem dzīves nastas,
Tad atdusēšos tavā atmatā.

Es dziedāšu par zaļo eglainīti,
Kur tīklus pelēkos auž zirneklīts,
Kur agrā rītā kuplās smilgas bradā
Ar slapjām kājām ganiņš bārenīts.

Es dziedāšu par balto birztalīti,
Kur rudens lapas, dzeltainītes, birst
Un birstot zvana klusu svētvakaru
Tiem ziediem vēlīniem, kas salnā mirst.

Es dziedāšu par teku nomīdīto
No tēviem liepu lūku apavā,
Kur vaidot māte gaitā staigājusi
Un, Dievu pielūgdama, baznīcā.

Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme,
Par tavām druvām vecā līdumā,
Līdz dusēšu reiz klusā smiltainītē
Tur tava priedulāja pakrēslā.
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19
23

19
23

Dziesmu diena Rīgā, Esplanādē, pirmo Dziesmu svētku 50 gadu atceres 
diena Pirmā starptautiskā saimniecības un rūpniecības izstāde Rīgā Daugavmalas 

tirgus rajonā. Foto no G. Belēviča kolekcijas

Politiķis, diplomāts un Ministru 
prezidents Zigfrīds Anna Meierovics 
sarunā ar ģenerāli Kārli Goperu

Komponists, diriģents un ērģelnieks 
Burhards Sosārs ar sievu

Rainis kopā ar skolotājiem Bērnu 
svētkos Ventspilī

Vecākais laukakmeņu tilts Latvijā 
celts 1873. gadā Kandavā pār Abavu 

Vecmīlgrāvja strādnieku atturības 
biedrības „Ziemeļblāzma” valde. Vidū 
sēž Augusts Dombrovskis

9. Rēzeknes kājnieku pulka karoga 
iesvētīšana 18. augustā Rēzeknē. 
Latvijas Valsts prezidents Jānis Čakste 
dodas iedzīt pirmo naglu karoga kātā. 
Foto no Latgales kultūrvēstures muzeja 
krājuma

 Rīgas mākslinieku grupa. Pirma-
jā rindā no kreisās: Oto Skulme, 
Sigismunds Vidbergs, Jānis Liepiņš, 
Valdemārs Tone. Otrajā rindā: Erasts 
Šveics, Romans Suta, Aleksandra 
Beļcova, Marta Liepiņa-Skulme, 
Konrāds Ubāns, Leo Svemps. Augšā: 
Uga Skulme

Teodors Zeiferts, Matīss Kaudzīte un  
Jānis Misiņš

„Singer” fi rmas šūšanas apmācības kursi Krāslavā. Lai popularizētu savu pro-
dukciju, fi rma Latvijā rīkoja izstādes, skates un kursus

1. Maija demonstrācija Rīgā. Foto no G. Belēviča kolekcijas 

Rēzeknes apriņķa skolotāju grupa ekskursijā Polijā. Foto no Latgales kultūrvēs-
tures muzeja krājuma

Izbraukums zaļumos. Naukšēni. Attēls no A. Kauliņas albuma

Anatomijas nodarbība Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē. Vidū pro-
fesors Gastons Bakmanis no Zviedrijas. Pa kreisi no viņa nākamais profesors 
Latvijas antropoloģijas pamatlicējs Jēkabs Prīmanis. Aiz viņiem ir preparators 
Jāzeps Polikevičs, tālāk pa labi no G. Bakmaņa ir Jānis Vilde, kas vēlāk kļuva 
pazīstams psihiatrs un neiroloģijas profesors. Dāma pa labi no J. Vildes ir 
antropoloģijas pētniece Lūcija Jēruma-Krastiņa 

21. oktobrī atklātais pontontilts pār 
Ventu Ventspilī

Zvēresta nodošana Latvijas armijā Krustabaznīcas ielas kazarmās

Anna Ģērke Neretā. Foto no mazmaz-
dēla A. Osīša albuma

Lībiešu sieva pie ratiņa. Līvu krasts. 
Foto no Forstmaņu dzimtas arhīva

Vecāķu jūrmala ar zvejnieku laivu

Kūdras žāvēšana Olainē

Pēc cariskās Krievijas mežu izsaimnie-
košanas politikas un kara apkārt Rīgai 
kustējās klejojošās kāpas. Sākās kāpu 
apmežošana

Valsts meža sardze Vijciema mežniecībā

Cīravas mežsaimniecības skolas 
audzēkņi 

Bauskas policisti. H. Pavasara foto

Bērnu slimnīcā pēc konsilija. No 
kreisās Kārlis Mazurs, profesors Pēteris 
Sniķers, profesors Romāns Adelheims 
un ārsts Reinholds Sniķers 

Aviācijas svētki. Uz kara 

aerodroma “Spilves pļavās” 

30. sept. 1923. pl. 2-os

/māksl. Sergejs Civis-

Civinskis. – Rīga: lit. Ošiņs un 

Mantnieks, 1923.

Tirzmaliete
Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme

Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme,
Par tavām druvām vecā līdumā,
Un, kad jau paguršu zem dzīves nastas,
Tad atdusēšos tavā atmatā.

Es dziedāšu par zaļo eglainīti,
Kur tīklus pelēkos auž zirneklīts,
Kur agrā rītā kuplās smilgas bradā
Ar slapjām kājām ganiņš bārenīts.

Es dziedāšu par balto birztalīti,
Kur rudens lapas, dzeltainītes, birst
Un birstot zvana klusu svētvakaru
Tiem ziediem vēlīniem, kas salnā mirst.

Es dziedāšu par teku nomīdīto
No tēviem liepu lūku apavā,
Kur vaidot māte gaitā staigājusi
Un, Dievu pielūgdama, baznīcā.

Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme,
Par tavām druvām vecā līdumā,
Līdz dusēšu reiz klusā smiltainītē
Tur tava priedulāja pakrēslā.
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19
24

19
24

Naukšēnu puiši. Attēls no A. Kauliņas albuma Dziesmu svētki Vīgantē. Foto no Jēkabpils muzeja kolekcijas

Korporācijas „Selonija” ēkas iesvētīša-
na 15. martā. 

Ziemassvētku maltīte Miklāviču ģime-
nē Kuldīgas apriņķa Alsungas pagasta 
Kunduros

Vecpiebalgas pagasta Kriemeļu māju 
saime. Foto no Avenu dzimtas arhīva

Jānis Čakste 27. septembrī vieso-
jās Bernātos un teica, ka šeit jābūt 
kūrortam. Šie prezidenta vārdi 
iemūžināti piemiņas akmenī. Foto no 
G. Belēviča kolekcijas

Latvijas sportisti ziemas olimpiskajās 
spēlēs Šamonī 

Latvijas pareizticīgo arhibīskaps Jānis 
Pommers – visu četru Latvijas pirmo 
Saeimu deputāts – uz Saeimas nama 
kāpnēm

Žurnāla „Atpūta” pirmais numurs 
iznāca 8. novembrī. Rēzeknes pasta darbinieki. Foto no Latgales kultūrvēstures muzeja krājuma

Latvijas brīvvalsts sākumposmā kļuva skaidrs, ka zemniekiem nāksies 
kooperēties, lai spētu darboties nežēlīgajā tirgus ekonomikā. Zemnieki sāka 
veidot ražošanas un tirdzniecības kooperācijas. Attēlā: Valdemārpils  koppie-
notavas atklāšana

Zirgu tirgošanas vieta Alūksnē

Godasardze pie mūžīgās uguns Brāļu kapos

Kūrmāja pie Daugavpils, Poguļankā

Rīdzinieki nodarbojas ar airēšanu Ķīšezerā. Publiskā laivu piestātne Saules dārzā

Lilija Ērika Berenīkes lomā A. Jerne-
felta lugas "Tits" izrādē 
21. novembrī

Latvijas goda konsuls Ķīnā atvaļinātais 
cariskās Krievijas ģenerālis Transsibī-
rijas dzelzceļa maģistrāles galvenais 
inženieris Pēteris Mežaks 1924. gada 
26. oktobrī Harbinā

Hermanis Matisons – pasaules 
amatieru šaha čempions (1924) un 
bronzas medaļas ieguvējs 2. šaha 
olimpiādē Hāgā (1928)

Kurzemnieka un Kalniņa kapela pie Vitrupes pagasta Akmentiņu mājām. 
Foto no Limbažu muzeja kolekcijas

Sviesta gatavošana Umurgas pagasta 
pienotavā. M. Bērziņa foto

Smiltene, slūžas pie Tepera ezera hid-
roelektrostacijas atjaunošanas laikā. 
Smiltenē uzbūvēta pirmā hidroelek-
trostacija Baltijā (1901)

Ludzas brīvprātīgo ugunsdzēsēju 
biedrības komanda 

Jāzepa Grosvalda atstāto 

darbu izstāde 14.XII.1924. – 

18.I.1925. Valsts Mākslas 

muzejā Rīgas pilī. – 

Exposition commemorative 

des oeuvres de Joseph 

Grosvald, au musée national 

des beauxarts château 

de Riga.

/māksl. Konrāds Ubāns. – 

Rīga: E. Plates, 1924.

Edvarts Virza
Karogs

Pūšat, taures, skaniet, zvani,
 saule, plašu gaismu lej!
Karogs sarkanbaltisarkans,
 vējos atraisījies, skrej.

Skrej pār laukiem, skrej pār klajiem,
 sauc arvienu dzirdamāk,
Lai iz mājām, lai iz namiem,
 lai iz kapiem ārā nāk.

Pildās bargiem tēliem ielas,
 pildās bālām ēnām gaiss,
Un iet mirušais un dzīvais,
 kur sauc karogs dīvainais.

Celies augstāk, plīvojošais,
 kur zūd saulē debess jums,
Lai redz tevi, kas šo zemi
 kādreiz pārstaigās pēc mums.

Skrej pa priekšu pulkiem kaujā,
 brīvs pats, brīvus dari mūs.
Līdz ar saules mūžu tavai
 tautai dzīvot būs!
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23

19
23

Dziesmu diena Rīgā, Esplanādē, pirmo Dziesmu svētku 50 gadu atceres 
diena Pirmā starptautiskā saimniecības un rūpniecības izstāde Rīgā Daugavmalas 

tirgus rajonā. Foto no G. Belēviča kolekcijas

Politiķis, diplomāts un Ministru 
prezidents Zigfrīds Anna Meierovics 
sarunā ar ģenerāli Kārli Goperu

Komponists, diriģents un ērģelnieks 
Burhards Sosārs ar sievu

Rainis kopā ar skolotājiem Bērnu 
svētkos Ventspilī

Vecākais laukakmeņu tilts Latvijā 
celts 1873. gadā Kandavā pār Abavu 

Vecmīlgrāvja strādnieku atturības 
biedrības „Ziemeļblāzma” valde. Vidū 
sēž Augusts Dombrovskis

9. Rēzeknes kājnieku pulka karoga 
iesvētīšana 18. augustā Rēzeknē. 
Latvijas Valsts prezidents Jānis Čakste 
dodas iedzīt pirmo naglu karoga kātā. 
Foto no Latgales kultūrvēstures muzeja 
krājuma

 Rīgas mākslinieku grupa. Pirma-
jā rindā no kreisās: Oto Skulme, 
Sigismunds Vidbergs, Jānis Liepiņš, 
Valdemārs Tone. Otrajā rindā: Erasts 
Šveics, Romans Suta, Aleksandra 
Beļcova, Marta Liepiņa-Skulme, 
Konrāds Ubāns, Leo Svemps. Augšā: 
Uga Skulme

Teodors Zeiferts, Matīss Kaudzīte un  
Jānis Misiņš

„Singer” fi rmas šūšanas apmācības kursi Krāslavā. Lai popularizētu savu pro-
dukciju, fi rma Latvijā rīkoja izstādes, skates un kursus

1. Maija demonstrācija Rīgā. Foto no G. Belēviča kolekcijas 

Rēzeknes apriņķa skolotāju grupa ekskursijā Polijā. Foto no Latgales kultūrvēs-
tures muzeja krājuma

Izbraukums zaļumos. Naukšēni. Attēls no A. Kauliņas albuma

Anatomijas nodarbība Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē. Vidū pro-
fesors Gastons Bakmanis no Zviedrijas. Pa kreisi no viņa nākamais profesors 
Latvijas antropoloģijas pamatlicējs Jēkabs Prīmanis. Aiz viņiem ir preparators 
Jāzeps Polikevičs, tālāk pa labi no G. Bakmaņa ir Jānis Vilde, kas vēlāk kļuva 
pazīstams psihiatrs un neiroloģijas profesors. Dāma pa labi no J. Vildes ir 
antropoloģijas pētniece Lūcija Jēruma-Krastiņa 

21. oktobrī atklātais pontontilts pār 
Ventu Ventspilī

Zvēresta nodošana Latvijas armijā Krustabaznīcas ielas kazarmās

Anna Ģērke Neretā. Foto no mazmaz-
dēla A. Osīša albuma

Lībiešu sieva pie ratiņa. Līvu krasts. 
Foto no Forstmaņu dzimtas arhīva

Vecāķu jūrmala ar zvejnieku laivu

Kūdras žāvēšana Olainē

Pēc cariskās Krievijas mežu izsaimnie-
košanas politikas un kara apkārt Rīgai 
kustējās klejojošās kāpas. Sākās kāpu 
apmežošana

Valsts meža sardze Vijciema mežniecībā

Cīravas mežsaimniecības skolas 
audzēkņi 

Bauskas policisti. H. Pavasara foto

Bērnu slimnīcā pēc konsilija. No 
kreisās Kārlis Mazurs, profesors Pēteris 
Sniķers, profesors Romāns Adelheims 
un ārsts Reinholds Sniķers 

Aviācijas svētki. Uz kara 

aerodroma “Spilves pļavās” 

30. sept. 1923. pl. 2-os

/māksl. Sergejs Civis-

Civinskis. – Rīga: lit. Ošiņs un 

Mantnieks, 1923.

Tirzmaliete
Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme

Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme,
Par tavām druvām vecā līdumā,
Un, kad jau paguršu zem dzīves nastas,
Tad atdusēšos tavā atmatā.

Es dziedāšu par zaļo eglainīti,
Kur tīklus pelēkos auž zirneklīts,
Kur agrā rītā kuplās smilgas bradā
Ar slapjām kājām ganiņš bārenīts.

Es dziedāšu par balto birztalīti,
Kur rudens lapas, dzeltainītes, birst
Un birstot zvana klusu svētvakaru
Tiem ziediem vēlīniem, kas salnā mirst.

Es dziedāšu par teku nomīdīto
No tēviem liepu lūku apavā,
Kur vaidot māte gaitā staigājusi
Un, Dievu pielūgdama, baznīcā.

Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme,
Par tavām druvām vecā līdumā,
Līdz dusēšu reiz klusā smiltainītē
Tur tava priedulāja pakrēslā.
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24

Naukšēnu puiši. Attēls no A. Kauliņas albuma Dziesmu svētki Vīgantē. Foto no Jēkabpils muzeja kolekcijas

Korporācijas „Selonija” ēkas iesvētīša-
na 15. martā. 

Ziemassvētku maltīte Miklāviču ģime-
nē Kuldīgas apriņķa Alsungas pagasta 
Kunduros

Vecpiebalgas pagasta Kriemeļu māju 
saime. Foto no Avenu dzimtas arhīva

Jānis Čakste 27. septembrī vieso-
jās Bernātos un teica, ka šeit jābūt 
kūrortam. Šie prezidenta vārdi 
iemūžināti piemiņas akmenī. Foto no 
G. Belēviča kolekcijas

Latvijas sportisti ziemas olimpiskajās 
spēlēs Šamonī 

Latvijas pareizticīgo arhibīskaps Jānis 
Pommers – visu četru Latvijas pirmo 
Saeimu deputāts – uz Saeimas nama 
kāpnēm

Žurnāla „Atpūta” pirmais numurs 
iznāca 8. novembrī. Rēzeknes pasta darbinieki. Foto no Latgales kultūrvēstures muzeja krājuma

Latvijas brīvvalsts sākumposmā kļuva skaidrs, ka zemniekiem nāksies 
kooperēties, lai spētu darboties nežēlīgajā tirgus ekonomikā. Zemnieki sāka 
veidot ražošanas un tirdzniecības kooperācijas. Attēlā: Valdemārpils  koppie-
notavas atklāšana

Zirgu tirgošanas vieta Alūksnē

Godasardze pie mūžīgās uguns Brāļu kapos

Kūrmāja pie Daugavpils, Poguļankā

Rīdzinieki nodarbojas ar airēšanu Ķīšezerā. Publiskā laivu piestātne Saules dārzā

Lilija Ērika Berenīkes lomā A. Jerne-
felta lugas "Tits" izrādē 
21. novembrī

Latvijas goda konsuls Ķīnā atvaļinātais 
cariskās Krievijas ģenerālis Transsibī-
rijas dzelzceļa maģistrāles galvenais 
inženieris Pēteris Mežaks 1924. gada 
26. oktobrī Harbinā

Hermanis Matisons – pasaules 
amatieru šaha čempions (1924) un 
bronzas medaļas ieguvējs 2. šaha 
olimpiādē Hāgā (1928)

Kurzemnieka un Kalniņa kapela pie Vitrupes pagasta Akmentiņu mājām. 
Foto no Limbažu muzeja kolekcijas

Sviesta gatavošana Umurgas pagasta 
pienotavā. M. Bērziņa foto

Smiltene, slūžas pie Tepera ezera hid-
roelektrostacijas atjaunošanas laikā. 
Smiltenē uzbūvēta pirmā hidroelek-
trostacija Baltijā (1901)

Ludzas brīvprātīgo ugunsdzēsēju 
biedrības komanda 

Jāzepa Grosvalda atstāto 

darbu izstāde 14.XII.1924. – 

18.I.1925. Valsts Mākslas 

muzejā Rīgas pilī. – 

Exposition commemorative 

des oeuvres de Joseph 

Grosvald, au musée national 

des beauxarts château 

de Riga.

/māksl. Konrāds Ubāns. – 

Rīga: E. Plates, 1924.

Edvarts Virza
Karogs

Pūšat, taures, skaniet, zvani,
 saule, plašu gaismu lej!
Karogs sarkanbaltisarkans,
 vējos atraisījies, skrej.

Skrej pār laukiem, skrej pār klajiem,
 sauc arvienu dzirdamāk,
Lai iz mājām, lai iz namiem,
 lai iz kapiem ārā nāk.

Pildās bargiem tēliem ielas,
 pildās bālām ēnām gaiss,
Un iet mirušais un dzīvais,
 kur sauc karogs dīvainais.

Celies augstāk, plīvojošais,
 kur zūd saulē debess jums,
Lai redz tevi, kas šo zemi
 kādreiz pārstaigās pēc mums.

Skrej pa priekšu pulkiem kaujā,
 brīvs pats, brīvus dari mūs.
Līdz ar saules mūžu tavai
 tautai dzīvot būs!
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Rainis uzrunā Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas kongresa 
delegātus

Skursteņslauķi Talsos. Foto no 
Talsu muzeja fondiem 

Dziedātājs un aktieris Ādolfs Kaktiņš 
Volframa fon Ešenbaha lomā operā 
“Tanheizers” Latvijas Nacionālajā 
operā

Neretas kalējs Paulis Kalniņš

Latvijas Universitātes koris diriģenta Artūra Bobkovica vadībā Rīgā, 
Brāļu kapos

Rīgas pilsētas bērnudārzs „Saules 
dārzs”. Foto no G. Belēviča kolekcijas

Baznīcas laukums Daugavpilī. Līdz 1918. gadam laukums saucās Alek-
sandra Ņevska vārdā, no 1918. līdz 1920. gadam – Tirgus laukums, no 
1920. līdz 1935. gadam – Baznīcas laukums, no 1935. līdz 1940. gadam un 
no 1991. gada līdz mūsu dienām – Vienības laukums, padomju 
gados – Ļeņina, bet vācu okupācijas laikā – Hitlera laukums. Tirgus diena 
bija piektdiena. Pa kreisi vecā veikaliņu rinda, kas būvēta 19. gadsimta 70. 
gadu sakumā

Ventspils velkonis „Rota” uzturēja satiksmi starp Ventspili un Kuldīgu. Attēlā: 
ar kuģīti Ventspilī ieradušies Kuldīgas skolēni un skolotāji. Vidū kapteinis 
Markuss. Foto: “Konkurence” Ventspilī

Rudzu novākšana

Anna Brigadere aktrises Bertas Rūmnieces jubilejā 

Latvijas Universitātes pūtēju 
orķestris Iknedēļas tirgus diena Smiltenē 23. septembrī

Krāslavas luterāņu kapu iesvētīšana. M. Rogaļska foto

Vēstījuma kapsulas iemūrēšana Talsu 
pilsētas pamatskolas jaunceltnes 
pamatos 1. jūnijā

Darbinieces Limbažu adītavā

Kāzas Cesvainē

Stradiņu ģimene Ēdolē

 Gadsimta sākuma ievērojamākais 
latviešu ķirurgs profesors Jānis Jankov-
skis (1876 – 1925), Latvijas Sarkanā 
Krusta dibinātājs

Līvānu pilsētvide ar aptieku. Foto no 
G. Belēviča kolekcijas

Ģimenes galva algas dienā

/māksl. nezināms. – Rīga: 

E. Pīpiņa un J. Upmaņa 

spiestuve, [1925].

Priekšvēlēšanu sapulce Bauskas pilskalnā. H. Pavasara foto 
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23
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23

Dziesmu diena Rīgā, Esplanādē, pirmo Dziesmu svētku 50 gadu atceres 
diena Pirmā starptautiskā saimniecības un rūpniecības izstāde Rīgā Daugavmalas 

tirgus rajonā. Foto no G. Belēviča kolekcijas

Politiķis, diplomāts un Ministru 
prezidents Zigfrīds Anna Meierovics 
sarunā ar ģenerāli Kārli Goperu

Komponists, diriģents un ērģelnieks 
Burhards Sosārs ar sievu

Rainis kopā ar skolotājiem Bērnu 
svētkos Ventspilī

Vecākais laukakmeņu tilts Latvijā 
celts 1873. gadā Kandavā pār Abavu 

Vecmīlgrāvja strādnieku atturības 
biedrības „Ziemeļblāzma” valde. Vidū 
sēž Augusts Dombrovskis

9. Rēzeknes kājnieku pulka karoga 
iesvētīšana 18. augustā Rēzeknē. 
Latvijas Valsts prezidents Jānis Čakste 
dodas iedzīt pirmo naglu karoga kātā. 
Foto no Latgales kultūrvēstures muzeja 
krājuma

 Rīgas mākslinieku grupa. Pirma-
jā rindā no kreisās: Oto Skulme, 
Sigismunds Vidbergs, Jānis Liepiņš, 
Valdemārs Tone. Otrajā rindā: Erasts 
Šveics, Romans Suta, Aleksandra 
Beļcova, Marta Liepiņa-Skulme, 
Konrāds Ubāns, Leo Svemps. Augšā: 
Uga Skulme

Teodors Zeiferts, Matīss Kaudzīte un  
Jānis Misiņš

„Singer” fi rmas šūšanas apmācības kursi Krāslavā. Lai popularizētu savu pro-
dukciju, fi rma Latvijā rīkoja izstādes, skates un kursus

1. Maija demonstrācija Rīgā. Foto no G. Belēviča kolekcijas 

Rēzeknes apriņķa skolotāju grupa ekskursijā Polijā. Foto no Latgales kultūrvēs-
tures muzeja krājuma

Izbraukums zaļumos. Naukšēni. Attēls no A. Kauliņas albuma

Anatomijas nodarbība Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē. Vidū pro-
fesors Gastons Bakmanis no Zviedrijas. Pa kreisi no viņa nākamais profesors 
Latvijas antropoloģijas pamatlicējs Jēkabs Prīmanis. Aiz viņiem ir preparators 
Jāzeps Polikevičs, tālāk pa labi no G. Bakmaņa ir Jānis Vilde, kas vēlāk kļuva 
pazīstams psihiatrs un neiroloģijas profesors. Dāma pa labi no J. Vildes ir 
antropoloģijas pētniece Lūcija Jēruma-Krastiņa 

21. oktobrī atklātais pontontilts pār 
Ventu Ventspilī

Zvēresta nodošana Latvijas armijā Krustabaznīcas ielas kazarmās

Anna Ģērke Neretā. Foto no mazmaz-
dēla A. Osīša albuma

Lībiešu sieva pie ratiņa. Līvu krasts. 
Foto no Forstmaņu dzimtas arhīva

Vecāķu jūrmala ar zvejnieku laivu

Kūdras žāvēšana Olainē

Pēc cariskās Krievijas mežu izsaimnie-
košanas politikas un kara apkārt Rīgai 
kustējās klejojošās kāpas. Sākās kāpu 
apmežošana

Valsts meža sardze Vijciema mežniecībā

Cīravas mežsaimniecības skolas 
audzēkņi 

Bauskas policisti. H. Pavasara foto

Bērnu slimnīcā pēc konsilija. No 
kreisās Kārlis Mazurs, profesors Pēteris 
Sniķers, profesors Romāns Adelheims 
un ārsts Reinholds Sniķers 

Aviācijas svētki. Uz kara 

aerodroma “Spilves pļavās” 

30. sept. 1923. pl. 2-os

/māksl. Sergejs Civis-

Civinskis. – Rīga: lit. Ošiņs un 

Mantnieks, 1923.

Tirzmaliete
Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme

Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme,
Par tavām druvām vecā līdumā,
Un, kad jau paguršu zem dzīves nastas,
Tad atdusēšos tavā atmatā.

Es dziedāšu par zaļo eglainīti,
Kur tīklus pelēkos auž zirneklīts,
Kur agrā rītā kuplās smilgas bradā
Ar slapjām kājām ganiņš bārenīts.

Es dziedāšu par balto birztalīti,
Kur rudens lapas, dzeltainītes, birst
Un birstot zvana klusu svētvakaru
Tiem ziediem vēlīniem, kas salnā mirst.

Es dziedāšu par teku nomīdīto
No tēviem liepu lūku apavā,
Kur vaidot māte gaitā staigājusi
Un, Dievu pielūgdama, baznīcā.

Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme,
Par tavām druvām vecā līdumā,
Līdz dusēšu reiz klusā smiltainītē
Tur tava priedulāja pakrēslā.
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Naukšēnu puiši. Attēls no A. Kauliņas albuma Dziesmu svētki Vīgantē. Foto no Jēkabpils muzeja kolekcijas

Korporācijas „Selonija” ēkas iesvētīša-
na 15. martā. 

Ziemassvētku maltīte Miklāviču ģime-
nē Kuldīgas apriņķa Alsungas pagasta 
Kunduros

Vecpiebalgas pagasta Kriemeļu māju 
saime. Foto no Avenu dzimtas arhīva

Jānis Čakste 27. septembrī vieso-
jās Bernātos un teica, ka šeit jābūt 
kūrortam. Šie prezidenta vārdi 
iemūžināti piemiņas akmenī. Foto no 
G. Belēviča kolekcijas

Latvijas sportisti ziemas olimpiskajās 
spēlēs Šamonī 

Latvijas pareizticīgo arhibīskaps Jānis 
Pommers – visu četru Latvijas pirmo 
Saeimu deputāts – uz Saeimas nama 
kāpnēm

Žurnāla „Atpūta” pirmais numurs 
iznāca 8. novembrī. Rēzeknes pasta darbinieki. Foto no Latgales kultūrvēstures muzeja krājuma

Latvijas brīvvalsts sākumposmā kļuva skaidrs, ka zemniekiem nāksies 
kooperēties, lai spētu darboties nežēlīgajā tirgus ekonomikā. Zemnieki sāka 
veidot ražošanas un tirdzniecības kooperācijas. Attēlā: Valdemārpils  koppie-
notavas atklāšana

Zirgu tirgošanas vieta Alūksnē

Godasardze pie mūžīgās uguns Brāļu kapos

Kūrmāja pie Daugavpils, Poguļankā

Rīdzinieki nodarbojas ar airēšanu Ķīšezerā. Publiskā laivu piestātne Saules dārzā

Lilija Ērika Berenīkes lomā A. Jerne-
felta lugas "Tits" izrādē 
21. novembrī

Latvijas goda konsuls Ķīnā atvaļinātais 
cariskās Krievijas ģenerālis Transsibī-
rijas dzelzceļa maģistrāles galvenais 
inženieris Pēteris Mežaks 1924. gada 
26. oktobrī Harbinā

Hermanis Matisons – pasaules 
amatieru šaha čempions (1924) un 
bronzas medaļas ieguvējs 2. šaha 
olimpiādē Hāgā (1928)

Kurzemnieka un Kalniņa kapela pie Vitrupes pagasta Akmentiņu mājām. 
Foto no Limbažu muzeja kolekcijas

Sviesta gatavošana Umurgas pagasta 
pienotavā. M. Bērziņa foto

Smiltene, slūžas pie Tepera ezera hid-
roelektrostacijas atjaunošanas laikā. 
Smiltenē uzbūvēta pirmā hidroelek-
trostacija Baltijā (1901)

Ludzas brīvprātīgo ugunsdzēsēju 
biedrības komanda 

Jāzepa Grosvalda atstāto 

darbu izstāde 14.XII.1924. – 

18.I.1925. Valsts Mākslas 

muzejā Rīgas pilī. – 

Exposition commemorative 

des oeuvres de Joseph 

Grosvald, au musée national 

des beauxarts château 

de Riga.

/māksl. Konrāds Ubāns. – 

Rīga: E. Plates, 1924.

Edvarts Virza
Karogs

Pūšat, taures, skaniet, zvani,
 saule, plašu gaismu lej!
Karogs sarkanbaltisarkans,
 vējos atraisījies, skrej.

Skrej pār laukiem, skrej pār klajiem,
 sauc arvienu dzirdamāk,
Lai iz mājām, lai iz namiem,
 lai iz kapiem ārā nāk.

Pildās bargiem tēliem ielas,
 pildās bālām ēnām gaiss,
Un iet mirušais un dzīvais,
 kur sauc karogs dīvainais.

Celies augstāk, plīvojošais,
 kur zūd saulē debess jums,
Lai redz tevi, kas šo zemi
 kādreiz pārstaigās pēc mums.

Skrej pa priekšu pulkiem kaujā,
 brīvs pats, brīvus dari mūs.
Līdz ar saules mūžu tavai
 tautai dzīvot būs!
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Rainis uzrunā Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas kongresa 
delegātus

Skursteņslauķi Talsos. Foto no 
Talsu muzeja fondiem 

Dziedātājs un aktieris Ādolfs Kaktiņš 
Volframa fon Ešenbaha lomā operā 
“Tanheizers” Latvijas Nacionālajā 
operā

Neretas kalējs Paulis Kalniņš

Latvijas Universitātes koris diriģenta Artūra Bobkovica vadībā Rīgā, 
Brāļu kapos

Rīgas pilsētas bērnudārzs „Saules 
dārzs”. Foto no G. Belēviča kolekcijas

Baznīcas laukums Daugavpilī. Līdz 1918. gadam laukums saucās Alek-
sandra Ņevska vārdā, no 1918. līdz 1920. gadam – Tirgus laukums, no 
1920. līdz 1935. gadam – Baznīcas laukums, no 1935. līdz 1940. gadam un 
no 1991. gada līdz mūsu dienām – Vienības laukums, padomju 
gados – Ļeņina, bet vācu okupācijas laikā – Hitlera laukums. Tirgus diena 
bija piektdiena. Pa kreisi vecā veikaliņu rinda, kas būvēta 19. gadsimta 70. 
gadu sakumā

Ventspils velkonis „Rota” uzturēja satiksmi starp Ventspili un Kuldīgu. Attēlā: 
ar kuģīti Ventspilī ieradušies Kuldīgas skolēni un skolotāji. Vidū kapteinis 
Markuss. Foto: “Konkurence” Ventspilī

Rudzu novākšana

Anna Brigadere aktrises Bertas Rūmnieces jubilejā 

Latvijas Universitātes pūtēju 
orķestris Iknedēļas tirgus diena Smiltenē 23. septembrī

Krāslavas luterāņu kapu iesvētīšana. M. Rogaļska foto

Vēstījuma kapsulas iemūrēšana Talsu 
pilsētas pamatskolas jaunceltnes 
pamatos 1. jūnijā

Darbinieces Limbažu adītavā

Kāzas Cesvainē

Stradiņu ģimene Ēdolē

 Gadsimta sākuma ievērojamākais 
latviešu ķirurgs profesors Jānis Jankov-
skis (1876 – 1925), Latvijas Sarkanā 
Krusta dibinātājs

Līvānu pilsētvide ar aptieku. Foto no 
G. Belēviča kolekcijas

Ģimenes galva algas dienā

/māksl. nezināms. – Rīga: 

E. Pīpiņa un J. Upmaņa 

spiestuve, [1925].

Priekšvēlēšanu sapulce Bauskas pilskalnā. H. Pavasara foto 
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Neatkarīgo mākslinieku 

vienība: Rudens izstāde 

Rīgas pilsētas mākslas 

muzejā no 7.XI-5.XII 1926.

/māksl. Jēkabs Bīne. – Rīga: 

E. Plates litogr., 1926.

Latvijas robeža ar Padomju Savienību 
Jaunlatgalē (Abrenē)

Profesors Jāzeps Vītols – VI vispārīgo 
latviešu dziesmu svētku atklāšanas 
komitejas priekšsēdētājs

“Tannhäuser” alus darītavas mašīna 
izvadā produkciju. Foto no G. Belēviča 
kolekcijas 

Latvijas Valsts prezidents Jānis Čakste 
atklāj VI vispārīgos dziesmu svētkus 
Rīgā jūnijā. Foto no G. Belēviča 
kolekcijas

1889. gadā celtā pareizticīgo kapela 
Stacijas laukumā, ko sakarā ar cara 
Aleksandra III izglābšanos dzelzceļa 
katastrofā bija cēlusi Rīgas pilsēta. 
Šo ēku nojauca 1926. gadā

Zemnieks, no darba ejot uz pirti, 
Pasienes pagasta Jareņču viensētā 
26. augustā

VI vispārīgie latviešu dziesmu svētki 
Rīgā

Alsungas meitenes Dziesmu svētkos

Valsts prezidents Jānis Čakste (no 
labās) kopā ar kundzi Justīni un Somi-
jas prezidentu Lauri K. Rēlanderu VI 
vispārīgajos latviešu dziesmu svētkos

Četri Dziesmu svētku virsdiriģen-
ti – Pēteris Pauls Jozuus, Alfrēds 
Kalniņš, Teodors Reiters un Emilis 
Melngailis – pie Nacionālās operas

Latgaliešu ģimene istabā pie krāsns 
Mērdzenes pagasta Vilcānu ciemā 
16. jūlijā 

1. Maija mītiņš pie Talsu Soda priedes 

Kuģa „Neibāde” komanda. Tvaikonis nogrima 9. septembrī iepretī Vecāķiem.  
Noslīka vairāki desmiti cilvēku, no tvaikoņa komandas izdevās izglābties tikai 
kapteinim Gustavam Lielkalnam

Latvijas Universitātes Filoloģijas un fi lozofi jas fakultātes docētāji. No 
kreisās: literatūras un zinātņu popularizētājs Aleksandrs Dauge, ekonomists 
statistiķis Kārlis Balodis, pedagogs literāts Jēkabs Velme, rakstnieks Jēkabs 
Lautenbahs-Jūsmiņš, tulkotājs dzejnieks Kārlis Straubergs, vēsturnieks 
sabiedriski politiskais darbinieks Augusts Tentelis, mākslas vēsturnieks 
Ernests Felsbergs, etnogrāfs folklorists Pēteris Šmits, folklorists literatūras 
vēsturnieks Ludis Bērziņš. Otrajā rindā: vēsturnieks Arnolds Speke, 
valodnieks Juris Plāķis, valodnieks Ernests Blese, fi lozofs Pauls Jurevičs, 
vācu fi lologs Makss Nusbergers, fi lozofs esejists Pauls Dāle, fi lozofs 
psihologs Rūdolfs Jirgens, fi lozofs Pēteris Zālīte, vēsturnieks arheologs 
Francis Balodis, valodnieks Jānis Kauliņš. V. Rīdzenieka foto

Daugavmalas tirgus Rīgā

Dzelzceļnieku vakars Viesītē. Foto no Jēkabpils muzeja kolekcijas

Maltuve Istras pagastā 3. augustā

Akciju sabiedrība „Jelgavas cukura fabrika” ir pirmā Latvijas cukurfabrika. 
Dibināta 1926. gada 14. novembrī

14. novembrī iesvētītā Ventspils 1. pamatskola

Togad bija lielākie plūdi Latvi-
jas vēsturē. Attēlā: plūdi Rīgā, 
Pārdaugavā. K. Stundas foto

Ludzas, Zilupes un Rēzeknes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības pārstāvji 
Zilupes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības karoga iesvētīšanas svētkos Zilupē

 Strādnieku sporta biedrības „Cīņa” 
dalībnieki gājiena laikā Grīziņkalnā 
strādnieku sporta organizācijas SSS 
svinībās. Rīga, oktobris

Podu tirgotāji Ezernieku pagastā 15. 
augustā. A. Krimuldēna foto
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19
23

19
23

Dziesmu diena Rīgā, Esplanādē, pirmo Dziesmu svētku 50 gadu atceres 
diena Pirmā starptautiskā saimniecības un rūpniecības izstāde Rīgā Daugavmalas 

tirgus rajonā. Foto no G. Belēviča kolekcijas

Politiķis, diplomāts un Ministru 
prezidents Zigfrīds Anna Meierovics 
sarunā ar ģenerāli Kārli Goperu

Komponists, diriģents un ērģelnieks 
Burhards Sosārs ar sievu

Rainis kopā ar skolotājiem Bērnu 
svētkos Ventspilī

Vecākais laukakmeņu tilts Latvijā 
celts 1873. gadā Kandavā pār Abavu 

Vecmīlgrāvja strādnieku atturības 
biedrības „Ziemeļblāzma” valde. Vidū 
sēž Augusts Dombrovskis

9. Rēzeknes kājnieku pulka karoga 
iesvētīšana 18. augustā Rēzeknē. 
Latvijas Valsts prezidents Jānis Čakste 
dodas iedzīt pirmo naglu karoga kātā. 
Foto no Latgales kultūrvēstures muzeja 
krājuma

 Rīgas mākslinieku grupa. Pirma-
jā rindā no kreisās: Oto Skulme, 
Sigismunds Vidbergs, Jānis Liepiņš, 
Valdemārs Tone. Otrajā rindā: Erasts 
Šveics, Romans Suta, Aleksandra 
Beļcova, Marta Liepiņa-Skulme, 
Konrāds Ubāns, Leo Svemps. Augšā: 
Uga Skulme

Teodors Zeiferts, Matīss Kaudzīte un  
Jānis Misiņš

„Singer” fi rmas šūšanas apmācības kursi Krāslavā. Lai popularizētu savu pro-
dukciju, fi rma Latvijā rīkoja izstādes, skates un kursus

1. Maija demonstrācija Rīgā. Foto no G. Belēviča kolekcijas 

Rēzeknes apriņķa skolotāju grupa ekskursijā Polijā. Foto no Latgales kultūrvēs-
tures muzeja krājuma

Izbraukums zaļumos. Naukšēni. Attēls no A. Kauliņas albuma

Anatomijas nodarbība Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē. Vidū pro-
fesors Gastons Bakmanis no Zviedrijas. Pa kreisi no viņa nākamais profesors 
Latvijas antropoloģijas pamatlicējs Jēkabs Prīmanis. Aiz viņiem ir preparators 
Jāzeps Polikevičs, tālāk pa labi no G. Bakmaņa ir Jānis Vilde, kas vēlāk kļuva 
pazīstams psihiatrs un neiroloģijas profesors. Dāma pa labi no J. Vildes ir 
antropoloģijas pētniece Lūcija Jēruma-Krastiņa 

21. oktobrī atklātais pontontilts pār 
Ventu Ventspilī

Zvēresta nodošana Latvijas armijā Krustabaznīcas ielas kazarmās

Anna Ģērke Neretā. Foto no mazmaz-
dēla A. Osīša albuma

Lībiešu sieva pie ratiņa. Līvu krasts. 
Foto no Forstmaņu dzimtas arhīva

Vecāķu jūrmala ar zvejnieku laivu

Kūdras žāvēšana Olainē

Pēc cariskās Krievijas mežu izsaimnie-
košanas politikas un kara apkārt Rīgai 
kustējās klejojošās kāpas. Sākās kāpu 
apmežošana

Valsts meža sardze Vijciema mežniecībā

Cīravas mežsaimniecības skolas 
audzēkņi 

Bauskas policisti. H. Pavasara foto

Bērnu slimnīcā pēc konsilija. No 
kreisās Kārlis Mazurs, profesors Pēteris 
Sniķers, profesors Romāns Adelheims 
un ārsts Reinholds Sniķers 

Aviācijas svētki. Uz kara 

aerodroma “Spilves pļavās” 

30. sept. 1923. pl. 2-os

/māksl. Sergejs Civis-

Civinskis. – Rīga: lit. Ošiņs un 

Mantnieks, 1923.

Tirzmaliete
Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme

Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme,
Par tavām druvām vecā līdumā,
Un, kad jau paguršu zem dzīves nastas,
Tad atdusēšos tavā atmatā.

Es dziedāšu par zaļo eglainīti,
Kur tīklus pelēkos auž zirneklīts,
Kur agrā rītā kuplās smilgas bradā
Ar slapjām kājām ganiņš bārenīts.

Es dziedāšu par balto birztalīti,
Kur rudens lapas, dzeltainītes, birst
Un birstot zvana klusu svētvakaru
Tiem ziediem vēlīniem, kas salnā mirst.

Es dziedāšu par teku nomīdīto
No tēviem liepu lūku apavā,
Kur vaidot māte gaitā staigājusi
Un, Dievu pielūgdama, baznīcā.

Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme,
Par tavām druvām vecā līdumā,
Līdz dusēšu reiz klusā smiltainītē
Tur tava priedulāja pakrēslā.
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24

19
24

Naukšēnu puiši. Attēls no A. Kauliņas albuma Dziesmu svētki Vīgantē. Foto no Jēkabpils muzeja kolekcijas

Korporācijas „Selonija” ēkas iesvētīša-
na 15. martā. 

Ziemassvētku maltīte Miklāviču ģime-
nē Kuldīgas apriņķa Alsungas pagasta 
Kunduros

Vecpiebalgas pagasta Kriemeļu māju 
saime. Foto no Avenu dzimtas arhīva

Jānis Čakste 27. septembrī vieso-
jās Bernātos un teica, ka šeit jābūt 
kūrortam. Šie prezidenta vārdi 
iemūžināti piemiņas akmenī. Foto no 
G. Belēviča kolekcijas

Latvijas sportisti ziemas olimpiskajās 
spēlēs Šamonī 

Latvijas pareizticīgo arhibīskaps Jānis 
Pommers – visu četru Latvijas pirmo 
Saeimu deputāts – uz Saeimas nama 
kāpnēm

Žurnāla „Atpūta” pirmais numurs 
iznāca 8. novembrī. Rēzeknes pasta darbinieki. Foto no Latgales kultūrvēstures muzeja krājuma

Latvijas brīvvalsts sākumposmā kļuva skaidrs, ka zemniekiem nāksies 
kooperēties, lai spētu darboties nežēlīgajā tirgus ekonomikā. Zemnieki sāka 
veidot ražošanas un tirdzniecības kooperācijas. Attēlā: Valdemārpils  koppie-
notavas atklāšana

Zirgu tirgošanas vieta Alūksnē

Godasardze pie mūžīgās uguns Brāļu kapos

Kūrmāja pie Daugavpils, Poguļankā

Rīdzinieki nodarbojas ar airēšanu Ķīšezerā. Publiskā laivu piestātne Saules dārzā

Lilija Ērika Berenīkes lomā A. Jerne-
felta lugas "Tits" izrādē 
21. novembrī

Latvijas goda konsuls Ķīnā atvaļinātais 
cariskās Krievijas ģenerālis Transsibī-
rijas dzelzceļa maģistrāles galvenais 
inženieris Pēteris Mežaks 1924. gada 
26. oktobrī Harbinā

Hermanis Matisons – pasaules 
amatieru šaha čempions (1924) un 
bronzas medaļas ieguvējs 2. šaha 
olimpiādē Hāgā (1928)

Kurzemnieka un Kalniņa kapela pie Vitrupes pagasta Akmentiņu mājām. 
Foto no Limbažu muzeja kolekcijas

Sviesta gatavošana Umurgas pagasta 
pienotavā. M. Bērziņa foto

Smiltene, slūžas pie Tepera ezera hid-
roelektrostacijas atjaunošanas laikā. 
Smiltenē uzbūvēta pirmā hidroelek-
trostacija Baltijā (1901)

Ludzas brīvprātīgo ugunsdzēsēju 
biedrības komanda 

Jāzepa Grosvalda atstāto 

darbu izstāde 14.XII.1924. – 

18.I.1925. Valsts Mākslas 

muzejā Rīgas pilī. – 

Exposition commemorative 

des oeuvres de Joseph 

Grosvald, au musée national 

des beauxarts château 

de Riga.

/māksl. Konrāds Ubāns. – 

Rīga: E. Plates, 1924.

Edvarts Virza
Karogs

Pūšat, taures, skaniet, zvani,
 saule, plašu gaismu lej!
Karogs sarkanbaltisarkans,
 vējos atraisījies, skrej.

Skrej pār laukiem, skrej pār klajiem,
 sauc arvienu dzirdamāk,
Lai iz mājām, lai iz namiem,
 lai iz kapiem ārā nāk.

Pildās bargiem tēliem ielas,
 pildās bālām ēnām gaiss,
Un iet mirušais un dzīvais,
 kur sauc karogs dīvainais.

Celies augstāk, plīvojošais,
 kur zūd saulē debess jums,
Lai redz tevi, kas šo zemi
 kādreiz pārstaigās pēc mums.

Skrej pa priekšu pulkiem kaujā,
 brīvs pats, brīvus dari mūs.
Līdz ar saules mūžu tavai
 tautai dzīvot būs!
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25

19
25

Rainis uzrunā Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas kongresa 
delegātus

Skursteņslauķi Talsos. Foto no 
Talsu muzeja fondiem 

Dziedātājs un aktieris Ādolfs Kaktiņš 
Volframa fon Ešenbaha lomā operā 
“Tanheizers” Latvijas Nacionālajā 
operā

Neretas kalējs Paulis Kalniņš

Latvijas Universitātes koris diriģenta Artūra Bobkovica vadībā Rīgā, 
Brāļu kapos

Rīgas pilsētas bērnudārzs „Saules 
dārzs”. Foto no G. Belēviča kolekcijas

Baznīcas laukums Daugavpilī. Līdz 1918. gadam laukums saucās Alek-
sandra Ņevska vārdā, no 1918. līdz 1920. gadam – Tirgus laukums, no 
1920. līdz 1935. gadam – Baznīcas laukums, no 1935. līdz 1940. gadam un 
no 1991. gada līdz mūsu dienām – Vienības laukums, padomju 
gados – Ļeņina, bet vācu okupācijas laikā – Hitlera laukums. Tirgus diena 
bija piektdiena. Pa kreisi vecā veikaliņu rinda, kas būvēta 19. gadsimta 70. 
gadu sakumā

Ventspils velkonis „Rota” uzturēja satiksmi starp Ventspili un Kuldīgu. Attēlā: 
ar kuģīti Ventspilī ieradušies Kuldīgas skolēni un skolotāji. Vidū kapteinis 
Markuss. Foto: “Konkurence” Ventspilī

Rudzu novākšana

Anna Brigadere aktrises Bertas Rūmnieces jubilejā 

Latvijas Universitātes pūtēju 
orķestris Iknedēļas tirgus diena Smiltenē 23. septembrī

Krāslavas luterāņu kapu iesvētīšana. M. Rogaļska foto

Vēstījuma kapsulas iemūrēšana Talsu 
pilsētas pamatskolas jaunceltnes 
pamatos 1. jūnijā

Darbinieces Limbažu adītavā

Kāzas Cesvainē

Stradiņu ģimene Ēdolē

 Gadsimta sākuma ievērojamākais 
latviešu ķirurgs profesors Jānis Jankov-
skis (1876 – 1925), Latvijas Sarkanā 
Krusta dibinātājs

Līvānu pilsētvide ar aptieku. Foto no 
G. Belēviča kolekcijas

Ģimenes galva algas dienā

/māksl. nezināms. – Rīga: 

E. Pīpiņa un J. Upmaņa 

spiestuve, [1925].

Priekšvēlēšanu sapulce Bauskas pilskalnā. H. Pavasara foto 
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26

Neatkarīgo mākslinieku 

vienība: Rudens izstāde 

Rīgas pilsētas mākslas 

muzejā no 7.XI-5.XII 1926.

/māksl. Jēkabs Bīne. – Rīga: 

E. Plates litogr., 1926.

Latvijas robeža ar Padomju Savienību 
Jaunlatgalē (Abrenē)

Profesors Jāzeps Vītols – VI vispārīgo 
latviešu dziesmu svētku atklāšanas 
komitejas priekšsēdētājs

“Tannhäuser” alus darītavas mašīna 
izvadā produkciju. Foto no G. Belēviča 
kolekcijas 

Latvijas Valsts prezidents Jānis Čakste 
atklāj VI vispārīgos dziesmu svētkus 
Rīgā jūnijā. Foto no G. Belēviča 
kolekcijas

1889. gadā celtā pareizticīgo kapela 
Stacijas laukumā, ko sakarā ar cara 
Aleksandra III izglābšanos dzelzceļa 
katastrofā bija cēlusi Rīgas pilsēta. 
Šo ēku nojauca 1926. gadā

Zemnieks, no darba ejot uz pirti, 
Pasienes pagasta Jareņču viensētā 
26. augustā

VI vispārīgie latviešu dziesmu svētki 
Rīgā

Alsungas meitenes Dziesmu svētkos

Valsts prezidents Jānis Čakste (no 
labās) kopā ar kundzi Justīni un Somi-
jas prezidentu Lauri K. Rēlanderu VI 
vispārīgajos latviešu dziesmu svētkos

Četri Dziesmu svētku virsdiriģen-
ti – Pēteris Pauls Jozuus, Alfrēds 
Kalniņš, Teodors Reiters un Emilis 
Melngailis – pie Nacionālās operas

Latgaliešu ģimene istabā pie krāsns 
Mērdzenes pagasta Vilcānu ciemā 
16. jūlijā 

1. Maija mītiņš pie Talsu Soda priedes 

Kuģa „Neibāde” komanda. Tvaikonis nogrima 9. septembrī iepretī Vecāķiem.  
Noslīka vairāki desmiti cilvēku, no tvaikoņa komandas izdevās izglābties tikai 
kapteinim Gustavam Lielkalnam

Latvijas Universitātes Filoloģijas un fi lozofi jas fakultātes docētāji. No 
kreisās: literatūras un zinātņu popularizētājs Aleksandrs Dauge, ekonomists 
statistiķis Kārlis Balodis, pedagogs literāts Jēkabs Velme, rakstnieks Jēkabs 
Lautenbahs-Jūsmiņš, tulkotājs dzejnieks Kārlis Straubergs, vēsturnieks 
sabiedriski politiskais darbinieks Augusts Tentelis, mākslas vēsturnieks 
Ernests Felsbergs, etnogrāfs folklorists Pēteris Šmits, folklorists literatūras 
vēsturnieks Ludis Bērziņš. Otrajā rindā: vēsturnieks Arnolds Speke, 
valodnieks Juris Plāķis, valodnieks Ernests Blese, fi lozofs Pauls Jurevičs, 
vācu fi lologs Makss Nusbergers, fi lozofs esejists Pauls Dāle, fi lozofs 
psihologs Rūdolfs Jirgens, fi lozofs Pēteris Zālīte, vēsturnieks arheologs 
Francis Balodis, valodnieks Jānis Kauliņš. V. Rīdzenieka foto

Daugavmalas tirgus Rīgā

Dzelzceļnieku vakars Viesītē. Foto no Jēkabpils muzeja kolekcijas

Maltuve Istras pagastā 3. augustā

Akciju sabiedrība „Jelgavas cukura fabrika” ir pirmā Latvijas cukurfabrika. 
Dibināta 1926. gada 14. novembrī

14. novembrī iesvētītā Ventspils 1. pamatskola

Togad bija lielākie plūdi Latvi-
jas vēsturē. Attēlā: plūdi Rīgā, 
Pārdaugavā. K. Stundas foto

Ludzas, Zilupes un Rēzeknes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības pārstāvji 
Zilupes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības karoga iesvētīšanas svētkos Zilupē

 Strādnieku sporta biedrības „Cīņa” 
dalībnieki gājiena laikā Grīziņkalnā 
strādnieku sporta organizācijas SSS 
svinībās. Rīga, oktobris

Podu tirgotāji Ezernieku pagastā 15. 
augustā. A. Krimuldēna foto
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27

Lavijas bruņoto spēku lidmašīnas virs Rīgas 29. jūlijā

Pirmā Latvijas Valsts prezidenta Jāņa 
Čakstes izvadīšana 18. martā. Sērās 
tērpts Saeimas nams

Valsts prezidenta Jāņa Čakstes piemiņas akts Rīgas skolā 18. martā. Foto no 
G. Belēviča kolekcijas

Starptautiskā rūpniecības izstāde Esplanādē. Lielākais paviljons bija Padomju 
Krievijai

Rīgā iegādātas pirmās “Chevrolet” 
automašīnas, kas kļuvušas par 
taksometriem. Foto no G. Belēviča 
kolekcijas

Ventspils apkārtnes patērētāju bied-
rības „Strādnieks” kravas automašī-
na, viena no pirmajām Ventspilī

Latvijas armijas tanks parādē K. Valdemāra ielā

Rīgas 2. ģimnāzijas 3.b klases skolnieces Dārza svētkos 24. maijā. Foto no 
G. Belēviča kolekcijas

Ventspils pilsētas domes nams Kul-
dīgas ielā 2, uz kuru pilsētas dome 
pārcēlās 20. novembrī

Starp Dubultiem un Mellužiem Rīgas Jūrmala no atpūtnieku sauļošanās 
vietas pārvērtās zvejniekciema tīklu žāvēšanas vietā

Atpūtnieki Ķemeros

Usmas dzelzceļa kokzāģētavas strādnieki 

Ventspils kreiso strādnieku arodbiedrības jaunie fi zkultūrieši kopā ar tukum-
niekiem. Darba svētku gājiens 1. maijā Ventspilī

Tirgus laukums Zilupē

Asares pagasta valde. Foto no Jēkabpils muzeja kolekcijas Rainis Talsu II dziesmu dienā. Foto no Talsu muzeja fondiem

Ministru prezidenta Marģera Skujenieka viesošanās Vārnukrogā – gaidu 
vasaras nometnē – 17. jūlijā

Ceļā uz skolu. Pārplūdusī Braslas upe 
Umurgas pagastā pavasarī

Labības sēšana un lauka ecēšana ar 
dzelzs ecēšām Daugavpils apriņķa 
Vīpes pagasta Tiltapurva sādžā. 
A. Krimuldēna foto

Spolīšu tīšana Ilūkstes apriņķa Lašu 
pagasta Vecbosku mājās 12. jūlijā. 
P. Maikes foto

A. Dzērvīša daiļamatniecības kursi

Stikla rūpniecības 

un tirdzniecības akc. 

sab. “Latvijas stikls” – 

Glasindustrie – und 

Handels – Akt. Ges. 

“Latvijas stikls” /māksl. 

Alfrēds Švedrēvics. – Rīga: 

Lit.  Jul. Döring, [192-].

Vilis Plūdonis 
Manai tēvzemei

Kā tevi mīlēju, Latvija daiļā!
Kā par tevi drebēju nestundā baiļā:
Negaisi melni kad pāri tev šņāca,
Zibeņi šķīda un viesuļi krāca...
Kamēr reiz klāt bij karstilgotais brīd’s:
Nakts bija galā, un jauns ausa rīts.

Kā es tev ticēju, Latvija dārgā,
Tikusi vaļā no svešnieku vārga!
Šķitu: kā fenikss tu pacelsies stalta,
Garā tik cēla un dvēselē balta;
Projām kā sārņi būs ķildas un naids,
Kuru dēļ māca tev’ simtgadu spaids...

Kur tu nu esi, mana Latvija cēlā,
Kādu tevi veidoju izdomu tēlā?...
Šķitu: tu iedegsies dziļdomu liesmās,
Burvīgās skaņās un brīnišķās dziesmās...
Kur nu tavs gara brīvradošais kvēls? –
Retam tik ilgas pēc tā vairs, kas cēls.

Latvija, Latvija, kur tu nu esi,
Kādu reiz tevi sirds dziļumos nesu?...
„Gudrie” vāc, kur tie ne ara, ne sēja;
Tautai nest bezgala nastas zūd spēja.
Mamons un mandāts tik mērķi mums vienīgi, –
Kungi, vai valsts savas esam mēs cienīgi?...
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28
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28

Oto Švarca restorāna orķestris. Foto no G. Belēviča kolekcijas

Kalējs Vilis Doniņš (no kreisās) ar 
mācekli pie izgatavotiem ratiem 
smēdes priekšā Kuldīgā, Rumbas 
ielā 2. Foto no Kuldīgas muzeja 
fondiem.

Veļas velēšana Tirzas pagasta Dzēr-
beņu mājās 2. jūlijā. H. Tropa foto

Aitas cirpšana Kalsnavas pagasta 
Jaunzemos 29. jūnijā. J. Eniņa foto

63 gadus vecais Jēkabs Ozoliņš 
Kalsnavas pagasta Jaunzemos kulsta 
linus. J. Eniņa foto

Alus raudzēšana Sāvienas pagasta 
Kangarēs. A. Punkas foto

Valmieras apriņķa Dauguļu aptiekārs Dr. pharm. E. Frīdenfelds. Foto no 
G. Belēviča kolekcijas

Audēja Ņikofora Šakaļeva Ludzas 
apriņķa Brigu pagasta Jasnovas 
sādžā. M. Plukas foto

Labības kulšana ar spriguļiem 
Ludzas apriņķa Rundēnu pagasta 
Loboržu sādžā. O. Manguļa foto

Latviešu baptistu svētdienas skola Doradas fazendā Brazīlijā

Viena no lielākajām latviešu kolonijām Padomju Savienībā bija Harkovā, uz 
kurieni 1914. gadā tika izvestas vairākas rūpnīcas. Attēlā: Harkovas latviešu 
biedrības namā iestudēta Raiņa luga „Pūt, vējiņi!”

Linarda Laicena 25 gadu darba jubilejas svinības Rīgā. No kreisās pirmajā 
rindā: žurnālists Oto Nonācs, nezināma sieviete, rakstnieks Pāvils Rozītis, 
literatūras darbiniece Olga Laicena, dzejnieks Linards Laicens, literatūrzi-
nātnieks Rūdolfs Egle, dzejnieks Jānis Akurāters, dzejnieks Antons Austriņš. 
Otrajā rindā: redaktors Pauls Betlers, dzejnieks Kārlis Dzelzītis, rakstnieks 
Andrejs Upīts, Olga Dzelzīte, Olga Upīte, tulkotāja Anna Grēviņa, Lūcija 
Kuršinska, rakstniece Lūcija Zamaiča, dzejnieks Valdis Grēviņš, rakstnieks 
Kārlis Dziļleja, tēlnieks Teodors Zaļkalns, dzejnieks Edvarts Virza, kom-
ponists Jūlijs Sproģis. Trešajā rindā: literatūras teorētiķis Edgars Sūna, žur-
nālists Jūlijs Lācis, Jānis Kalniņš, Oto Grīnbergs, žurnālists Jānis Kārkliņš, 
rakstnieks Pāvils Gruzna, O. Altbergs 

Viesītes dramatiskais kolektīvs. A. Brigaderes lugas „Raudupiete” iestudējuma 
dalībnieki 

Grāmatizdevējs Ansis Gulbis (pirmajā rindā vidū) sava apgāda darbinieku 
vidū. M. Lapiņa foto

Izglītības ministrs profesors Augusts Tentelis 2. martā runā Misiņa bibliotēkas 
atklāšanā Rīgā, Torņa ielā 3/5. Sēž pirmajā rindā no kreisās: Rīgas pilsētas 
Izglītības nodaļas vadītājs Jānis Aberbergs-Augškalns, Rīgas pilsētas galva 
Alfrēds Andersons, bibliotēkas dibinātājs Jānis Misiņš, bibliotēkas pārzinis 
Kārlis Egle. V. Rīdzenieka foto

Limbažu Lauvu remontdarbnīcas 
strādnieki Valmierā

Rainis ventspilnieku Kultūras svētku gājiena priekšgalā

Ventspils bija tranzītosta arī Latvijas 
brīvvalsts laikā. Attēlā: no Vācijas 
atvestās lokomotīves izkraušana 
Ventspils ostā tālākai sūtīšanai uz 
Padomju Savienību 

Ventspils patērētāju biedrības veikala 
darbinieku grupa veikalā Jūras ielā 4

Tēlnieks Gustavs Šķilters pie savas 
skulptūras „Lietuvēns”

Atpūtā Rīgas Jūrmalā, Majoros

Biskvītu fabrika V. Ķuze Rīgā. 

– Elga [biskvīti] 

/māksl. Aleksandrs Apsītis. 

– Rīga: Lit. Gust. Doering, 

[192-].

Marija Kusiņa un viņas septiņi bērni 
savā jaunsaimniecībā Ezermalē 
Višķu pagasta Ambeļos pie tikko 
uzceltās dzīvojamās ēkas

Elīna Zālīte
Virši zili...

Virši zili, virši sārti
Tā kā jūra zib un zied –
Pēdējie tie goda vārti,
Vasarai kas cauri iet.

Vēl gan silti vēji staigā,
Bites saldi ziedos san,
Bet jau klusā dabas vaigā
Rudens tuvums jaušams man.

Skumji zilos viršos skatos,
Cilvēks mīļš man prātā nāk,
Kuram mīkstos, tumšos matos
Daži sudrabot jau sāk.

Rodas karsta vēlēšanās –
Rokas tam ap kaklu vīt,
Kamēr viņa dzīslās, manās
Vēl no vasaras kas mīt.

* * *

Ja zied lūpas, kvēlo skati,
Steidzies mīlu ņemt un dot:
Zili virši, sirmi mati
Rudeni sāk iešūpot.
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Zviedrijas karaļa Gustava V Ādolfa svinīgā sagaidīšana pie Latvijas 
Universitātes ēkas

Izgaismotā Rīgas stacija Zviedrijas 
karaļa Gustava V Ādolfa vizītes laikā

Zviedrijas karaļa Gustava V Ādolfa 
svinīgā sagaidīšana pie Rīgas dzelzceļa 
stacijas 30. jūnijā. Foto no G. Belēviča 
kolekcijas

Biedrības Zaļā vārna literāro pasākumu dalībnieki literāts žurnālists Žanis 
Unāms, bibliogrāfs literatūras vēsturnieks Kārlis Egle, dzejnieks Aleksandrs 
Čaks, grāmatizdevējs pedagogs Jānis Kadilis, dzejnieks Kārlis Eliass, dzejnieks 
Ēriks Ādamsons, dzejnieks žurnālists Kārlis Rabācs, dzejnieks Fridrihs Gulbis

Atvadas no Raiņa Rīgā. Foto no G. Belēviča kolekcijas

Kaucmindes mājturības skolas audzēknes

Ceļa stabs un tipisks Latgales kruci-
fi kss starp Indru un Asūni

Rīgas pilsētas mākslas muzeja 
skulptūru nodaļā 

Karakuģis „Virsaitis” Ventspils ostā

Tirgus Kuldīgas Rātslaukumā. A. Celmiņa foto Bērni Lieldienās priecājas ledus kalnos Rīgas Jūrmalā

A. Knauts, M. Veinbergs, E. Zandbergs, A. Zēbergs, A. Brēdiķis, K. Kulnieks, 
J. Iesalnieks, A. Zaķis, K. Meiers Ziemupē izveidojuši piramīdu

Labības kulšanas talka Kaupes mežsar-
ga mājās Babītē 

Latvijas Universitātes Mežzinību fakultātes studenti slēpošanas izbraukumā Fiziskā audzināšana Asares skolā. Foto no Jēkabpils muzeja kolekcijas

Ventspils kokzāģētavas strādnieki dzelzceļa laukumā koku šķirošanas darbos

Līne Vitrupa pie rokas dzirnām 
Ziemupē

Bete un Ints Vilinski, kā arī Lavīze Kraukle Ziemupē pie Kraukļu cūku staļļa

Ūdens nesēja Kuldīgas apriņķa Ciece-
res pagasta Vaičukos

Pie Skultes pienotavas. Foto no Limbažu muzeja krājuma

Ķekatnieki Kuldīgas apriņķa Vārmes 
mācītājmuižā. Attēls no Kuldīgas muze-
ja fondiem

Jaunuzceltais tilts Rēzeknē

Kas reiz izmēģinājis, tas 

paliek mūžīgi uzticīgs 

velosipēdiem Omega. 

Beidzamais burts grieķu 

alfabetā ir omega. 

Beidzamais vārds velosipēdu 

tehnikā ir tikai velosipēdi 

Omega.  Velosipēdu fabrika 

G. Ērenpreis & B-drs Latvija 

Rīga 

/māksl. Stefans Bercs. – Rīga: 

Herm. Ussleber, [192-].

Aleksandrs Čaks
Tev

Liepas satumst. Lapās apklust vēji,
Savāds gurdums zāli lejup māc,
Un tu atkal šodien nevarēji
Atnākt šurp, kā bija norunāts.

Kamdēļ teikt un smaidot solīt klusi,
Ka tu nāksi tad, kad saule riet,
Ja tu zini, ka uz citu pusi
Gribas tev tai pašā brīdī iet?

Laikam tīk tā doma tev un jūta,
Ka es mokos, tevi gaidot, viens,
Kamēr vējš pār zemi nakti sūta,
Tumsā pazūd ceļu baltais piens.

Kā lai zin, varbūt tā arī labi,
Ka te sēžu skumjš un vientulīgs, –
Mani draugi tagad – ceļa stabi, 
Nakts un klusums, klusums brīnišķīgs.

Liepas satumst. Lapās apklust vēji,
Savāds gurdums zāli lejup māc,
Un tu atkal šodien nevarēji 
Atnākt šurp, kā bija norunāts.
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30

19
30

Cepelīns lido pār Rīgu. Septembris

Rīga 18. novembrī svētku 
apgaismojumā

Latvijas paviljons Antverpenes izstādē. Foto no G. Belēviča kolekcijas

Pēterburgas latviešu skolotāju tehnikuma izlaidums

Latviešu bērni Harkovā. No V. Aiz-
strautas ģimenes arhīva

Zemūdene „Ronis” ceļā no Liepājas 
uz Rīgu

 Latvijas Republikas muitas postenis 
Skaistkalnē uz Latvijas un Lietuvas 
robežas

Ventspils zvejnieku laivas draudzības 
braucienā uz Igauniju 17.–18. maijā

Bermontiešu dzīres režisora Alek-
sandra Rusteiķa uzņemtajā fi lmā 
“Lāčplēsis”

Krauju māju laiva Salacā ceļā uz 
Dziesmu svētkiem Ainažos  

Limbažu jaunieši zaļumos. K. Sirmgalvja foto

Apes lauksaimniecības skolas audzēkņi – vingrotāju grupa

Rīga. Daugavmalas tirgus pēdējā 
diena 8. novembrī

Kuldīgas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības biedri savas organizācijas 
60 gadu jubilejā pie pilsētas rātsnama 27. jūlijā. A. Gesuas foto

Mazbānīša sagaidīšana Dundagā 

Latvijas Sieviešu nacionālās līgas delegācija Vīnē 

Ķezberu-Grasbergu ģimenes māja Sēlpils pagasta Bērziņos. Pēc Latvijas oku-
pācijas 1940. gadā mājas tika nacionalizētas un tajās tika izveidotas slaucēju 
kopmītnes

Tukuma apriņķa Viesatu krejotavas vadītājs Bērtulis Niķis

Mellužu spēkavīrs (uz fotogrāfi jas 
parakstījies kā Stiprinīks Sīpūls)

Slokas brīvprātīgo ugunsdzēsēju 
biedrības valde. Pirmajā rindā nam-
īpašnieki Kuškevics un Bergmanis. 
Otrajā rindā restorāna “Zaļais koks” 
īpašnieks Volfsbergs 

Aknīstietis Brencis Dzenis ar pašau-
dzēto zirgu. Foto no Jēkabpils muzeja 
kolekcijas

Latvijas kūrortu izstāde 

Rīgā pilsētas mākslas 

muzejā no 16. februāra līdz 

2. mart. 1930.

/māksl. Sigismunds Dīdrihs 

Johans Vidbergs. – Rīga: 

Valstspapīru spiestuve, 1930.

Rīgā 2. novembrī svinīgi atklāja Centrāltirgu. Projektu izstrādāja pilsētas 
arhitekts P. Dreimanis, piedaloties inženieriem V. Isajevam, G. Tolstojam un 
arhitektam P. Pavlovam. Tirgus celtniecību uzsāka 1924. gada jūnijā, 
nojaucot divas rindas sarkano spīķeru. Celtniecībā izmantoja ķeizariskās 
Vācijas armijas Vaiņodē atstātos dirižabļu (cepelīnu) angārus

Jānis Ziemeļnieks
Viesis

Šai drūmā dzertuvē, kur valda smakas asas,
Kur dzīves izstumtie pa naktīm kopā lasās,
Es, dzīvi nicinot, pilns kaislību un bēdu,
Starp zagļiem, slepkavām un ielasmeitām sēdu.

Še stundā skaļākā, kad elles kņada valda,
Sirds pēkšņi saraujas: kāds nāk pie mana galda, –
Vaigs ietīts plīvurī, bet acis raugās skaistas,
Un rokā slaidajā uz pirksta gredzens laistās,

Balss lēni ievaidas kā rudens vēsmā zari:
„Es tevi mīlu vēl, ko tu šai vietā dari?...”
Pirms spēju atbildēt, pirms sekot senam stāstam,
Jau parādība bāl un izgaist manam glāstam.

Uz galda glāzē vīns tik deg kā viņas lūpas,
Un apkārt trokšņo džess un aizsmakuši žūpas.
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31

Ventspils pilsētas dome ceļā uz darbu

VII vispārīgie latviešu dziesmu svētki. Rīga, Esplanāde

VII vispārīgo latviešu dziesmu 
svētku biedrības tautastērpu 
komisija: lietišķās mākslas meistars 
etnogrāfs Arvīds Dzērvītis, dzejnieks 
sabiedriskais darbinieks Atis Ķeniņš, 
tautas daiļamatniecības pētniece un 
popularizētāja Mērija Grīnberga, 
grafi ķis pedagogs Rihards Zariņš, 
sabiedriskā darbiniece Marta 
Vidiņa-Eše, etnogrāfs Matīss Siliņš, 
komisijas priekšsēdētājs vēsturnieks 
Jānis Kuplis. V. Rīdzenieka foto

Biedrība „Zaļā vārna”. Uz grīdas otrais no labās A. Brocis, trešais A. Čaks, 
ceturtais A. Francis, piektā A. Skujiņa, septītais A. Birzmalnieks, devītais 
Ē. Raisters, aiz viņa H. Krūmiņš, otrais pa labi no viņa F. Gulbis, piektais 
Z. Ābeltiņš. Pēdējā rindā trešais no kreisās J. Kadilis, ceturtais A. Podnieks 
(Artis), piektais K. Eliass, septītā Z. Lazda, astotais K. Rabācs 

Marģera Skujenieka vadītā kreisā 
valdība

Ebreju tautības Latvijas atbrīvotāju 
biedrības karoga iesvētīšana pie 
Rīgas pils. Runā Latvijas Valsts 
prezidents Alberts Kviesis, pa kreisi 
no viņa biedrības goda priekšsēdētājs 
Mordehajs Nuroks

Latviešu lidotāji Krustpilī

Ministru kabinets noliek vainagu 
pie Zigfrīda Annas Meierovica kapa. 
1. marts

Aktrise un rakstniece Marija Leiko 
izrādē „Heda Gablere”

Rakstnieks Apsesdēls (īstajā vārdā 
Augusts Apsītis) pie grāmatplaukta 

Būvstrādnieku – vecticībnieku brigāde Rēzeknes apriņķī. Foto no Latgales 
kultūrvēstures muzeja krājuma

Plūdi KrāslavāKrāslavas pārceltuve

Ventspils skolotāju kooperatīva grāmatu veikals „Gaisma” ar darbiniekiem

Ziemupes izglītības biedrības „Centība” mājturības kursu dalībnieces. Aprīlis. 
E. Ansuļa foto

Rīga, Daugavmala. Tramvajs tiek lepni saukts par ielu dzelzceļu. R. Preinvalca 
juniora foto

Daugavpils cietoksnis

Skats uz Viesītes dzelzceļa sastāvu. Foto no Jēkabpils muzeja kolekcijas

Ledlauzis „Krišjānis Valdemārs” Ventspils ostā pirmoreiz ienāca 1931. gada 
11. martā

Daugavpilī, Poguļankā, stipra vētra 
nogāzusi kokus pāri mājām

Seglinieku darbnīca Talsos

Jēkabpils Pilsētas dārzs plūdu laikā. 
Foto no Jēkabpils muzeja kolekcijas

F. Kaplana zivju tirgotava Rīgas 
Centrāltirgus Zivju paviljonā 
16. novembrī. Foto no G. Belēviča 
kolekcijas

Kāzu viesi Ernesta Piedola 
kāzās pie goda vārtiem Ziemupē. 
E. Ansuļa foto

Sievas pie baļļas skalo veļu Nīcas 
pagasta Kupču mājās. M. Plukas foto

Latviešu biedrība Harkovā 
(Ukrainas PSR). Foto no 
V. Aizstrautas fotoarhīva

VII latvju vispārējie dziesmu 

svētki 1931. g. 19., 20., 21., 

22. jūnijā. – Pieteikti 350 kori 

ar 17,000 dziedātājiem

/māksl. Rihards Kārlis 

Valdemārs Zariņš. – 

[Rīga]: Valstspapīru 

spiestuve,  [1931].

Leonīds Breikšs
Lūgšana

Kungs, kas zāles čukstus dzirdi,
Kas pat smilgai neliec ciest,
Vārdi ir, kas latvju sirdīs
Deg un kvēl, un nenodziest.

Vārdi ir, kas mūsu dzīslās
Līdz ar pirmo dienu skan,
Jo tu licis reiz šai zemē
Maniem brāļiem dzimt un man.

* * *

Tu tak negribi, lai važās
Atkal reiz mūs svešnieks kaļ,
Lai mēs, redzējuši sauli,
Krītam naktī atpakaļ!

Tu tak negribi, lai atkal
Latvju tauta ceļos krīt
Un lai mūs, kas šodien brīvi,
Atkal važās saslēdz rīt.

* * *

Līdz tiem laikiem, kurus šodien
Nezin vēl no mums neviens,
Mūžam brīvs lai latvju ērglis,
Savus spārnus sizdams, skrien!

71
70

  
L

A
T

V
I

J
A

S
 

V
A

L
S

T
S

 
9

0
 

G
A

D
I



19
32

19
32

Ugunsdzēsēji Rīgas Centrālcietumā 
iemēģina jaunos augstspiediena 
sūkņus

Profesors Pēteris Pauls Jozuus Vecpie-
balgā. Foto no Avenu dzimtas arhīva

Pie latviešu teātra tēva 
Ādolfa Alunāna kapa 

viņa 20. nāves gadadienā 
meitas  Valeska (svītrainā 

kleitā),  Emīlija (melnā 
mētelī) un  Paula (vidū)

Arhitekts profesors Pauls Kundziņš iepazīstina Ministru prezidentu Kārli 
Ulmani ar Etnogrāfi sko brīvdabas muzeju tā atklāšanas dienā 11. maijā. Aiz 
viņiem Pieminekļu valdes priekšsēdētājs arheologs profesors Francis Balodis 
un izglītības ministrs Augusts Tentelis

Liepājas apriņķa robežsargi ar kon-
fi scēto kontrabandas spirtu

Balvu tirgus laukums. Foto no G. Belēviča kolekcijas

Eksportam paredzēto sviesta muciņu 
izkraušana Ventspils muitas dārzā 
26. februārī

Dižmāras tirgus Talsos
Cēsu ģimnāzijas izlaidums 17. jūni-
jā. Foto no Šiliņu ģimenes albuma

Rīgas 1. maizes fabrikas automašīna 
maizes izvadāšanai

Elza Putniņa ar bērniem Jautrīti un 
Gundabu atpūtā. Attēls izgatavots, 
lai reklamētu iesala ekstraktu „Vārpa”

Skautu un gaidu nometnes atklāšana Rēzeknes valsts komercskolā. Foto no 
Latgales kultūrvēstures muzeja krājuma 

Soļošanas sacensības Valmierā. Vadībā 
Jānis Daliņš

 Vilhelma Ķuzes saldumu fabrikā

Rīga. Pareizticīgo katedrāle 25. augustā. Skats no Esplanādes

Ziemupes jūrmala martā. No kreisās: Kārlis Kulnieks, Ādolfs Rozentāls, 
Miķelis Andersons, Ernests Ansulis, Andrejs Kohs, Lauris Pinnis

Planku nešana Z. Kāna  kokzāģētavā Ventspilī

Rēzeknes apriņķa Bukmuižas kārtīb-
nieka iecirknis. K. Lakšes foto 

Duntes pagasta futbolisti dodas uz spēli Limbažos. K. Zariņa foto

Līgatne. Pagrabi smilšakmens klintīs. J. Kreiļa foto

Pirmais stacionārais tilts pār Daugavu 
Dinaburgas rajonā uzbūvēts 
1856.– 1861. gadā pēc inženiera 
S. Kerbedza projekta. 1919. gadā 
poļi tilta viduslaidumu uzspridzināja. 
1932. gada 14. janvārī tika atklāta 
satiksme pār atjaunoto tiltu ar 
modernu viduslaidumu

Fotogrāfs Rihards Preinvalcs juniors 
jaunatnes atturības biedrības 
"Saulstars" preses vakarā

Austra Niķe ar zirgiem lauku saimnie-
cībā Tukuma apriņķa Viesatu pagasta 
Dzintaros 

Limbažu skroderis Riņķis ar palīdzi 
Jūli. Foto no Limbažu muzeja 
krājuma

III Malienas dziesmu svētki Alūksnē. 
Stāvvietu kases. 7. augusts. Foto no 
G. Belēviča kolekcijas

Jo pliks, jo traks: Latvijas 

mākslas akadēmijas 

audzēkņu padomes 

karnevāls 1932. g. 6.febr. 

plkst.10. vak.

/māksl. Alfrēds Švedrēvics. – 

Rīga: P. Mantnieks, 1932.

Alfrēds Vecumnieks – platsliežu un 
šaursliežu lokomotīves mašīnists, Vie-
sītes stīgu orķestra vadītājs un pūtēju 
orķestra mūziķis pie Staburaga

Latvijas armijas Bruņoto vilcienu ložmetēju vada karavīri kazarmās. Marts

Aleksandrs Čaks
Atzīšnās

Miglā asaro logs. Ko tur liegties, nav vērts:
Tikai tevi es mīlējis esmu. 
Kādā dīvainā sulā savas lūpas tu mērc,
Ka tās kvēl ar tik sarkanu dvesmu?  

Tur, kur bulvāri kūp, tevi satiku reiz
Un vairs nezinu miera ne mirkli. 
Uz tā stūra, kur lūdz naudu ubags sev greizs,
Mani samīs drīz ilgas kā zirgi. 

Vai tā diena vai nakts, ielās klīstu viens pats,
Rauju lapas no kokiem un ceru,
Ka uz kādas no tām būs tavs skūpsts vai tavs mats,
Bet – tās tukšas es notekās beru. 

Tad es veros tāpat visos logos, varbūt
Tavas acis tur redzēšu spīdam,
Bet man cerību putni tikai smadzenēs zūd,
Jūtu mirkļus tik mūžībā krītam. 

Kur tu esi, mans draugs?… Vai tai blāzmā, kas kūst 
Man no vientuļā mākoņa sejā?… 
Jeb no tevis man tik kā šīs ilgas, kas lūst 
Manā asā un satrauktā dzejā?
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Dziesmu svētku sešdesmitgade. Kopkora priekšā diriģenti Teodors Kalniņš, 
Jāzeps Vītols, Pēteris Pauls Jozuus, Emilis Melngailis, Teodors Reiters

Alfrēda Kalniņa triumfālā atgriešanās no dzīves ASV, kur viņš Ņujorkā 
vairākus gadus strādāja par ērģelnieku

Tumes un Aizputes dziedātāji kārtojas 
Dziesmu svētku gājienam

Valdemārpils dziedāšanas biedrības 
„Akords” koris Talsos ceļā uz 
Dziesmu svētkiem

Rīgas 2. ģimnāzijas skolotāji un iepriekšējo gadu absolventi ģimnāzijas dārzā 
7. jūnijā. Attēlā redzams Ministru prezidens Ādolfs Bļodnieks (sēž vidū), mi-
nistrs Vilis Gulbis (sēž trešais no kreisās), Rīgas pilsētas galva Hugo Celmiņš 
(sēž piektais no kreisās). Foto no A. Nagobadas-Ābolas arhīva

Auto pie P. Avena tirgotavas 
Vecpiebalgā

Profesors Jāzeps Vītols un profesors 
Pēteris Pauls Jozuus Vecpiebalgā. 
Foto no Avenu dzimtas arhīva

Lielindricas pamatsko-
las skolēni pie Indricas 

katoļu baznīcas

Latvijas armijas štāba rotas karavīri 
malkas gatavošanā Valsts prezidenta 

rezidencei. E. Ansuļa foto

Latvijas armijas štāba rotas karavīri un rotas veikals. Pārdevējs E. Ansulis

Saldējuma pārdevēja Rēzeknes ielās. 
Foto no Latgales kultūrvēstures muze-
ja krājuma

Ziemassvētku eglīte Rīgas 
2. ģimnāzijā

Aviācijas svētki Talsos uz Vilkmuižas ezera Jaunciema gatves tilts pār Baltezera kanālu

Kokmateriālu vilkšana no Ventas Ventspilī

Ādolfa Eglīša gaļas tirgotava Rīgas Centrāltirgū. Foto no G. Belēviča kolekcijas

 Biedrības “Čigānu draugs” ansamblis
Kultūras svētki 6. augustā. Dzied apvienotais koris no Rīgas, Jelgavas, Valmie-
ras un Priekules, kā arī divi biedrības „Brīvais vārds” kori un latviešu koris no 
Polijas

Ceļa strādnieki iekārto Rīgas–Bauskas šoseju

Meža dienas Neretā

Ķemeru dūņu pelde. R. Preinvalca 
seniora foto

Rūdolfs Celms, lidmašīnu konstruk-
tors Kārlis Irbītis, Irbīša dzīvesbiedre 
Elfrīda un lidotājs  Nikolajs Pūliņš 
20. jūnijā Spilves lidlaukā pirms 
R. Celma un N. Pūliņa lidojuma uz 
Gambiju 

Aģitācija pirms Saeimas vēlēšanām

Teodors Zaļkalns vada Friča Bārdas 
kapa pieminekļa uzstādīšanu Val-
mieras apriņķa Umurgas kapos

Kārļa Padega, Valda 

Rozenberga [Kalnrozes] 

gleznu un grafi ku izstāde 

no 22.janv.-5.febr. Elizabetes 

ielā 55.

/māksl. Kārlis Padegs. – Rīga: 

[b.i., 1933].
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1934. gada 15. maijā Kārlis Ulmanis atlaida Saeimu, likvidēja politiskās 
partijas, aizliedza opozīcijas preses izdevumus, izformēja pašvaldības

Rīgas tilti pār Daugavu

 Aizsargu ierinda ieiet Aizsargu namā 
Rīgā (Aizsargu iela 29). Maijs

Mītiņš Ludzā 16. maijā

Kuldīgas pasta, telegrāfa un telefona 
kantora ēka Liepājas ielā 34 svētku 
rotā valsts svētkos 18. novembrī 

Latvijas sūtnis Miķelis Valters pie 
Latvijas sūtniecības nama ceļā uz 

Polijas prezidenta pili, lai iesniegtu 
akreditēšanas dokumentus

Valtera Capa radītais „Minox” bija 
mazākā fotokamera pasaulē. Pirmais 
„Minox” modelis (1934), pirmā 
rūpnieciski Tallinā ražotā kamera 
(1936) un rūpnīcas VEF masveidā 
ražotā kamera (1938)

Militārā apmācība Slokas pamatskolā

Aknīstes miesta pūtēju orķestris
Kuģa „Ausma” komanda uz klāja 
Ventspils ostā

Lidotājs Herberts Cukurs ar pašbū-
vēto C-3 lidmašīnu. 1933. gadā viņš 
veica lidojumu uz Gambiju, bet 1934. 
gada 17. maijā atgriezās Liepājā. 
Pastāv viedoklis, ka H. Cukurs pieda-
lījies holokaustā. Mossad aģenti viņu 
nogalināja 1965. gada 23. februārī 
Montevideo, Uruguvajā

Laimonis Avens ar radiem un drau-
giem pie savas jaunās kravas mašīnas 
pie Vecpiebalgas fotogrāfa Zakerta 
mājas

Ādu miecētava Rēzeknē

Latvijas lietuvju apvienības nams 
Indricā Daugavpils apriņķī

Mārtiņa Kalniņa ķīmiskās fabrikas 
kravas mašīna Rīgas ielās

Apkārtnes uzkopšanas talka Rēzeknes apriņķa Taudejāņu sešklasīgajā pamat-
skolā. B. Šrustera foto

Krāslavas iedzīvotājs A. Buturovičs 
Daugavpils Sarkanā Krusta slimnīcā 
14. februārī 

Profesors Pēteris Pauls Jozuus radu 
vidū Vecpiebalgā. Foto no Avenu 
dzimtas arhīva

Asfalta liešana Limbažos Cēsu ielā

Ventspils ostā tvaikonī „Kurbads” no dzelzceļa vagoniem krauj Latvijas 
sviesta muciņas

Slaucēju sacensības Cēsu apriņķa Prie-
kuļos. Foto no Šiliņu dzimtas albuma

Lauksaimniecības izstāde Limbažos 
15. septembrī. Priekšplānā pirmās 
godalgas ieguvējs Latvijas medus kara-
lis dravnieks J. Leja

Raiņa kapos speciāli veidotā nojumē Kārlis Zemdega veido Raiņa kapa 
pieminekli

Atvadas no Ventspils ģimnāzijas direktora T. Grīnberga 25. martā 

Ludzas dzelzceļa stacija Skaistas stacija Daugavpils 
apriņķī

Jaunpils pagasta Gaitiņu jaunsaim-
niecības saimnieks Kārlis Ķilda ar 
lokomobili un kuļmašīnu. Līdz 
1933. gadam kuļmašīnu no mājām 
uz mājām vilka astoņi zirgi, bet 
tad par 5000 latiem no Anglijas uz 
Liepāju tika atvesta lokomobile. 
Foto no mazdēla J. Kažociņa arhīva

Latvijas skautu 3. lielā 

nometne Rīgas jūrmalā – 

Asaros 2. 1934.g. 

20.-30.jūlijam.

/māksl. Arnolds Mazītis. – 

Rīga: Lit. P. Mantnieks, 

[1934].
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19
35 “Dodge” un “Mercedes-Benz” tirgota-

va un remontdarbnīca Rīgā. Foto no 
A. Kauliņas albuma

Latviešu tautas brīvības simbola – Brīvības pieminekļa svinīgā atklāšana 
18. novembrī. Foto no G. Belēviča kolekcijas

Valsts prezidents Alberts Kviesis, 
Ministru prezidents Kārlis Ulmanis, 
kā arī citi ofi ciālie viesi pirms Brīvī-
bas tēla pacelšanas pieminekļa smailē

Brīvības pieminekļa atklāšanas dienā, 18. novembrī. Pašvaldību darbinieki. 
Foto no Ventspils muzeja krājumiem

Ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa 
automašīna ceļā uz Ventspili. Prezi-
dents brauca vaļējā automobilī bez 
apsardzes. Foto no Ventspils muzeja 
fotoarhīva

Ministru kabinets. No kreisās pirmajā rindā: iekšlietu ministrs Vilis Gulbis, 
Ministru prezidents Kārlis Ulmanis, Valsts prezidents Alberts Kviesis, kara 
ministrs un Ministru prezidenta biedrs Jānis Balodis, Ministru prezidenta 
biedrs Marģers Skujenieks; otrajā rindā: Latvijas valsts kancelejas direktors 
Dāvids Rudzītis, izglītības ministrs Ludvigs Adamovičs, izglītības vicemi-
nistrs Jāzeps Čamanis, zemkopības ministrs Jānis Kauliņš, satiksmes ministrs 
Bernhards Einbergs, tautas labklājības ministrs Vladislavs Rubulis, tieslietu 
ministrs Hermanis Apsītis, zemkopības ministrs Jānis Birznieks, fi nanšu mi-
nistrs Ludvigs Ēķis, iekšlietu ministra biedrs, vēlāk sabiedrisko lietu ministrs 
Alfrēds Bērziņš. E. R. Krauca foto 

Liepupes jūrmalas kuģa komanda 

Krustpils pils 

Ledus laušana Daugavā pie Rīgas pils 18. decembrī. G. Kunta foto

Osta Iļģuciemā. Foto no G. Belēviča kolekcijas

Siguldas pārceltuve

Remontdarbi Limbažu tirgus laukumā. K. Sarkangalvja foto

Gaujienas vidusskolas sporta spēļu dalībnieki Auces tirgus laukums. Foto no G. Belēviča kolekcijas

Daugavas loki un vecticībnieku sādža Slutišķi

Autobuss ValdemārpilīCeļa būvēšana Kaļķu–Dundagas 
posmā 

Rīgas Kara slimnīca Hospitāļu ielā

Pirmā vilciena sagaidīšana Kuldīgā 
4. septembrī, vilcienam pienākot pa 
jaunuzcelto Alsungas–Kuldīgas 
dzelzceļa atzaru. A. Freimaņa foto

Mērsraga zvejnieku laivas. 
F. Dziesmas foto

Provizora E. Rinkovska aptieka 
Jāsmuižā ar aptiekas darbiniecēm. 
Foto no G. Belēviča kolekcijas 

Bērmaņa kokzāģētavas strādnieces 
Ventspilī

Kārsavas muzikanti. 
V. Makarenoka foto

H. A. Brieger k/s, Rīgā: 

Nepārspējama labuma 

skaistuma kopšanas līdzekļi 

/māksl. H. Daibers. – Rīga: 

Lit. Kaufmans un Erhards, 

[1935].
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Rīgas iela Liepājā

Pontontilts Rīgā 19. jūlijā. Foto no 
G. Belēviča kolekcijas

Pļaujas svētki Rēzeknē. Pilsētas stadio-
nā tika uzbūvēts Stikla kalna analogs 
un iestudēta režisora Jāņa Munča 
lielizrāde „Svētā zeme”. Uz izrādi un 
svētkiem ieradās Kārlis Ulmanis un 
citas ofi ciālas personas

Vadoņa iela Daugavpilī

Latviešu ģimnāzija Lauros. Lauru 
latviešu kolonija atradās Igaunijā. Šo 
Igaunijas daļu 1944. gadā pievienoja 
Krievijas PFSR Pleskavas apgabalam

Brīvības bulvāra asfaltēšana Rīgā. 
Augusts.
Foto no G. Belēviča kolekcijas

Vācu pasažieru lidmašīna Spilves 
lidostā. Jūnijs

Armijas parāde Rīgā, Esplanādē

Parāde Ziemupē 16. maijā. Piedalās 
aizsardzes un pūtēju orķestris. 
E. Ansuļa foto

Atbrīvotā vieta Armijas ekonomiskā 
veikala būvēšanai Rīgā. 23. aprīlis. 
R. Preinvalca juniora foto

Berlīnes olimpisko spēļu laureāti 
50 kilometru soļojumā. No kreisās: 
bronzas medaļas ieguvējs Adalberts 
Bubenko (Latvija), zelta medaļas 
ieguvējs Harolds Vitloks (Lielbritā-
nija) un sudraba medaļas ieguvējs 
Arturs Švābs (Šveice)

Sudraba medaļas ieguvējs grieķu-
romiešu cīņā Edvīns Bietags Berlīnes 

olimpisko spēļu ciematā

Rēzeknes Valsts skolotāju institūta 
1936. gada beidzēji un pedagogi 

Ververu krauja Daugavas kreisajā, Augšzemes krastā

Darbs Skrebeļu-Skrūzmaņu purvā pie Līvāniem. Racēji dienā pelnīja 10 latus

Rīgas pilsētas 2. slimnīca svētku no-
formējumā 18. novembrī. P. Meļķa 
foto

Mīlestības dzirnavas Jaunpilī. K. Erdmaņa foto

Kungu cepuru darbnīcas strādnieces Rīgā, Grēcinieku ielā 24

Latvijas Jaunatnes Sarkanā Krusta ekskursijas dalībnieki ar prāmi ceļas pāri 
Gaujai pie Līgatnes. Foto no G. Zelmenes ģimenes albuma

Latviešu akrobāti Alise un Roberts 
Cinovski ar skatuves vārdu Bretīnī 
kļuva par pasaulslaveniem cirka 
akrobātiem, kam uzgavilēja visa Ei-
ropa. Foto no mazmeitas Ž. Cinovskas 
albuma

Talsu skolotājs un muzeja dibinātājs 
Teodors Dzintarkalns (1874–1937) ar 
ratiņos iejūgtu vērsēnu un suni

Kuļmašīna „Imanta”– Latvijas nozī-
mīgākā eksportprece. Foto no 
G. Belēviča kolekcijas

Jumta skaidu ēvelēšana Talsos

Desu veikals Talsos, Lielajā ielā 8. Foto 
no Talsu muzeja fondiem

Limbažu kalējs, ilggadējs Brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju biedrības biedrs, savā 
smēdē Limbažos, Pils ielā 

Iedzīvotāji pie aptiekas Piedrujā. 
Foto no G. Belēviča kolekcijas

Šteinerta maizes veikals Slokā

Pie Pērses ūdenskrituma. 
E. Aizstrauta foto

Ludzas ugunsdzēsēju depo 21. mai-
jā. V. Franka foto

Augstāk par visu skaņu 

plates Bellaccord–Electro

/māksl. Oskars Šteinbergs.  – 

Rīga: A. S. Ernst Plates, 

[1936].

Lidmašīnas Ju-52 uzpilde ar 
degvielu lidojumam maršrutā 

Stokholma- Rīga-Maskava, 
ko veica vācu-padomju 

lidsabiedrība „Deruluft”. 
Foto no G. Belēviča kolekcijas

Krusta gājiens Krāslavā
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 Jāzepa Vītola 50 gadu darbības svinības Latvijas konservatorijā

Vienības nams Daugavpilī

Pēc būvinženiera Kārļa Gaiļa projekta 
uzbūvētais tilts pār Gauju Siguldā. 
Uzspridzināts 1941., atjaunots 1950. 
gadā

Liepājas Karostas darbnīcās izgatavota 
lidmašīna. Foto no M. Rozes arhīva

Armijas manevri pie Ērgļiem. 
Septembris

Pie Aizsargu nama Madonā

Latvijas–Padomju Savienības robeža 
pie Zilupes

Latvijas armijas Autotanku pulka 
karavīri parādē Rīgā, Esplanādē, 15. 
maijā

Piemineklis Rīgas pulka karavīriem, 
Rīgas aizstāvjiem Sudrabkalniņā. 
R. Preinvalca juniora foto

Ārlietu ministrs Vilhelms Munters 
un sūtnis Kārlis Reinholds Zariņš 
Londonā viesos pie Lielbritānijas 

premjerministra

 Ķeguma spēkstacijas celtniecība

Kāzu viesi pie Kārsavas stacijas 

Kartupeļu novākšanas talka Kuldīgas 
apriņķa Laidos 6. oktobrī

Saulkrasti – rīdzinieku iemīļota atpūtas vieta. F. Dziesmas foto

V. Plikša kāzas Subatē

Akmeņu vākšana ceļu būvēšanai 
Līvu krastā. F. Dziesmas foto

Latvijas armijas kazarmas Rīgā, 
Slokas ielā. Foto no Avenu dzimtas 
arhīva Ceļā uz godasardzi Brāļu kapos 

Rīgas ielu laistāmā automašīna dar-
bā. Foto no A. Kauliņas albuma 

Pasaules meistarsacīkšu uzvarētājs 
ātršaušanā ar pistoli Kārlis Kļava

Latvijas armijas karavīri gatavojas 
parādei. Foto no Avenu dzimtas 
arhīva

Rīgas tramvaju vadītāji un atslēdznieki

Akciju sabiedrības “Vairogs” tiltubūve Alūksnes–Apes šaursliežu dzelzceļa 
posmā

Kuģīši, kas pa Lielupi uzturēja satik-
smi starp Rīgas Jūrmalu un Jelgavu. 
F. Dziesmas foto

Vidzemes šoseja Lorupes gravā

Siena talka Tukuma apriņķī. Foto no 
I. Aizsilnieces ģimenes albuma

Kuģītis Slokas piestātnē uzņem sara-
žoto papīru. E. Aizstrauta foto

Jaunsaimnieku sanāksme Pociema 
baznīcas skolā

Jēkabpils apriņķa Saukas pagasta valde

Skolotājs Jezups Broks Galēnu 
pagastā pēc valsts atzinības zīmju 

saņemšanas

Septembrī a/s „Vairogs” montāžas līniju atstāja pirmie jaunās markas FORD-
VAIROGS automobiļi. Tie bija kravas automobiļi ar trīs tonnu kravnesību.
Gadu vēlāk sāka ražot arī vieglos automobiļus. Foto no E. Liepiņa personiskā 
arhīva  

Rīkosim meža dienas!  – 

Apmežosim izcirtumus 

un lauksaimniecībai 

nepiemērotas zemes 

21.IV –23.V 1937

/māksl. Eduards Dzenis.  – 

Rīga: Arm. štāba lit., [1937].

Vilis Plūdonis
Tev mūžam dzīvot, Latvija

Tev mūžam dzīvot, Latvija,
Kā saulei, kas mirdz debess klajā!
Tu – jauna zvaigzne zvaigznājā,
Kas nule uzlekusi tajā.

Tev mūžam dzīvot, Latvija,
Kā jūrai, kas tev šalc pie kājām!
Pats Dievs sensenis svētīja
Še tavas āres mums par mājām.

Tev mūžam dzīvot, Latvija,
Kā jūrai lepni, saulei cēli!
Tu – mūsu māte dārgaja,
Mēs – tavas meitas, tavi dēli.

Tev dzīvot mūžam, Latvija,
Tu tēvzeme mums Dieva dotā!
Lai latvju tauta apvienotā
Aug spēkā, slavā, daiļumā!...

Velnala Siguldā. E. Aizstrauta foto 
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Latvijai 20 gadu. Rīga svētku rotā 18. novembrī

Rīgas Tiesu pils atklāšana ar Valsts un Ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa pie-
dalīšanos 18. novembrī Senāta sēžu zālē, tagad Ministru kabineta ēkā Brīvības 
bulvārī 36. Foto no G. Dambītes arhīva

Lai celtu valstiski nozīmīgus namus 
tika nojaukti vairāki Vecrīgas kvartā-
li. Augšējā attēlā: atbrīvotā teritorija 
blakus Rātslaukumam pilsētas valdes 
biroju nama celšanai, kur tiek veikti 
arheoloģiski pētījumi. Apakšējā 
attēlā: Finanšu ministrijas ēkas – 
liela, Vecrīgā neiederīga neoklasisma 
stila nama celtniecība. R. Preinvalca 
juniora foto

1817. gadā Pils laukumā uzstādītās 
Uzvaras kolonnas nojaukšana

Bojā gājušajiem jūrniekiem un zvej-
niekiem veltītā pieminekļa atklāšana 
Ventmalā 23. oktobrī Ventspilī

Viesi ierodas uz Tiesu pils atklāšanas 
svinībān 18. novembrī

Jāņa Čakstes dzimšanas dienas atceres 
pasākuma dalībnieki Jelgavā pie Aca-
demia Petrina ēkas

Ķeguma spēkstacijas celtniecība. 22. maijs

Ludzas skats pēc ugunsgrēka. V. Franka foto

Siguldas pulka karavīri slēpošanas 
sacensībās Alūksnē

Matemātikas skolotāja Haralda Medņa diriģētais Lazdonas pagasta koris IX 
latviešu vispārīgajos dziesmu svētkos ieguva pirmo vietu lauku koru grupā

Tilts pār Daugavu starp Krustpili un Jēkabpili. Foto no Jēkabpils muzeja 
kolekcijas

Šlosa fabrika Alūksnē, agrākajā baronu fon Fītinghofu kūtī. Roberts Šloss 
šeit izvietoja dzirnavas, vilnas vērptuvi un gateri. Pēc Otrā pasaules kara šeit 
iekārtoja rūpnīcas VEF fi liāli

Jauns traktors Liepupes Prinkās

Rīgas slimokases ēkas pamatakmens 
iemūrēšana. Foto no O. Alka albuma

Tūristu kuģis, kas kursēja pa maršrutu 
Rīga–Kuresāre–Tallina–Kuresāre–Rīga

26. maijā atklātais Cēsu pulka Skol-
nieku rotai veltītais piemineklis Limbažu lopkautuve

Ventspils velotreks

Nobrauciens no kalna pie Āraišiem slēpojumā no Āraišiem uz Cēsīm

Aicina – sauc mūžīgās 

Latvijas balss! – 

Pretalkohola dienas 8. un 

9. oktobrī 1938.g.

/māksl. Raimonds Šiško. – 

Rīga: Lit. Šnakenburg, 1938.

Vizuāls objekts stacijas laukumā, Rīgā

Bērnu vasaras nometne Jaunaglonas 
sieviešu ģimnāzijā

Vaiņodes pagasta pašvaldības 
darbinieki

Vidzemes šoseja

Meža dienās Krāslavā

Anšlavs Eglītis
Ballīte

Šķūnis tumšāks nekā pirts,
Meijots eleganti.
Stūrī četras sveces mirdz,
Apkārt muzikanti.

Pikolo pa priekšu steidz,
Mežrags drusku vēlāk.
Taktī resnās bungas teic
Arvien straujāk, kvēlās.

* * *

Slava kaktam tumšākam –
Negadās tur kļūme:
Aizskar lūpas karvīram
Vaidziņš maigs kā plūme.

Kad šo skatu redzu es,
Pēdas iesāk kutēt,
Vai nav brīvas meitenes –
Likšu grīdai putēt!

Un, kad rītā dejas kluss,
Liekas, kulta rija.
Sakam, šķaudot putekļus:
 – Ekur jauki bija.

85
84

  
L

A
T

V
I

J
A

S
 

V
A

L
S

T
S

 
9

0
 

G
A

D
I



19
39

19
39

Maskavas uzspiestā savstarpējās palī-
dzības pakta parakstīšana 5. oktobrī 

Maskavā. Attēlā: paktu paraksta PSRS 
ārlietu tautas komisārs Vjačeslavs 

Molotovs. Aiz viņa no kreisās: PSRS 
vēstnieks Latvijā Ivans Zotovs, PSRS 

KP CK ģenerālsekretārs Josifs Staļins, 
Latvijas ārlietu ministrs Vilhelms 

Munters, Latvijas sūtnis PSRS 
Fricis Kociņš

Latvijas armijas Aviācijas pulka 
lidmašīnas

Tramvaja pietura „Brīvības piemineklis”

23. augustā parakstītais līgums starp Vāciju un Padomju Savienību, kā arī šā 
līguma slepenais protokols

3. maršruta autobuss Rīgā, Anniņ-
muižā. R. Preinvalca juniora foto

Rīga, 13. janvāra iela. R. Preinvalca 
juniora foto

Karavīri pie mīnmetēja mācībās 
Alūksnes garnizonā

Latvijas armijas karavīri no Alūksnes 
garnizona mācību pārgājienā jūnija 
sākumā pie Apukalna 

Latvijas armijas karavīri uz Dzelzs 
tilta. K. Stundas foto

1. jātnieku pulka 2. eskadrons Daugavā pie Daugavpils dzirda zirgus

Kuldīgas tūku fabrikas īpašnieka A. Vintelera (trešajā rindā septītais no 
labās) pavadīšana no viņa dzimtās mājas Kuldīgā, izceļojot uz Vāciju

Latgales (Malnavas) lauksaimniecības vidusskolas izlaidums 15. jūnijā

Rakstniece Ilze Kalnāre Brūveru kalnā pie Vestienas

Krustpils cukurfabrika. Foto no Jēkab-
pils muzeja kolekcijas

Kravas tvaikonis Ventspils ostā vācbaltiešu izceļošanai. F. Dziesmas foto Dziesmuspēle “Trejmeitiņas“ Cesvai-
nes skolēnu teātra iestudējumā

Skautu nometnē Lielupē, pie „Vadoņa vārtiem”

Ventspilnieki gatavojas Līgosvētkiem. F. Dziesmas foto

Latvijas Pretalkohola biedrības Bārtas 
novada priekšnieka J. Kreicberga kāzas 
10. jūlijāRiežupītes smilšu alas

Latgales atbrīvošanas piemineklis 
atklāšanas brīdī 8. septembrī. Foto no 
Latgales kultūrvēstures muzeja krājuma

1939. gada Eiropas meistars ātrsli-
došanā Alfons Bērziņš (vidū) kopā 
ar sudraba medaļas ieguvēju Šarlu 
Matīsenu (no kreisās) un bronzas 
medaļas ieguvēju Ogi Johansenu

Cūku bēres Vecpiebalgas Greiveros

Edurds Smiļģis kā Pērs Gints Henrika 
Ibsena drāmā “Pērs Gints” uz Dailes 
teātra skatuves 

Atjaunotās Latvijas 5. 

gadu sasniegumu skate. 

Celtniecības izstāde no 15. 

jūnija  – 2. jūlijam [1939.] 

Latvijas universitātes 

vecā ēkā.

/māksl. Zigurds Ābelīte.  – 

Rīga: P. Mantnieks, 1939.

Rēzeknes dāmu komitejas rokdarb-
nieces. Foto no Latgales kultūrvēstures 
muzeja krājuma

Viesītes miertiesa svētku noformēju-
mā 18. novembrī. P. Grundmaņa foto

Edvarts Virza
Baiga vasara

Laiks šovasar vairs neies vecās sliedēs,
Būs puķes skumjas, bišu medus rūgts,
Uz tāliem ciemiem kumeļš netiks jūgts,
Un jasmīns zarains maijā neuzziedēs.

Par velti saule dienu tumsu kliedēs,
Prieks Jāņu naktī neatnāks pat lūgts,
Un rokā savītīs zieds tikko plūkts,
Būs klajums baigs, aiz katra krūma biedēs.

Vējš miglu sarkanu pār laukiem dzīs, 
Bez laika kokiem augļi nokritīs,
Par nastu būs, kas ir, un tas, kā nava.

Pats zemes dziļums taujāts paliks kluss,
Jo pārvērtusi ūdens avotus 
Par vērmelēm būs nodevība tava.
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Latgales dziesmu svētku kopkoris Daugavpilī 16. jūnijā. 
Foto no Latgales kultūrvēstures muzeja krājuma

Pēteris Lūcis un  Milda Zīlava mākslas fi lmā „Zvejnieka dēls”

Pēdējais svinīgais solījums Latvijas kara fl otē. Pavasaris
Latvijas Spirta monopola alkoholisko 
dzērienu ražošanas cehs. Vidū stāv 
direktors Pēteris Dzenītis

„Selonijas” fi listra A. Pilsētnieka kāzas. 
Vidū Ērika Pilsētnieces kundze

Krāslavas koris pirms došanās uz 
Latgales dziesmu svētkiem Daugavpilī

Sabiedrisko lietu ministrijas 
propagandas pastkarte
 „Kurzemnieku idille”

Tēlnieks Kārlis Zāle savā darbnīcā 

Latvijas okupācijas sākums – padomju tanki Rīgas ielās 17. jūnijā

Padomju tanki pie Rīgas stacijas 17. jūnijā

Demonstrācija pa Rīgas ielām dodas uz PSRS vēstniecību klausīties 
A. Višinska runu

No Centrālcietuma atbrīvotie no-
ziedznieki kā varoņi fotografējas pie 
Staļina ģīmetnes Nacionālās operas ēka ar komunistisko simboliku

 
Aģitācijas automašīnas pirms Saeimas 
vēlēšanām 14. un 15. jūlijā

No PSRS iesūtītie aģitatori ar pla-
kātiem krievu valodā demonstrācijā 
Rīgas ielās

Latvijas PSR kolaboracionistu valdības pārstāvji Maskavā lūdz Latvi-
ju uzņemt PSRS. Tribīnē A. Kirhenšteins

 Augusts Kirhenšteins pirms došanās 
uz Maskavu augustā

 Žurnālisti intervē Ministru prezi-
dentu Augustu Kirhenšteinu, viņam 
augustā braucot uz Mas kavu. No A. 
Kir hen šteina pa la bi LETA direktors 
Indriķis Kaģis un žurnālisti

Latvijas PSR Tautas komisāru pado-
me. Augusts. No kreisās pirmajā 
rindā: B. Trubiņš, J. Vanags, A Jab-
lonskis, V. Lācis, F. Deglavs, A. No-
viks, J. Lācis; otrajā rindā: A. Nurža, 
K. Šics, L. Kažemaks, J. Jagars, 
J. Gustsons, J. Pupurs, K. Karlsons, 
A. Tabaks

Aģitācijas brigāde Ķemeros manifestē 
pret pilsētas galvu, Ķemeru sanatorijas 
galveno ārstu Jāni Lībieti

 PSRS valdības pilnvarotais Latvijā 
Andrejs Višinskis saka runu Rīgas 
demons trantiem

Strādnieki ar koka tanka butaforiju 
Oktobra svētku demonstrācijā 7. 
novembrī

Komjaunatnes biedra kartes 
izsniegšana Ē. Baumanim

Prosovetiska strādnieku demonstrācija 
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā. Foto no 
Latgales kultūrvēstures muzeja krājuma

Padomju aģitācijas pastkarte „Kolhoza 
ģimene saņem savu izpeļņu”

Zvejnieka dēls: Sabiedrisko 

lietu ministrijas fi lma.

/māksl. Simons Gūtmanis. – 

Rīga: P. Mantnieka 

kartogrāfi jas institāts, [1940].

Iecavas amatnieku biedrības 
sanāksmes nobeigums 

Pie Skultes zivju fabrikas. 
Foto no Limbažu muzeja krājuma

Rīgas 2. valsts ģimnāzijas pedago-
gi. Ceturtais no kreisās ģimnāzijas 
dibinātājs un direktors no 1921. līdz 
1944. gadam Pēteris Aivars (Ļūļaks)

Kinoteātris „Progress” Slokā. 
Elektrību deva dīzeļģenerators. 

E. Aizstrauta foto

Rūta Skujiņa
Lielajam Staļinam

No ziemeļiem tāliem, no tundrām,
no dienvidiem, saule kur smej,
pār kalniem, caur ielejām mundrām –
uz Maskavu vilcieni skrej.

Cik plaša ir kļuvusi dzīve!
Nost robežas šaurās, kas jauc!
Še visiem ir atdota brīve,
darbs visus uz rītdienu sauc.

Lai slavēta pasaule jaunā
un lielākais cilvēces draugs!
Tā zeme vairs nepaliks kaunā,
kas kļuvusi Staļina draugs.
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Rīdzinieku gājiens pāri Pontontiltam 1. maijā Rīgā Talsu dzelzceļnieki pie stacijas ēkas 1. maijā

Valdemārpils komjauniešu gājiens uz 
revolucionāru kapiem 1. maijā

Vēlēšanas Talsos 12. janvārī

Pirmais traktors DT-54 Aizputes 
apriņķa Klosteres pagasta MZIP 
Labrenčos

Butaforisks monuments Sarkanajai 
armijai Rīgā

Sarkanās armijas 227. pulka karavīri (bijušais 9. Rēzeknes kājnieku pulks) 
atgriežas Rēzeknē no vasaras nometnes. 

Foto no Latgales kultūrvēstures muzeja krājuma

Sporta vakara dalībnieki Rēzeknes 
Valsts skolotāju institūtā 1. martā. 

Foto no Latgales kultūrvēstures muzeja 
krājuma

Cēsu kinoteātra darbinieki 28. febru-
ārī izpilda krievu deju “Matrjoški”

Padomju okupācijas režīma upuri 
Anna un Rūdolfs Lindiņi ar bērniem

Latvijas PSR iekšlietu tautas komisārs 
Alfons Noviks (no kreisās) un Latvijas 
PSR valsts drošības tautas komisārs 
Simons Šustins, kas piesprieduši nā-
vessodu tūkstošiem Latvijas pilsoņu

Pēc S. Šustina rīkojuma Centrālcietumā nogalinātie ieslodzītie Latvijas civil-
iedzīvotāji. Jūlijs 

Rakstnieks Vilis Lācis kopā ar padomju “drošības orgānu” virsniekiem, kas 
organizēja latviešu deportācijas

Sagrautās ēkas Sarkanarmijas ielā 
Daugavpilī, otrajā plānā Jaunavas 
Marijas baznīca

Kara sākumā sagrautās Vecrīgas ēkas. 23. jūlijs. Foto no G. Belēviča kolekcijas
 

Viļa Rīdzenieka fotosērija: Pētera 
baznīcas torņa degšana 29. jūnijā 
Rīgā

Karoga pasniegšana Sarkanās armijas 
201. latviešu strēlnieku divīzijai 12. 
septembrī

1. latviešu partizānu brigāde Naglovā 
Latvijas pierobežā. Jūlijs

Latviešu pašaizsardzības vienības 
dalībnieki Rugāju pagastā. Jūlijs Vācu armijas uzvaras parāde pie Brīvības pieminekļa Rīgā 2. jūlijā

Pēc padomju okupācijas “baigā gada” Rīgas iedzīvotāji sveic vācu karavīrus kā 
atbrīvotājus 

Padomju karaspēka uzspridzinātie tilti Rīgā. Jūlijs 

Vāciešu nodedzinātā Rīgas sinagoga 
4. jūlijā 

Sašauts padomju tanks Rīgā jūlija 
sākumā

Lai dzīvo varenā padomju 

aviācija, lai dzīvo padomju 

lidotāji – mūsu dzimtenes 

lepnie ērgļi.

/māksl. nezināms. – Rīga: 

VAPP, 1941.

Tiek remontēti Rīgas tramvaji

Vācu karaspēks ienāk Cēsīs 5. jūlijā

Kārlis Skalbe
Mocekļi

Pa mazu lauku ceļu gāju,
Kur vasara visapkārt zied,
Un draugus tālē iedomāju,
Kas tumšu sāpju ceļu iet.

Daudz mocekļu bij izredzētu
Tev, mana mazā tēvija,
Kas līdz ar mātes vārdu svētu
Čukst sāpju stundā: „Latvija!...”

Zied balti visas ceļa malas,
Ik solī ceļos nomestos,
Še gribētos man klusi lūgties,
Lai Dieva roka sargā tos!...
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Rīga “svētku rotā Parāde par godu Hitlera dzimšanas dienai 20. aprīlī Rīgā

Vācu propagandas pastkarte “Vācu 
Rolands boļševiku sagrautā Rātslau-
kumā”

Pie ebreju geto vārtiem Rīgā

17. maijā Dobelē ar skolniekiem 
tiekas reihsministrs Alfrēds Ro-
zenbergs – baltvācietis, kas dzimis 
un audzis Latvijā, studējis Rīgas 
Politehniskajā institūtā

Žanis Lipke kopā ar sievu Johannu 
un meitu Annu, kuras kara gados 

viņam palīdzēja glābt ebrejus

Padomju izlūks un militārais 
darbinieks Pols Armāns (īstajā vārdā 
Pēteris Tiltiņš) 

Ceļa rādītājs pie Daugavpils. Foto no 
Daugavpils muzeja fondiem

Labības pļauja Jaunlaicenē

Voldemars un Vilma Robežas kopā 
ar krievu karagūstekni Vaņu Iecavas 
pagasta Jaunsalagaļos

Nopostītais laukums pie Pasta ielas Liepājā. J. Sudmaļa foto 

Ceļā uz baznīcu iesvētīšanas dienā. Cēsis, 5. jūlijs

Cēsu ģimnāzijas izlaidums 20. jūnijā. No attēla vēlākos gados izgriezts Lat-
vijas karogs un vācu kāškrusti, jo šāds foto varēja kalpot par pamatu arestam

Limbažu novada kopkora dziedātāji

Aspazijas bulvāris Rīgā nodēvēts brīvkunga, vācu ģenerāļa Rīdigera von der 
Golca vārdā

Vācu okupācijas režīma spēka demonstrācija Rīgas ielās 

Padomju Savienības Varonis Jānis Vilhelms kopā ar 201. latviešu strēlnieku 
divīzijas snaiperiem 

Latvijas jauniešu darba vienība Rīgā

Operdziedātāji Elfrīda Pakule (vidū) un Aleksandrs Daškovs (pirmais no 
kreisās) viesos pie strēlniekiem latviešu strēlnieku atpūtas namā Udeļnajā, 
30 kilometrus no Maskavas

Jaunsaimniecībā pie Ventas. Ģimenes 
vidū krievu karagūsteknis, kas ievai-
nots un atlabis. Viegli apguvis latviešu 
valodu. Foto no E. Aizstrauta ģimenes 
albuma

Klementīnes jaunkundze uz slēpēm. 
Smiltene. Foto no R. Strazdiņas 
albuma

Līdzstrādāt! Nepļāpāt!

/māksl. Oskars Norītis. – 

Rīga: Abteilung II Prop. des 

Generalkomissars in Riga 

(Rigaer Druckerei), [1942].

Arvīds Grigulis
Latviešu strēlnieku ešelons

Dobji dun zeme, un meži dzied –
Uz fronti rit sastāvu rindas,
Latviešu strēlniekus pazīt var
Pēc dziesmām un ieroču šķindas.

Kompasa adatu ziemeļi liec,
Sirds liec uz dzimto malu.
Latvija, dzirdi, tavi dēli steidz,
Postam lai darītu galu!

Kāškrusta suns tavu labumu rij,
No kapiem kāpj muiža ar kungu,
Bet drīz to atkal pazemē trieks
Vīri ar ozola rungu.

Partizāns apstājas takā, kas ved
Caur drūmu un ēnainu silu.
Viņš klausās dziesmu, ko tālumi dzied,
Ceļ seju pret debesi zilo.

Māte uz aku pēc ūdens iet,
No akas smeļ tāluma dziesmu,
Tā atceras dēlu un nebaidās vairs
Ne nāves, ne posta, ne briesmu.

Dun zeme, dzied meži, un sliedes kauc –
Uz fronti latviešu strēlnieki brauc.
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19
43

19
43

Ģenerālis Bangerskis pieņem latviešu 
leģionāru parādi

Vada komandieru kursi Bolderājā. 
Novembris

Latviešu leģionāri kara feldšeru skolā Rīgas 1. slimnīcā. 
Foto no R. Kovtuņenko arhīva

Latviešu SS brīvprātīgo brigādes 1. kājnieku pulka komandieris pulkvedis 
Voldemārs Veiss uzrunā leģionārus. Volhova

Latvijas Centrālās padomes 
priekšsēdētājs Konstantīns Čakste

2. latviešu SS brīvprātīgo brigādes 
1. kājnieku pulka leģionāri Volhovā. 
Rudens

1. latviešu bumbvedēju aviācijas pulka eskadriļa Ivanovā

43. gvardes latviešu strēlnieku 
divīzijas karavīri atpūtā 

starp kaujām frontē. 
Pirmais no kreisās Eduards Berklavs

Pirmie 1000 jauniesauktie 
latviešu leģionāri mācībās

Andrejs Upīts Krievijā, Kstiņinā

Vieta Rīgā, kur Ādolfa Hitlera aleja 
pāriet Hitlera ielā

Aptiekas darbinieces pie Priekules aptiekas

Zenta Lisupa un Voldemars Robeža 
Iecavas gadatirgū

Daugavpils skats. Foto no Daugavpils muzeja kolekcijas

Latgales atbrīvošanas pieminekļa otrā atklāšana 22. augustā. 
Foto no Latgales kultūrvēstures muzeja krājuma

Labības statiņi pie Limbažu Lielezera

Pārcēlāju laiva Krāslavā 

Krituša vācu virsnieka bēres. Vācu karavīrus guldīja Meža kapos blakus lan-
desvēra kritušo kapiem

Leģionārs Pēteris Pastars savu kāzu rītā

Pie Neretas baznīcas

Aspazija Dubultos. 16. maijs

Auseklis Baušķenieks laikā, kad tapa 
glezna ar Jēzu (nepabeigta). A. Bauš-
ķenieces foto 

Lūcijas Garūtas un Andreja Eglīša 
kantātes “Dievs, Tava zeme deg!” 
titullapa

Čērčils pie pasaku stāstīšanas: 

“Anglija cīnās par mazo nāciju 

brīvību... Tomēr tāda ir patiesība! 

Angļu valdības aprindām tuvu 

stāvošā mēnešraksta “World 

Review” 1942. g. jūnija izdevumā 

lasām sekojošu Cripp’a izteicienu: 

“Baltijas valstīm – Igaunijai, 

Latvijai un Lietuvai jāpieder 

pie Padomju Savienības. Šīs 

zemes ilgu laiku bija neatdalāma 

cariskās impērijas sastāvdaļa, 

un nevienam nav ienācis 

prātā, ka tas būtu nepareizi, 

ja šīs zemes nepiederētu pie 

Krievijas.”  Vācija gādā par to, lai 

šis velnišķīgais nodoms būtu un 

paliktu tikai angļu ilgu sapnis! 

Latvieši, iegaumējiet to! /māksl. 

nezināms. – [B.v.: b.i., 1943].

Andrejs Eglītis
Dievs, tava zeme deg!

Dievs, Tava zeme deg –
 grēka un ienaida liesmās!
Dievs, Tava zeme deg!
 Debesis upuru nopūtu pilnas.

Zudušos varoņus saukājot,
 vaimanā nelaimju dzilnas.
Dievs, Tava zeme deg!
Ciemi un pilsētas gruvešos,
 nīcības putekļos triektas.
Augstāko kalngalu virsotnes
 nīcīgi putekļos liektas.
Dievs, vai nāk pastarā tiesa?
Ienaidā
Deldēta asins un miesa!
Piecel no putekļiem pilsētas,
 kalngalus atpakaļ stādi,
Tautām, kas negaisos noliektas,
 cerību karogu rādi.

* * *
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Aptieka Rīgā, Lienes ielā. Foto no 
I. Janičenko personiskā arhīva

19
44

19
44

Latvijas Centrālās padomes organi-
zētā laiva “Cerība” ar Kurzemes bēg-
ļiem ceļā uz Gotlandes salu Zviedrijā

Bēgļu laivas jūrā. F. Dziesmas foto

Zvejniekciemā iebraukušie bēgļi no 
Latvijas vidienes. F. Dziesmas foto

Pēdējais vakars zvejniekciemā dzim-
tajā zemē. F. Dziesmas foto

Iedzīvotāju atgriešanās sagrautajā Rēzeknē. Jūlijs. Foto no Latgales kultūrvēstu-
res muzeja krājuma

Degošās Cēsis

Vācieši atkāpjoties saspridzina 
Daugavas krastmalu Rīgā

Padomju karaspēka iznīcinātais 
pasažieru vilciens Katvaros

Kārlis un Lizete Skalbes un Niklāvs 
Strunke Jūrkalnē pirms došanās 
bēgļu gaitās uz Zviedriju

Partizānu brigāžu vadītāji Vilhelms 
Laiviņš (no kreisās)un Otomārs 
Oškalns

Sarkanās armijas 130. latviešu strēlnieku korpusa karavīri 18. jūlijā pāriet 
Latvijas robežu 

19. ieroču SS grenadieru divīzijas 
leģionārs kaujā Kurzemes katlā pie 
Zvejniekiem. 27. decembris

15. latviešu SS brīvprātīgo divīzijas 
15. artilērijas pulka lielgabals pozīcijās

Latviešu kadeti Dombicas junkurskolā. Pavasaris

Okupācijas varas organizētā jaunatnes manifestācija pie Brīvības pieminekļa 
Rīgā par godu vācu okupācijas trešajai gadadienai

Sarkanās armijas ienākšana Rīgā

Sarkanās armijas ierīkotais pontontilts pār Daugavu Rīgā. Oktobra beigas
Latviešu pirmās eskadriļas lidotāji Vecumu lidlaukā. Pavasaris

Ģenerālis Jānis Kurelis, kapteinis Krišs Kristaps Upelnieks, 
leitnants Roberts Rubenis

Līdz Klapkalnciemam izlauzušās 
Sarkanās armijas karavīri

130. latviešu strēlnieku korpusa 
karavīri F. Vorobjovs, M. Mihailovs, 
K. Kalnbērzs, V. Skudre un 
V. Stepančenko Krievijā 11. jūnijā

Pēc Sarkanās armijas lieluzbrukuma 
Bernātos pie jūras palika desmitiem 
bojātu tanku. Attēlā: ar pamestu 
tanku iepazīstas vietējie jaunieši. Foto 
no M. Rozes arhīva

Latviešu leģiona medicīnas māsa Vilhelms Purvītis. 1944. gada rudenī 
viņš devās bēgļu gaitās uz Vāciju

Gļēvulis čukst, 

leģionārs cīnās

/māksl. Valters Uzticis. – 

Rīga: P. Matnieka 

kartografi jas 

institūts, [1944].

Zinaīda Lazda
Latvijai

Uz tevi, Latvija, iet visas mūsu domas,
Pār tevi lūpas lūgsnu vārdus liek,
Kad vakarā un tumsā jāiestieg.

Uz tevi, Latvija, iet visas mūsu domas,
Pār tevi rīta ausmā sapnis nāk,
Ar tevi vien tik bēglis dzīvot māk.
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19
45

19
45 Vācu karagūstekņi drupu novākšanas darbos sagrautajā Liepājā

Kara laikā sagrautā Ludzas slimnīcas ēka

Oktobra svētki Liepājā, Uzvaras laukumāPulkvedis Roberts Osis. Neilgi pirms 
Vācijas kapitulācijas viņš centās 
organizēt Kurzemes Zemes (Tautas) 
padomi un izveidot Pagaidu valdību. 
Padomi bija domāts sasaukt 8. mai-
jā, taču vācu Kurzemes grupējuma 
kapitulācijas dēļ šis nodoms palika 
neīstenots

Tramvaja līnijas būvēšana Dau-
gavpilī. Foto no Daugavpils muzeja 
fondiem

Drupu novākšana Saldū

Daudz latviešu Padomju armijā tika iesaukti vēl 1945. gadā, kad karš bija 
beidzies. Attēlā: Pauls Klepers ar biedriem jauniesaukto nometnē

Kapitulējušie vācieši pie Tukuma ceļā uz nometni.  9. maijs Pirmā pēckara sēja. Daugavpils apriņķis

Lai pienācīgi atzīmētu uzvaru Otrajā pasaules karā, Liepājā tika organizēta 
plaša manifestācija. Visiem motociklu īpašniekiem tika dots rīkojums piedalī-
ties Uzvaras gājienā. Foto no M. Rozes arhīva

Sakstagala pagasta iznīcinātāju bataljona grupa. Šādi bataljoni tika izveidoti 
cīņai ar nacionālajiem partizāniem. Latvieši cīnījās pret latviešiem. 
Foto no Latgales kultūrvēstures muzeja krājuma

Daugavpils lokomotīvju un vagonu remonta rūpnīcas priekšnieks J. Smagars 
un galvenais inženieris S. Kuzņecovs

PSRS himna. Pēc Otrā pasaules kara 
šo himnu latviešiem nācās klausīties 
45 gadus

Aleksandrs Čaks. Pretēji daudziem 
latviešu inteliģences pārstāvjiem viņš 
palika mājās. Viņam nācās parakstīt 
aicinājumu latviešu bēgļiem atgriezties 
Latvijā

 Alfreds Amtmanis-Briedītis Čugunova 
lomā un Anta Klints Kupavinas lomā 
Aleksandra Ostrov ska lugas “Vilki un 
avis” iestudējumā Drāmas teātrī

Valmieras bērnudārza audzinātājas

Iznīcināsim fašistisko zvēru 

viņa paša midzenī!

/māksl. Arvīds Čerņevskis, 

Gunārs Vīndedzis. – Rīga: 

VAPP, [1945].

Bēgļu gaitās. No bēgļu vilciena Vācijā 
izkāpj profesors Jāzeps Vītols ar kun-
dzi. Viņus sagaida A. Teihmanis 

Altgardes DP nometnes E. Brusubārdas koris 31. augustā viesojās pie latviešu 
karagūstekņiem viņu gūsta nometnē Putlosā 

Līgo vakars Elbas krastā DP nometnē

Vācijā, Uelcenā 29. augustā notika pir-
mais latviešu koncerts angļu garnizona 
karavīriem, kurā piedalījās E. Brusu-
bārdas koris ar 70 dziedātājiem

Veronika Strēlerte 
Gotlandes krastā

Tik tuvu esi, Latvija,
Var jūrai pārstiept roku,
Un otra pretim pasniedzas
Caur tumšo viļņu loku.

To cieši satver, nepalaid,
Varbūt kāds slīkst un grimst –
Tik neizprotami jūra vaid,
Tik smagi viļņi ļimst.

To nepalaid, to nepalaid,
Varbūt tas slīcējs tu.
Velk mūsu sirdis jūra šī
Ar akmens smagumu.
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19
46

19
46

Virbu pagasta labības vezumi pie Stendes labības elevatora 

Rēzeknes atjaunošanas talka. Foto no Latgales kultūrvēstures muzeja krājuma

LPSR Zinātņu akadēmijas akadēmiķis 
Augusts Kirhenšteins

Rīta vingrošana Izvaltas skolā
14. aprīlī Rīgā. No kreisās pirmajā 
rindā pirmais Antons Birkerts, otrais 
Ernests Birznieks-Upītis, otrajā rindā 
pirmais Pēteris Birkerts, otrais Rūdolfs 
Egle, trešajā rindā pirmais Kārlis 
Freinbergs, otrais Kārlis Egle

Jaungada eglīte bērnu slimnīcā   

Herta Vītiņa (ar ķirbi) un Herta Tene 
ceļā no tirgus Cesvainē

R. Blaumaņa lugas “Ugunī” lomu tēlotāji pēc izrādes Litenē. Režisore Lilija 
Duka. Lomās L. Duka, P. Melngailis, A. Švūksts, E. Krote, V. Sirmais, A. Sti-
ra, E. Lorencis, E. Vilisters, O. Sirmais, O. Cepītis, A. Zediņa 

Žēlsirdīgo māsu kurss Augsburgā

Cēsu skoltāju institūta 3. kursa 
studenti kopā ar profesoru 
Vladimiru Miški

Atsākas mācības Daugavpils Valsts skolotāju institūtā

1. Maija demonstrācija Jēkabpilī pie Kultūras nama

Ēdole – skats no pils. Kartīte sūtīta radiem, kas pēc kara atgriezušies no Krie-
vijas, lai tie, ciemos braucot, varētu atrast ceļu

Priekšzīmīgi veiksim 

pavasara sēju! /māksl. Jānis 

Brekte. – Rīga: VAPP, [1946]. 

No Latvijas PSR ievēlētie PSRS Augstākās padomes 2. sasaukuma deputāti 
kopā ar Padomju Savienības maršaliem. Maskava, Kremlis, marts

Tīklu žāvēšana Jūrmalā. 
Sēž Dž. Skulmes jaunkundze

Pāles pagasta izpildkomitejas darbi-
nieki un jaunā darba zemniece Lūcija 
Saksone (pirmā no kreisās)

Mārtiņa draudzes mācītājs Jānis Smilškalns un ērģelniece Austra Ābelīte 
(centrā) iesvētībās

1946. gadā tika atklāta bērnu 
sanatorija „Latvijas Arteks” Vaivaros. 
Padomju laikā te atpūtās 1000 bērnu 
gadā. Darbojās bērnu veselības uzla-
bošanas iestāde ar vasaras nometni

Kokmateriālu izvešana no meža 
Strenču mežniecībā

Latviešu karavīru gūsta nometnē Put-
losā. Notiek nometnes vadības maiņa. 
2. aprīlis

Padomju repatriācijas virsnieku ieraša-
nās Altgardes DP nometnē 13. au-
gustā. Ofi ciālā PSRS politika bija 
piespiest visus bēgļus atgriezties mājās

Altgardes latviešu DP nometnes 
pamatskolas audzēkņi 

DP nometnē bija noteiktas obligātas 
pastaigas. Šajā laikā latvieši mācās 

dejot polonēzi

Latviešu leģionāri nometnē Vācijā, Putlosā

Līgatnes papīrfabrika Oktobra 
svētku rotā

Jānis Jaunsudrabiņš
Bez dzimtenes

Kurp tavi prāti traucas, draugs,
Kur domas lidinājas?
Jel nevaicā. Sirds sāpēs sauc:
Kaut drīzāk tiktu mājās.

Tur katrs savā darbā stās,
Tur atgūsim mēs spēkus
Un visus senču tikumus.
Dievs piedos mūsu grēkus.

Kas cilvēks ir bez dzimtenes,
Bez tēvijas, bez mājām?
Tik puteklis un pameslis
Zem svešas tautas kājām.
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19
47

19
47 Litenes un Gulbenes aktieri pēc R. Blaumaņa lugas “Pazudušais dēls” izrādes 

Gulbenē 27. aprīlī

Darbs Liepājas rūpnīcā 
“Sarkanais metalurgs”

Valmieras apriņķa zemnieku labības vezumi Valmierā, Revolūcijas ielā, pie 
labības nodošanas punkta. 1. oktobris

Cēsu apriņķa Vaives pagasta zemnieki ved nodošanai sienu

Tirgus Bauskā. M. Pavasara foto

Felicita Ertnere,  Irma Laiva, Edu-
ards Smiļģis,  Artūrs Filipsons,  Lilita 
Bērziņa un  Alberts Miķelsons Raiņa 
“Uguns un nakts” mēģinājumā

Anna Dilba, Visvaldis Bērtiņš, Ieva 
Bērtiņa un Marija Dilba uz ceļa  
Daugavpils apriņķa Ūdrīšu pagastā 
1.  jūnijā 

Dagdas slimnīca

Kokmateriālu krautuve – baļķu šķirošana elektrības stabiem

Nacionālie partizāni Kazimirs Circen-
is – Bismarks  – un Francis Dukovskis 
Viļakas pagastā

Jāņu svinēšana Vācijā, Grēvenē. No kreisās pirmajā rindā trešais un ceturtā 
Jānis un Natālija Jaunsudrabiņi 

Liepājas arodbiedrību brīvprātīgās sporta biedrības “Daugava” burātāji. 
Liepājniekiem nebija atļauts zēģelēt jūrā, tādēļ visa sportošana notika plašajā 
un seklajā Liepājas ezerā

Skolēnu ēdināšana Aleksandra skolā Limbažos

Pedagoģiskās padomes sēde Rēzeknes apriņķa Makašēnu septiņgadīgajā skolā. 
Foto no Latgales kultūrvēstures muzeja krājuma

Latvijas Valsts universitātes Medicīnas fakultātes izlaiduma saviesīgā daļa 
5. janvārī. No labās: docente M. Vīgante, profesors K. Rudzītis, T. Čēma, 
profesors P. Stradiņš, A. Siliņa, R. Raita

Arodbiedrības slēpošanas krosa dalībnieki 19. martā Valmierā

Rakstnieku dienas Vācijā, Vircburgā. No kreisās pirmajā rindā: rakstnieks 
Ģirts Salnais, rakstniece Irma Grebzde, mākslas zinātnieks gleznotājs Jānis 
Siliņš, literatūras vēsturnieks Pēteris Ērmanis, dzejniece Rasma Galeniece, 
literatūrkritiķis grāmatizdevējs Jānis Kadilis, dzejniece Zenta Liepa; otrajā 
rindā: rakstnieks Henrijs Moors, rakstnieki Teodors Zeltiņš un J. Miķelsons 

Nacionālie partizāni Antans Galvāns – 
Zemitāns, Kārlis Mareckis – Kļaviņš, 
Jānis Romāns – Bitīte, Edvards Ri-
žais – Paegle, Jāzeps Ruze – Nātriņš

Bauskas apriņķī pēc demobilizācijas 
palikušais šoferis Ivans Petrovičs ar 
savu mašīnu

Rēzeknes 3. bērnudārza audzinātāji 
un audzēkņi 1. Maija demonstrācijā. 
Foto no Latgales kultūrvēstures muzeja 
krājuma

Vai esi izpildījis 

GDA normas?

/māksl. Maksims Gleihs. – 

Rīga: Latv. poligr. tresta 1. 

litogrāfi ja, 1947.

Jānis Plaudis
Dzimtenes ainava

Ezerā peld mākons balts.
Vēsma apšu lapās šalc.
Cik vien tālu veras skati,
Palsi vizmo rudzu stati,
Balti ceļi druvās lokās,
Dzidras upes pļavu krokās;

Ganāmpulki zāli plūc,
Sētās kuļmašīnas dūc, 
Gravā gulgo dzirnu rats:
„Bagāts gads! Bagāts gads!”

Dzimtās zemes elpa saldā,
Smaržo tu kā maize galdā.

Elza Ķezbere, Juris Soikāns, Paula Jē-
gere-Freimane un Dzintars Freimanis 
Vācijā, Flensburgas DP nometnē 
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Drupu novākšanas talka Rēzeknē, 1. Maija ielā. Foto no Latgales kultūrvēstures 
muzeja krājuma

Dziesmu svētki Ventspilī ar uzrakstiem krievu valodāImants Kokars kā Cēsu skolotāju kora 
diriģents Vispārīgajos latviešu dziesmu 
svētkos

Litenes koris Gulbenes rajona Dziesmu svētkos 4. jūlijā. Priekšā diriģents 
Sergejs Duks

X vispārīgos dziesmu svētkus nosauca 
par Padomju Latvijas I dziesmu 

svētkiem. Attēlā: virsdiriģenti Teodors 
Kalniņš, Leonīds Vīgners, Jānis Ozo-

liņš, Jēkabs Mediņš 

Diriģents Arvīds Jansons ar savu 
sievu Iraīdu un dēlu Marisu Rīgā

Drupu novākšana Cēsīs 

Rūjas septiņgadīgās skolas audzēkņi 
veido sienas avīzi

Kulšanas talka Jaunlaicenē. Labības kulšanas agregāts pie rijas, kurš darbi-
nāms ar petroleju un iegriež kuļmašīnu ar kārti. Kuļ Bubucu dzimtas vīri

1. Maija svētku mītiņš uz sniega paklāja Bauskas tirgus laukumā. Par godu 
svētkiem veikalā varēja iegādāties šņabi. Mītiņā pirmajās rindās nostādīja 
skolniekus, jo nebija zināms, vai pieaugušie jau nebūs piedzērušies. 
M. Pavasara foto

Liepājas rūpnīcā “Sarkanais metalurgs” 

Rīgas pilsētas Jūrmalas rajona padomes 1. sasaukuma deputāti 4. februārī 

Daugavpils apriņķa komjaunieši Aglonas HES celtniecībā. Aglonas HES 
tika uzcelta novembrī 20 dienu laikā. Foto no Daugavpils muzeja kolekcijas
  

Fotomontāža – demonstrācija Liepājā komjaunatnes 30. gadadienā

Kārsava

Nodarbība Aizputes vidusskolā

Latviešu operdziedātāja Alise Koha-
Žubīte Rozīnas lomā Dž. Rosīnī operā 
"Seviljas bārddzinis" emigrācijā Vācijā

Cesvaines skolotāja Mežgaiļa ģimene

Limbažu maizes ceptuvē 

Kuļmašīna “Imanta” Viesītes kolhozā. 
Foto no Jēkabpils muzeja kolekcijas

Kolhozs atņēma visu līdz pēdējam 
kartupelim un pēdējam graudu kilo-
gramam. Vīri gājuši bojā vai atradās 
fi ltrācijas nometnēs. Sievas bija spies-
tas pārtikai izvēlēties cukurbietes

Šaha turnīrs Līvbērzes septiņgadīgajā 
skolā. Foto no E. Zirņa albuma

Mums negaisos mirdzēja 

brīvības saule, 

un Ļeņins mums rādīja ceļu, 

kurp iet. 

Mūs audzēja Staļins, – lai 

kalpojam tautai, lai darbā un 

cīņās mums uzvaras  zied 

/māksl.  Reinholds 

Kasparsons. - 

Rīga: LVI, 1948.

Mirdza Ķempe
Dzimtene

Tu mani uzrunā ar meža cēlām šalkām,
Ar upju valodām un putnu balsīm smalkām,
Un tava varavīksne spīd caur baigām tālēm,
Nāk vēsma mierīga no kokiem un no zālēm,
No druvām lāsmainām un saldiem siena vāliem.
Kā meža balodis sauc mani dūdodama,
Un gaida svētelis pie mana tēva nama.
Ar acīm skaidrajām tur mana tauta staigā,
Mirdz sena gudrība un miera spēks tai vaigā,
Daudzreiz no postažām tā cēlās rīta zaigā.
Sauc gatves, lielceļi, dun klusi sevī tilti,
Un lauku kapsētās zuz viegli gaišās smiltis.

Ai, Latvija, tu esi un tu skani
Ar dzīvajiem, ar mirušiem, ar mani.
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Čekists un komjaunatnes darbi-
nieks Bauskas sporta laukumā. Tādi 

izskatījās labākie no labākajiem, kam 
aicināja līdzināties. M. Pavasara foto

Rudzu sēja Neretā. Foto no D. Nipānes personiskā arhīva

Skrundas stacijā sadzīti lopu vagoni, ar ko tika deportēti tūkstošiem Latvijas 
iedzīvotāju

No Latvijas 25. martā tika izsūtīti 
42 133 cilvēki, to vidū veci ļaudis, 
sievietes un bērni

1. Maija gājienā Rīgā piedalās profesori Arvīds Kalniņš, Pauls Stradiņš un 
Solomons Hillers. V. Rīdzenieka foto 

Oktobra svētkos soļo Daugavpils 
tramvaju depo kolektīvs

Rīgas vingrotājas B. Krūmiņas vadībā gatavojas uzstāties Maskavā 

Bauskas iedzīvotāji ar interesi klausās runātājos, jau laikus ieņemot rindu pie 
dzērienu veikala, ko atvērs pēc mītiņa. M. Pavasara foto Rūpnīca “Sarkanais metalurgs”. Meti-

nātāja ķēžu cehā

Jumavas krautuve Gaujā – pēdējie plosti Jumavas mežniecībā. 
L. Bambes foto

Cēsu Lāča aptiekas darbinieki

Dzelzsbetona tilta būve pār Amatu Vidzemes šosejā pie Melturiem

Rīgas 3. mēbeļu kombināts. 
Foto no I. Janičenko personiskā arhīva

Latviešu pārvešana no vienas Vācijas pārvietoto personu nometnes uz citu. 
Attēlā: daļu latviešu, kuru vidū ar bārdu un spieķi rakstnieks Pāvils Gruzna, 
no Mirvikas nometnes Flensburgā pārved uz Špakenbergas nometni Lībekā 
10. februārī

Rakstnieku vakars Čērčila kazarmas nometnē 19. martā Lībekā Vācijā. No 
kreisās: žurnālists tulkotājs Oļģerts Liepiņš, Paulīne Paula Liepiņa, Marta De-
gaine, rakstnieks Pāvils Gruzna, dzejnieks Jānis Norkalns, rakstnieks tulkotājs 
Emīls Skujenieks, rakstnieks, publicists Jānis Sudrabiņš

Krāslava. Ļaudis pošas ciemos. Pēckara gados zirgi vienmēr esot bijuši izkā-
mējuši

Rēzeknes bērnudārzs. Foto no Latgales kultūrvēstures muzeja krājumaDarbaļaužu demonstrācija Jēkabpilī 
7. novembrī. Plakātos un transparen-
tos krietni pieaudzis krievu valodas 
īpatsvars

Bērni ar klases audzinātāju Bārbeles 
skolā

Skultes septiņgadīgās skolas skolotāju 
istabā

Anita Vītiņa Rūjas septiņgadīgajā sko-
lā nodarbojas ar mākslas vingrošanu

Lai mūsu dzimtene 

varena zied, to, biedri, ar 

darbu stipriniet!

/māksl. Arvīds Jēgers. – 

Rīga: Latvijas Valsts 

izdevniecība, 1949.
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Limbažu fi lca fabrikas strādnieki 
Oktobra demonstrācijā ar savu pro-
dukciju uz kravas automobiļa

Par godu Latvijas PSR 10. gadskārtai Rīgā atklāja proletariāta vadoņa pie-
minekli Ļeņinam. Autori tēlnieki Vladimirs Ingals, Venjamins Bogoļubovs, 
arhitekts Ernests Štālbergs

Rīgas 1. tramvaju parka darbnīcas

Botānikas kabinets Rēzeknes rajona Makašēnu ciema Kļavu septiņgadīgajā 
skolā. Foto no Latgales kultūrvēstures muzeja krājuma

Militārās sanatorijas atpūtnieki Rīgas Jūrmalā

Rīgas Medicīnas institūta 1. kursa studenti anatomijas nodarbībā

Skolotāju kvalifi kācijas celšanas kursu dalīnieki no dažādām PSRS republi-
kām Cēsīs, pilsētas parkā

Sanāksme ZA Fundamentālās bibliotēkas zinātniskajā lasītavā Rīgā, Komunā-
lajā ielā 4 

Siena pļāvējas Alojas pusē

Austra Dārziņa izsūtījumā Sibīrijā, 
Tomskas apgabalā

Vāzbergu ģimene izsūtījumā sovhozā 
“Zerno” Sibīrijā pie meitas Valdas 
kapa

Artūrs Bērziņš (virs baļķiem) izsūtī-
jumā Altajā, Sibīrijā

Ar kuģi “General Ballou” Ņujorkā 
iebraukusi Dace Apermane. Viņu 
sagaida DP komisijas priekšsēdis 
Ugo Karūzi, Harijs Lielnors un 
Church World Service DP komitejas 
priekšsēdis Stenlijs Stjūbers un avīzes 
“Laiks” izdevējs Helmārs Rudzītis

Latviešu trimdas kultūras darbinieki 
dzejniece Lija Kronberga, jurists 
Arveds Švābe, dzejniece Anna Dagda, 
žurnālists Jānis Kārkliņš, rakstnieks 
Kārlis Dziļleja, rakstniece Ingrīda 
Vīksna, publicists Arturs Bērziņš  vīna 
pagrabā Stokholmā. 
H. Kliģera foto 

Madlienas folkloras teicēja Ilze 
Lukstiņa tautastērpā 

Lielvārdes folkloras teicēja Emīlija 
Celmiņa, ganot govis 

Piemineklis “Ļeņins Gorkos sarunā ar Staļinu” Daugavpilī

Folklorists Jānis Alberts Jansons, 
pedagogs un literatūrzinātnieks 
Boriss Infantjevs, folkloristi Pēteris 
Birkerts, Zenta Veilande, Mirdza 
Berzinska, Vilma Greble 21. jūlijā 
demonstrācijā Rīgā 

Fotogrāfs Vilis Rīdzenieks pie Auces 
ezera ar lomu. A. Kalniņa foto 

Mērīšanas darbus Ļeņina kolhozā veic 
posminieks Osvalds Kūkums

Raimonds Ozoliņš un Pēteris Straz-
diņš Smiltenē 

Teodora Reitāla grupas nacionālie 
partizāni Vidzemē

Profesors Gustavs Vanags 24. maijā

Rīgas universālveikalā 

vienmēr plašākā 

izvēlē augstākās 

kvalitātes rūpniecības 

un pārtikas preces

/māksl. nezināms. – 

Rīga: LPRRT tipo-

litografi ja, [1950].

Pēteris Sils
Pie Ļeņina pieminekļa

Pašā Rīgas vidū
Piemineklis stalts –
Granīts brūni sarkans,
Ļeņins – bronzā kalts.

Skolas gaitas sākot,
Mēs turp aizgājām,
Pieminekļa priekšā 
Ziedus nolikām.

Ko gan tobrīd juta
Klases kolektīvs? – 
Vienmēr mūsu sirdīs
Lielais Ļeņins dzīvs.

Viņš mūs māca skolā
Zināšanas gūt,
Lai mēs varam īsti
Ļeņinieši būt.

Viņš mūs māca strādāt,
Lai var dzīve zelt, –
Kā to jaunu veidot,
Komunismu celt.
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Kolhoza “Salacas arājs” pirmie graudi. Centrā Nikolajs Kostrovs. 
Foto no Limbažu muzeja krājuma

19
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Rēzeknes pilsētas saimniecības strādnieku un inženiertehnisko darbinieku kolektīvs

Pašdarbības teātra mēģinājums Jaungulbenē

Vīri pēc medībām Rūjienā

Uzņēmuma „Radiotehnika” direkto-
ra kabinets 

Mākslinieku savienības 1. kongress 26. un 27. februārī Valsts fi lharmonijas zālē Rīgā,
Amatu ielā 6

Auklu rotināšana pie stāvvadiem Duntes ciemā. No kreisās: M. Liepkalns, 
K. Meņģelis, K. Zirnis

Plūdi Krāslavā, Kaplavas ielā

Zemesdarbi Krāslavas rajona Ūdrīšu ciemā

Šoferu kursu dalībnieki Liepājā. Foto no Kuldīgas novada muzeja fondiem 29. jūlijā Londonā, Latvijas vēstniecībā, tiek atklāta Latviešu dziesmu diena. 
Atklāšanā piedalās diriģents Teodors Reiters, sūtņi Kārlis Reinhods Zariņš un 
Jūlijs Feldmanis, pulkvedis Vilis Janums un citas ietekmīgas personas

Rīgas Jūrmala. Ar Sarkanā Karoga 
ordeni apbalvotās Baltijas kara fl otes 
sanatorijas (Majoros) atpūtnieki eks-
kursijas laikā pie Ķemeru paviljona 

Anatomijas lekcija Rīgas Medicīnas 
institūtā

Aizbraukušo latviešu docētāju vietā 
ieradās mācībspēki no citām PSRS 
republikām. Anatomijas lekciju lasa 
Vasilijs Kalbergs

Miliču patruļas instruktāža pirms 
došanās reidā Rīgā

1. Maija gājiens Rēzeknē

Latvijas Valsts universitātes studentu 
pretošanās grupas “Latvijas brīvības 
atjaunotāji” vadītājs Gunārs Zem-
tautis. Apcietināts 1950. gadā, 
nāvessods izpildīts 1951. gadā

Anita Vītiņa ar draudzeni ieradu-
šās Rīgā, lai iepazītos ar studēšanas 
iespējām

Fotogrāfs Ernests Ansulis pats allaž 
fotografējis lauku ainas Liepājas pusē. 
Šoreiz iemūžināts pats

Rēzeknes 1. vidusskolas 2.a klase. 
Foto no Latgales kultūrvēstures muzeja 
krājuma

Vienīgais zirgs Trapenes kolhozā. Ar 
to apkopa gandrīz visu rušināmkul-
tūru laukus kolhozā

Vareni kāposti padevušies Alūksnes 
rajona kolhozā „Ļeņina ceļš” 

Mēslošana Trapenes kolhoza laukos. 
Strādā Vija Vilka 

Iestājieties brīvprātīgās 

aviācijas veicināšanas 

biedrības rindās!

/māksl. Arvīds Jēgers. – 

Rīga: LVI, 1951.

Andrejs Balodis
Mēs – kolchoza bērni 

Mēs – kolchoza bērni, ko briesmas,
Ne grūtības nespēj liekt.
Deg krūtīs sirdis kā liesmas –
Visu darbam un Dzimtenei sniegt.

Mēs mīlam šalcošās druvas
Un plašumu, vēji kur dej.
Vistālākās zvaigznes mums tuvas,
Dzidru mirdzumu dvēselēs lej.

Bet dārgākā zvaigzne no visām –
Pār Kremli kas augstu kvēl;
Šī zvaigzne soļus mums vada,
Tai dzīvot un nomirt nav žēl!

Mēs – kolchoza bērni, kam dziesmas
Ik solī atbalstu rod.
Deg krūtīs sirdis kā liesmas –
Visu darbam un Dzimtenei dot!
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Kolhoza “Salacas arājs” pirmie graudi. Centrā Nikolajs Kostrovs. 
Foto no Limbažu muzeja krājuma
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Rēzeknes pilsētas saimniecības strādnieku un inženiertehnisko darbinieku kolektīvs

Pašdarbības teātra mēģinājums Jaungulbenē

Vīri pēc medībām Rūjienā

Uzņēmuma „Radiotehnika” direkto-
ra kabinets 

Mākslinieku savienības 1. kongress 26. un 27. februārī Valsts fi lharmonijas zālē Rīgā,
Amatu ielā 6

Auklu rotināšana pie stāvvadiem Duntes ciemā. No kreisās: M. Liepkalns, 
K. Meņģelis, K. Zirnis

Plūdi Krāslavā, Kaplavas ielā

Zemesdarbi Krāslavas rajona Ūdrīšu ciemā

Šoferu kursu dalībnieki Liepājā. Foto no Kuldīgas novada muzeja fondiem 29. jūlijā Londonā, Latvijas vēstniecībā, tiek atklāta Latviešu dziesmu diena. 
Atklāšanā piedalās diriģents Teodors Reiters, sūtņi Kārlis Reinhods Zariņš un 
Jūlijs Feldmanis, pulkvedis Vilis Janums un citas ietekmīgas personas

Rīgas Jūrmala. Ar Sarkanā Karoga 
ordeni apbalvotās Baltijas kara fl otes 
sanatorijas (Majoros) atpūtnieki eks-
kursijas laikā pie Ķemeru paviljona 

Anatomijas lekcija Rīgas Medicīnas 
institūtā

Aizbraukušo latviešu docētāju vietā 
ieradās mācībspēki no citām PSRS 
republikām. Anatomijas lekciju lasa 
Vasilijs Kalbergs

Miliču patruļas instruktāža pirms 
došanās reidā Rīgā

1. Maija gājiens Rēzeknē

Latvijas Valsts universitātes studentu 
pretošanās grupas “Latvijas brīvības 
atjaunotāji” vadītājs Gunārs Zem-
tautis. Apcietināts 1950. gadā, 
nāvessods izpildīts 1951. gadā

Anita Vītiņa ar draudzeni ieradu-
šās Rīgā, lai iepazītos ar studēšanas 
iespējām

Fotogrāfs Ernests Ansulis pats allaž 
fotografējis lauku ainas Liepājas pusē. 
Šoreiz iemūžināts pats

Rēzeknes 1. vidusskolas 2.a klase. 
Foto no Latgales kultūrvēstures muzeja 
krājuma

Vienīgais zirgs Trapenes kolhozā. Ar 
to apkopa gandrīz visu rušināmkul-
tūru laukus kolhozā

Vareni kāposti padevušies Alūksnes 
rajona kolhozā „Ļeņina ceļš” 

Mēslošana Trapenes kolhoza laukos. 
Strādā Vija Vilka 

Iestājieties brīvprātīgās 

aviācijas veicināšanas 

biedrības rindās!

/māksl. Arvīds Jēgers. – 

Rīga: LVI, 1951.

Andrejs Balodis
Mēs – kolchoza bērni 

Mēs – kolchoza bērni, ko briesmas,
Ne grūtības nespēj liekt.
Deg krūtīs sirdis kā liesmas –
Visu darbam un Dzimtenei sniegt.

Mēs mīlam šalcošās druvas
Un plašumu, vēji kur dej.
Vistālākās zvaigznes mums tuvas,
Dzidru mirdzumu dvēselēs lej.

Bet dārgākā zvaigzne no visām –
Pār Kremli kas augstu kvēl;
Šī zvaigzne soļus mums vada,
Tai dzīvot un nomirt nav žēl!

Mēs – kolchoza bērni, kam dziesmas
Ik solī atbalstu rod.
Deg krūtīs sirdis kā liesmas –
Visu darbam un Dzimtenei dot!
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Būvmateriālu sagatavošana starprepubliku kolhozu HES "Tautu draudzība" 
celtniecībai Daugavpils rajonā

Latvijas Valsts universitātes studenti Alfrēds, Valis, Jānis, Lidija, Ruta, Ligija, 
Aina, Ina, Maiga, Baiba un Vaira ceļā uz kolhozu Mārkalnē septembrī

Mārtiņš Meņģelis reņģu nodošanas punktā Duntes pagasta Vārzās

Cukurbiešu kaplēšana Limbažu rajona Molotova lauksaimniecības artelī

Tipveida govju kūts celtniecība Rēzeknes rajona kolhozā “Varonis”. Glāzera 
foto no Latgales kultūrvēstures muzeja krājuma

Gleznotājs Jurģis Skulme pie klavie-
rēm

Krāslavas rajona Izvaltas kolhoza “Cīņa” ļaudis pirms labības pļaujas

Studijas Latvijas Valsts universitātes Bioloģijas fakultātē. Centrā Antonija Zvīdre

Gulbenes trikotāžas darbnīca – Vissavienības sociālistiskās sacensības uzvarētāja

Mācības Lādes skolā

Agstskolu studenti 1. Maija svētku gājienā

Višķu lauksaimniecības tehnikuma 
studenti ekskursijā Rīgā

Zvejnieku kolhoza “Uzvara ”zvejnieki, 
priekšplānā brigadieris K. Fricfelds, 
kas vēlāk gāja bojā traģiskā nāvē jūrā 
kopā ar saviem brigādes vīriem 

Cūku audzēšana ārpus kūts Vecauces 
mācību un pētījumu saimniecībā

Kvitiņš un Pods-Podiņš Padomju 
armijā Ainažos

Krievu valodas stunda VĻKJS 
30. gadadienas Rīgas 4. vidusskolas 

11.a klasē skolotājas 
Ustinovičas vadībāAtpūtnieki no PSRS sabraukuši 

Ķemeros

Staļina piemineklis Komjaunatnes 
skvērā Ventspilī. Tēlnieks 

S. Merkurovs

Ņujorkas latviešu draudzes mācītājs 
Rihards Zariņš no 1948. līdz 1952. 
gadam Ņujorkas ostā sagaidīja 287 
kuģus, kas atveda vairāk nekā 
10 000 latviešu kara bēgļu. Tautiešus 
dzimtenē viņš uzrunāja radiostacijā 
„Amerikas balss no Vašingtonas”

Disertācijas aizstāvēšana Latvijas Valsts universitātē, Ķīmijas fakultātē. 
5. jūlijā zinātņu kandidāta disertāciju aizstāv Velta Vītola-Zelmene

Kapitālistisko zemju 

vienkāršie ļaudis ir par 

mieru un draudzību ar 

Padomju Savienību

/māksl. Aleksandrs 

Dobrovs. – Rīga: LVI, 1952.
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Rūjienas mājturības skolas audzēknes dodas apgūt praktiskās iemaņas un 
pieredzi uz Valmieru 

Pēdējie plosti Mēmelē pie Bauskas. Vēlāk plostus vairs nepludināja. 
M.Pavasara foto

Rīgas 49. vidusskolas slēpošanas 
sacensības Rīgā, Grostonas ielā. 
Foto no I. Janičenko personiskā arhīva

Staļina nāve bija pēdējais viņa piemi-
nekļa izmantošanas brīdis. Visai drīz 
Staļina pieminekļi ātri pazuda. Sēru 
gājiena dalībnieki Liepājā, Stacijas 
laukumā 

Ziedu nolikšana pie Staļina krūšutēla Liepājā martā. Staļina nāve 5. martā 
radīja patiesu sēru un bēdu imitāciju vienlaikus. Citējot Vili Lāci: “Medicī-
nisko paziņojumu skopajos vārdos miljoniem cilvēku visās zemeslodes malās 
kvēli alka rast pamatu cilvēces kopējai cerībai, ko loloja mūsu sirdis: cerību 
uz karsti mīļotā Vadoņa izveseļošanos”

17. martā Alfrēds raksta no Sibīrijas: “Uzņēmumā govju kūts ar ūdens izle-
jamo sili caur logu, kur pa reni tas tiek novadīts baļļā. Lopu dzirdināšana un 
kopšana tautas saimniecības pamats. Kā redzams, uzņēmumā pie mums tiek 
pielietota augstākā tehnika ūdens piegādē ar braucamo buļļu transportu”

Latviešu sievas izsūtījumā Sibīrijā, Zejas krastā Uravkā, pludina kokus un 
strādā gaterī

Daugavas Vanagi Anglijā, Notingmā,14. jūnijā, pieminot komunistu uz Sibī-
riju aizvestos tautiešus, piedalījās pretkomunisma demonstrācijā. No kreisās: 
J. Lūsis, A. Platacis, A. Rudzītis, S. Platacis, J. Pētersons, L. Hofmarka, 
Z. Zaķe-Skuja, J. Grasis, M. Zaķe-Skuja, J. Frišvalds, I. Tamsone-Piķele

Nākamais rīts pēc izlaiduma Viesītes skolā

Ķekatas Krāslavas rajona Krasnolenkas ciemā gada pirmajās dienās. Visvaldis 
Bērtiņš, Ieva Bērtiņa, Mečislavs Karabeško, Broņislavs Dilba, Anna Dilba, 
Ināra Karabeško 

Pārceltuve no Krustpils uz Jēkabpili

Neaizmirstami Romeo un Džuljeta:  
Eduards Pāvuls un Vija Artmane 
Eduarda Smiļģa režisētajā Šekspīra 
iestudējumā

Mārupes ciema mežsarga mājas „La-
piņas”. Zirgus rāda A. Lapiņa, kas 
vēlāk bija Mārupes kolhoza galvenā 
zirgkope. Mežsargs atšķirā no citiem 
drīkstēja turēt zirgu, bet, ja viņam 
bija lielāks rajons, – pat vairākus. 
No mežsarga zirgu aizņēmās visi 
viensētnieki lauku darbu veikšanai

Labības gubiņu vākšana Limbažu 
rajona kolhozā “Padomju saule”  

Pionieri Daugavpilī pie Staļina 
pieminekļa

Studentu apmācība poligonā ar nive-
lieri docenta Kārļa Menzina vadībā

Oktobra svētku gājiens pie Dubultu stacijas 

Krāslavas rajona kolhoza “Cīņa” ļaudis 
pirms labības kulšanas

LKP CK pirmais sekretārs Jānis 
Kalnbērziņš un Ministru padomes 
priekšsēdētājs Vilis Lācis 

Mičurina zinātni – kolhozos!

/māksl. Maksims Gleihs. – 

Rīga: LVI, 1953.

Siena talka Viesītes kolhozā. Priekš-
plānā Alfrēds Vecumnieks

Vizma Belševica
Nemirstība

Un atkal dienas...  Radio
 ar sāpēm klausījāmies mēs:
Bij Kremlī Staļins smagi slims, –
     vai dzīvei viņu atgriezt spēs?
Mēs atdot varētu ikviens
  pa lāsei savas asinis,
Lai glābtu viņu, kura sirds
     kā Danko sirds pār laikiem viz.
Vairs zaudējumu smagāko
          jau novērst nespēja nekas, –
Un otro reizi pasaule
   redz komunistu asaras...
Bet viļas naidnieks, cerēdams,
   ka mūsu zemes stiprums grauts,
Jo paliek Partija. Un to
   – nekādai varai nesalauzt!
Mēs savas rindas sakļaujam,
   lai sāpes atkal rūda tās,
Mēs zvēram biedram Staļinam:
   tā ceļu tautas neatstās.
Līdz galam visu paveiksim,
   kas viņa domas ievadīts,
Un mūsu zemē uzausīs
   uz mūžiem komunisma rīts.
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Bioloģijas skolotājs Mežbrāķis rāda 
siltumnīcas ražu Limbažu 1. septiņ-

gadīgajā skolā 23. aprīlī 

Augstsprieguma elektropārvades 
līnijas vadu pārbaude 

Daugavpils dzelzceļa stacija. Stacijas ēka uzcelta 1951. gadā, bet laukuma 
rekonstrukcija pabeigta 1953. gadā. Pilsētā izveidots taksometru parks, pasa-
žierus pārvadā lepnākais automobilis PSRS – „Pobeda”. Foto no Daugavpils 
novadpētniecības un mākslas muzeja fondiem

Tirgus Talsos

Rēzeknes piena konservu kombināta galvenā korpusa celtniecība. Foto no 
Latgales kultūrvēstures muzeja krājuma

Limbažu 1. septiņgadīgās skolas audzēkņi klausās skolotāja stāstījumu par 
Volodjas Uļjanova bērnību

Valmieras slidotava februārī

Kartupeļu talka Ļeņina kolhozā Stienē

Dzejnieki Ojārs Vācietis, Mirdza Ķempe (centrā) un Andris Vējāns kopā ar 
Bauskas pionieriem

Kārlis Irbītis un profesors  Jānis Aker-
manis Mineapolisā

Daugavas Vanagi Anglijā, Notingmā 
11. augustā. No kreisās sēž P. Ozols, 
J. Frišvalds, Daugavas vanagu priekš-
nieks V. Janums, E. Groskope– Cau-
nīte. Stāv: E. Gailis, A. Tamsons, 
A. Lindens, A. Platacis, A. Caunītis

Daugavpilī bērnu atpūtas nams 
“Cīrulīši” bija viena no populārāka-
jām bērnu rehabilitācijas un atpūtas 
iestādēm 

Attēls no Daugavpils rajona Goda 
plāksnes: „Pupiņš Jānis Ksaverija d.,  
“Mičurina” lauksaimniecības arteļa 
brigadieris. Ieguvis graudaugu ražu 
25 cnt/ha, kartupeļu – 190 cnt/ha, 
cukurbiešu – 330 cnt/ha”

Attēls no Daugavpils rajona Goda 
plāksnes: „Maļuka Veronika Augusta 
m., sovhoza “Eglaines” teļkope. Ie-
guvusi vidējo diennakts pieaugumu 
no katras galvas 955 gramus” 

Attēls no Daugavpils rajona Goda 
plāksnes: „Antonovs Jakovs Ivana d., 
lauksaimniecības arteļa 
“Liesma” priekšsēdētājs. Par pānāku-
miem piena un gaļas ražošanas 
palielināšanā”

Padomju un partijas darbinieki, PSKP 
vēstures docētāji Georgs Daberts un 
Andrejs Fekters demonstrācijā 
1. maijā

Talsu rajona Padomju saimniecības 
„Okte” strādnieki brauc uz vēlēšanām. 
Padomju saimniecība „Okte” ātri spe-
cializējās zirgkopībā, zirgu audzēšanu 
turpināja arī tad, kad partijas norāde 
lika zirgus nokaut un ieviest traktorus

Rīgas hipodroms

Komponists Emilis Melngailis savā 
dzīvoklī

Līvānu mašīnu tehniskā stacija. Trak-
torists Staņislavs Sprudžis

Rīgas Medicīnas institūta studenti 
braucienā ar laivu

Universitātes vīru kora koncerts Latvijas Valsts universitātes Lielajā aulā

Katrā kolhozā – grāmatu 

kiosks = В каждом 

колхозе – книжный киоск

/māksl. Iļja Štikāns. – Rīga: 

LPRRT. Tip., [1954].

Dejas  militārās sanatorijas klubā Rīgas Jūrmalā

Ojārs Vācietis
Ar Staļina karogu ejam tālāk!

– Nevar būt... nē, nevar būt... –
Tajā rītā dzirdēja čukstot,
Tagad visi saprot un jūt – 
Dižena, liela sirds stājusies pukstēt.

Šinī brīdī vairs vārdu nav – 
Runā acis, bet lūpas klusē.
Pēdējā goda sardzē stāv
Ļaužu miljoni visās pusēs.

Vietu lai izmisums neatrod,
Kur liecas karogi mūžīgai slavai – 
Tauta klusējot zvērestu dod
Taisnībai savai – Partijai savai.

Mūs nekas no tās nevar šķirt,
Dzēst tās gaismu no mūsu sejām,
Mūsu taisnība nevar mirt,
Un ar to šodien tālāk ejam.

Grūtības nebaida, darbi sauc – 
Tie deg krūtīs kā lielas slāpes,
Zobi jāsakož – sāpju daudz,
Bet dod milža spēku šīs sāpes.

Šodien karogs mums sēru tīts,
Tomēr šaubas mums ceļu netin – 
Ar šo karogu iesim rīt
Darbam, laimei un uzvarām pretī!
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Konfekšu fabrikas “Uzvara” ledeņu 
pakošanas cehs. Foto no P. Gricenko 
arhīva

Pirmais konveijers Aleksandra Popova Rīgas radiorūpnīcas cehā, top radiouz-
tvērējs “Festivāls” 

Latvijas republikas benzīna staciju 
kantoris "Degviela". Finanšu daļa 
strādā ar skaitīkļiem

Laboratorijā strādā ķīmiķe Velta 
Zelmene

Daugavas stadions. Foto no I. Janičenko personiskā arhīva

Mītiņš par godu Rīgas TEC-1 pirmās kārtas pabeigšanai    

Siena pļauja Piebalgā

Latvijas radio simfoniskais orķestris 
un Valsts koris uzstājas Maskavā 
Leonīda Vīgnera vadībā. Viesizrādes 
Maskavā pamatoti tika uzskatītas par 
nozīmīgāko atskaites punktu māksli-
niecisko kolektīvu darbā

Kartupeļu novākšana Rēzeknes rajona kolhozā „Pareizais ceļš”. Foto no Latga-
les kultūrvēstures muzeja krājuma

Jāņa Fabriciusa sanatorijas sarkanais stūrītis Rīgas Jūrmalā. Sarkanais stūrītis 
parasti bija istaba ar Ļeņina krūšutēlu, sienas avīzi, laikrakstu „Cīņa”, „Izvesti-
ja” un „Pravda” komplektiem

Dziesmu svētki Ludzā 

Rakstnieku atpūtas nams Dubultos. Pie ēkas divi portreti – Maksima Gor-
kija un Raiņa. J. Krieviņa foto no Jūrmalas pilsētas muzeja krājumiem 

Rīgas kultūras un izglītības darbinieku tehnikuma 1955. gada absolvents 
kopā ar pedagogiem. Pirmajā rindā ar ziediem ir skolotāja Žemele. Trešajā 
rindā pirmā no labās ir Zigrīda Apala, kas kļuva par arheoloģi un pētī Cēsu 
pili

Latvija ir un paliek skaista, vienalga, kas tajā saimnieko. Sīvera ezers Latgalē
Tā sākas ceļš uz pasaules čempionu tituliem motobraukšanā ar blakusvāģi. 
Valmieras rajona meistarsacīkstes 14. jūlijā

PSRS Jūras kara fl otes dienai par godu DOSAAF rīko Gaujas svētkus. Amfī-
biju parāde Gaujā 27. jūlijā

Brīvprātīgās sporta biedrības “Dau-
gava” rīkotās peldēšanas sacensības 
Gaujā pie Valmieras jūlijā

Laikraksta “Liesma” rīkoto slēpošanas 
sacensību uzvarētāji Valmierā 14. 
februārī

Uzcelta Dziesmu svētku estrāde

Valda Ruperta 1955. gadā sūtīta 
kartīte no izsūtījuma Austrumsibīri-
jā, Amūras rajonā. Izsūtījuma gados 
viņš ir izaudzis un sācis studēt

Cēsu aptieka

Latvijas PSR Augstākās padomes 
vēlēšanas 27. februārī

Декада латышского 

искусства и литературы 

в Москве [1956]

/māksl. Tenis Grasis. – 

Рига: Латвийское 

государстенное 

издательство, 1955.
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Liepājas rūpnīcas “Sarkanais metal-
urgs” martencehā

Latvieši izsūtījumā Sibīrijas tundrā saglabāja latviskumu, sāka iekopt dārzus, 
labi strādāja. Attēlā: Jāņu svinēšana izsūtījumā Ačirā Sibīrijā

Izsūtītie brāļi Pētersoni Vorkutā29. jūlijā tika atklāts ieslodzītā 
Edvarta Sidraba veidotais iemineklis 
represētajiem latviešiem Intā, aiz 
polārā loka. Varas iestādes 
pieminekli uzstādīt neļāva, tāpēc 
piemineklis novietots virs dažu 
latviešu kapuvietām. 

Lauksaimniecības tehnika Lubāna klānu nosusināšanas darbos, kas veikti 
partijas uzdevumā

Pauninieki no PSRS Rīgas centrālajā dzelzceļa stacijā. Viņi ieradās Rīgā, 
apmeklēja veikalus, pirka visu, ko var nopirkt  

Pirmā Latvijas olimpiskā čempione.  
Melburnā par olimpisko čempioni 
šķēpa mešanā kļuva Inese Jaunzeme

Izkliedēti dažādās pasaules malās, latvieši centās saglabāt savu identitāti. 
Attēlā: Melburnas latviešu jauktais koris. Novembris

Zariņu bērni Sirsnēnu mājās Neretā. Foto no Osīšu dzimtas albuma

PSRS rakstnieku grupa atpūtas laikā Dubultos. Piecdesmitos un sešdesmi-
tajos gados Jūrmalā uzturējās lielo kaimiņtautu dižākie rakstnieki, dzejnieki, 
komponisti un citu daiļo mākslu pārstāvji ne vien visus trīs vasaras mēnešus, 
bet nereti cauru gadu. Šeit tapa nozīmīgi krievu daiļdarbi.  J. Krieviņa foto

Imants Galenieks 1942. gadā iestājās 
vācu kārtības dienesta bataljonā, 
nokļuva Ukrainā, kur sargāja munī-
cijas noliktavu. Bailēs no padomju 
represijām inscenēja pašnāvību un 
līdz legalizācijai 1956. gadā slēpās 
Baldones mežos 

Viktors Kukņa (attēlā kopā ar vecā-
kiem Lūciju un Jūliju Kukņām) pēc 
legalizācijas 1956. gadā. Viņš bija 
izvairījies no mobilizācijas gan vācu, 
gan Sarkanajā armijā un no 1942. 
gada dzīvojis bunkurā mežā

PSRS Mākslas fonda jaunrades nams Dzintaros, Turaidas ielā 13. Foto no 
Jūrmalas muzeja fonda

Krāslavas centrs

Virpotāja Gulbenes mašīnu un trakto-
ru stacijā 

Māris Liepa un Maija Pļisecka 
Budapeštā

Raiņa lugas “Spēlēju, dancoju” iestudējuma veidotāji Dailes teātrī. 
No kreisās: Tota lomas tēlotājs Harijs Liepiņš, režisors Eduards Smiļģis, 

trupas vadītājs Pauls Melducis

Latviešu karavīrs radistu treniņā 
Padomju armijā 

Komponists, pianists un mūzikas 
pedagogs Arvīds Žilinskis ar sievu 
Gaiziņkalnā 

Komponists un folklorists 
Jēkabs Graubiņš pie klavierēm 

savā dzīvoklī Rīgā

Apmeklētāja pie ūdensdziedniecības 
iestādes Nr. 4 Jūrmalā, Majoros, 
Teātra ielā 1 

Noguldiet naudu krājkasē! – 

Noguldījumi krājkasēs 

veicina PSRS attīstības sestās 

piecgades plāna izpildi 

/māksl. Arvīds Jēgers. – 

Rīga: LVI, 1956.

Skābbarības gatavošana Trapenes 
kolhozā

Arvīds Skalbe
Piemineklis

Akmeņkalis kaļ un kaļ –
 nav ne mirkli rimis,
Iekalis ir tikai to,
 kad Tu esi dzimis.
Turas pretī granīts šis
 nedzirdēti spīvi:
Divos skaitļos neiekalt,
 Ļeņin, Tavu dzīvi!
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Bērnu slimnīcas garāža ar jauno 
“Moskvič-402”

Līvānu pienotava. Pienu un kefīru 
pildīja puslitra, bet Rīgā – arī litra 
pudelēs

Organiskās sintēzes institūta dāmas sporta sacensībās sagatavojušās obligāta-
jam krosa skrējienam. Pirmā no kreisās profesora Gustava Vanaga dzīvesbied-
re Elga Vanaga

Strādnieki Pakuļu HES celtniecībā Saldus rajonā

Ļeņina pieminekļa uzstādīšana Saldū
 

Cūku vasaras novietne Rēzeknes rajona Hruščova kolhozā. Foto no Latgales 
kultūrvēstures muzeja krājuma

Zaļenieku lauksaimniecības tehnikuma 3. kursa auzdzēkņi pavasarī tehniku-
ma palīgsaimniecības augļu dārza miglošanas darbos. Priekšplānā Ināra Veiba

Rīgā, Āgenskalna priežu silā, sāka būvēt piecstāvu silikātķieģeļu namus, ko 
tautā sauca par hruščovkām

1956. un 1957. gadā Latvijā sāka audzēt kukurūzu, kā to bija uzdevis darīt 
Ņikita Hruščovs. Tiesa, kukurūza nenogatavojās un raža nebija laba. Attēlā: 
kukurūzas novākšana Talsu rajona Raiņa kolhozā

Latvijas Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūta dibinātājs un 
direktors Andrejs Upītis sava kolektīva vidū 

Eksperimentālā sporta laivu rūpnīca “Dzintars” Majoros 

Bērnu nams Imantā 

Alūksnes rajona kolhoza “Ļeņina 
ceļš” cūkkopis Kazimirs Stikuts ekselē 
kukurūzu ar rokas ekselmašīnu 

Pārvietojamā kalte graudu žāvēšanai Trapenes kolhozā

 Kārlis Zemdega Mākslas akadēmijā 
pie ģipša meta Raiņa piemineklim 
Komunāru laukumā.  Pieminekli 
atklāja 1965. gadā jau pēc tēlnieka 
nāves, akmenī to izveidojuši viņa 
skolnieki  Aivars Gulbis un  Laimonis 
Blumbergs 

Kolhoznieku nams, kam bija lemts 
kļūt par Latvijas Zinātņu akadēmi-
jas ēku. Arhitektiem O. Tīlmanim, 
K. Plūksnem un V. Apsītim bija 
uzdevums uzcelt ēku, kas atgādinātu 
par Maskavu

Pauls Valdens mūža otru pusi nodzī-
voja Vācijā, Gammertingenē. Lekcijas 
viņš lasīja līdz sava ilgā mūža beigām

Pēteris Vasks muzicē kopā ar māsu 
Veltu un māti

Rīgas Medicīnas institūta 1. kursa 
students Juris Leja Fizioloģijas 
laboratorijā

Piebalgas septiņgadīgās skolas 
audzēkņi sveic mākslinieku Kārli 
Miesnieku septiņdesmit gadu jubi-
lejā 31. janvārī Mākslas darbinieku 
namā Rīgā. J. Fadejeva foto 

Sliesim augstu darvas mucu, 

Lai mirdz tālu jāņugunis. 

Lai redz tāli novadiņi, 

Kā līgoja kolhoznieki

/māksl. Maigonis Osis. – 

Rīga: LVI, 1957.

Marta Bārbale
Par vienu zemes sauju

Zinu sen, ka mūsu dārzos gudras bites san,
Kas no dziļo gravu lazdām atnes spēku man
Gan ar dziesmu, kurai plašums tikai tur ir rasts,
Kur caur smagu mūžu jūru raugās dzimtais krasts,

Gan ar rītu, kura veldzi tikai tad var just,
Sirds ja vienmēr dienu gaitā gribēs nepiekust,
Dzirdēt vienmēr zemes pulsu, saprast vienmēr to – 
Katra dzimtās zemes sauja sapņus atstaro.

To zem savas galvas jūtu, tā zem plaukstas kaist,
Un pat rūgtu maldu ceļos tā man nepagaist.
Sen vairs nevēroju zvaigznes, to man dažreiz žēl,
Jo tās nezin – zemes sauja simtreiz dzīvāk kvēl.

Dzimtā zeme, ko tev vajag, visu varu dot,
Manas domas, manas ilgas tikai tevī rod
Siltu māju, labus draugus – visu sniedzi tu,
Spētu es par zemes sauju atdot dzīvību.

***
Ja pār jauno ēku spārēm lodes nāvi sēs,
Asi šrapneļi ja urbies mūsu dvēselēs, – 
Skarbi mīļā, vienmēr tuvā, vari prasīt tu,
Lai par vienu zemes sauju dodu dzīvību.

Rīgas estrādes orķestra pirmais koncerts notika 24. jūlijā Talsos. Orķestra 
mākslinieciskais vadītājs un diriģents bija Ringolds Ore, muzicēja Egils Švarcs 
(kontrabass), Raimonds Pauls (klavieres), Gunārs Kušķis (klarnete, sakso-
fons), Haralds Brando (bungas), Georgs Slaveckis (ģitāra), Eduards Ābels-
kalns (vibrofons). Pazīstamākie solisti – Valentīna Butāne un Aino Bāliņa
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Māmiņu diena pionieru nometnē 
Majoros

Upju tramvajs Lielupē. J. Ķimeņa foto

Autobusu pietura “Sēnīte” Inčukalnā. 
Attēlā: skolotāja H. Vītiņa ar kolēģēm

Viesības Latgales lauku sētā pie Daugavpils
Daudzdzīvokļu namu celtniecība Daugavpilī

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas stu-
denti Maskavā izveidoja grupu „Bal-

tikums”. Centrā Knuts Skujenieks 

Deju kolektīvs Liepājas rūpnīcas “Sar-
kanais metalurgs” kultūras namā

Skolnieki veido kvadrātligzdas kukurūzai Alūksnes rajonā

Zvejnieku artelis “Uzvara” 1. Maija 
svētku gājienā

Eiropas basketbola kausa izcīņā vīriešu komandām uzvarēja Rīgas ASK. Pie 
kausa stāv komandas kapteinis Maigonis Valdmanis

 Rīgas ASK komanda ar Eiropas 
čempionu kausu. Priekšplānā treneris 
Aleksandrs Gomeļskis

Krāslavas linu fabrika

Radiologs Antons Zvīdris pie staru 
terapijas aparāta Jēkabpilī

Slimnieka apskate Talsu leprozorijā

Jauno dzīvojamo namu celtniecība Rēzeknē, 1. Maija ielā, un veco vienstāva 
māju nojaukšana. Foto no Latgales kultūrvēstures muzeja krājuma

Jaungada egle Komjauniešu skvērā Ventspilī

Baldones–Dzelzāmura mežzinis 
Oskars Lasis, atgriezies no izsūtī-
juma Sibīrijā, nav saņēmis atļauju 
atgriezties dzimtajā pusē, tādēļ 
apmeties Jēkabpilī un strādā MRS

Jānis Ručevskis Preiļu rajona Rudzātos 
ar savu motociklu

Hermanis Bendiks ar sievu Rutu 
Purviņu un dēliem Jāni, Imantu un 
Mārci pludmalē 16. jūlijā 

Vilis Aizstrauts ar mazmeitām Ritu 
un Inesi Jūrmalā

Dzelzavietis Vilhelms Pelšs dienestā 
raķešu daļā Azerbaidžānā ar armijas 
biedru Arvīdu Krauzi no Madonas

Ilma Pugača lauku darbos Dzelzavas 
kolhozā Kroņmuižā

Lubāna. Polderracējs

Mākslas akadēmijas studenti Vilis 
Ozols un Boriss Bērziņš

Pusdienu pārtraukumā PSKP jaunās 
direktīvas pārspriež Sociālistiskā 
Darba Varonis Elejas MTS traktoru 
brigādes brigadieris Ādolfs Možeiko, 
kolhoza priekšsēdētājs Artūrs Zvied-
ris un traktorists Laimonis Ansbergs

Rūpes par tautas 

labklājību – Komunistiskās 

partijas augstākais likums

/māksl. Kārlis Cīrulis. – 

Rīga: LVI, 1958.

Anna Brodele
Dzimtene

Kad ziliem zvaniem jau vasara zvana, 
Kad liepu zari san medainā tvanā,
Tik tuvu es tavu sirdi tad jūtu,
Dzimtene mana.

Kā maigu kvēlu pār dzelteniem 
laukiem,
Pār lielceļiem baltiem, pār ezeriem 
jaukiem
Tu dvēseli savu tik devīgi izlej
No zelta traukiem.
Un egļu mežā, kur krēsla sedz taku,    
Kur brūklenājam zeļ paparde blakus,
Tur klusumā zaļā es satieku tevi
Pretī man nākam.

Ai, zeme dzimtā, ai, Latvija labā,
Ne tikai tādēļ, ka krāšņa šī daba, – 
Tu dārga vēl tādēļ, ka gadsimtu elpu
Saudzīgi glabā.

Ar ziliem zvaniem kad vasara zvana, 
Kad liepu zari san medainā tvanā – 
Es rītdienu tavu tik bezgala mīlu,
Dzimtene mana!

Rūjenieši kartupeļu talkā
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Ņikitu Hruščovu runas laikā Mežaparkā cenšas fotografēt žurnāla “Veselība” 
galvenais redaktors Viktors Kalnbērzs

Centrālā Jūrmalas pasta, telegrāfa un telefona nodaļa Majoros

Ornitologs un bērnu grāmatu autors 
Kārlis Grigulis 19. februārī atskatās 
uz nozīmīgu dzīves posmu

Pavadīšana armijā Rēzeknes rajona Kivļiķu sādžā. Foto no S. Romules arhīva

Zosnas septiņgadīgās skolas 4. klase 

Ļeņina pieminekļa atklāšana Cēsīs, agrākā Brīvības pieminekļa vietā, 
7. novembrī

Aizputes vidusskolas izlaidums

Bērnu klīniskās slimnīcas 60 gadu jubilejas prezidijs. No kreisās: Mennika, 
Tamāra Čēma, profesors Aleksandrs Bieziņš, veselības aizsardzības ministrs 
Vladimirs Ozoliņš, profesors Augusts Kirhenšteins, padomju darbinieks 
Arnolds Deglavs 

Rēzeknes pilsētas un rajona Dziesmu dienas. Svētku gājiens 28. jūnijā. Foto 
no Latgales kultūrvēstures muzeja krājuma

Kārļa Miesnieka personālizstādes atklāšana Tukumā

Iecavas skolotāji ražas novākšanā. Pirmais no labās skolotājs Gustavs Vītiņš

Strādnieki Kalnciema būvmateriālu kombināta dolomīta lauztuvēs. Pa labi 
Anna Šneidere

Komjauniešu kāzas par rūpnīcas 
arodkomitejas līdzekļiem. Jānis 
Eriņš un Ludmila Butiļina dejo 
kāzu valsi Liepājas gaļas kombināta 
kultūras namā

Strādnieks Limbažu MTS

Rīgas pilsētas Maskavas rajona Sa-
dzīves pakalpojumu kombināta deju 
kolektīvs. Centrā: Janīna Laganovska

Izvaltas kolhoza galvenais agronoms

 Aleksandrs Ņikonovs, Latvijas PSR 
lauksaim niecības ministrs līdz 
1961. ga dam, vēlāk Vissavienības 
Lauksaimniecības ZA prezidents, 
tuvs Mihaila Gorbačova draugs

Alūksnes rajona bullis Vidvuds kļuva 
par Vissavienības tautas saimniecības 
sasniegumu izstādes uzvarētāju

Modernās poliomielīta vakcinācijas 
sākumi. Rīgā ieradusies Pasaules vese-
lības organizācijas darbiniece Dorotija 

M. Horstmane. Kopā ar viņu ārsti 
Tamāra Čēma, Nikolajs Pakalniņš, V. 

Neimane un Milda Neimane

Dzejnieks Antons Bārda krauj sienu 
Pociema Rumbiņos

Aktrise Emīlija Bērziņa (no labās 
pirmā) kopā ar viesiem dzejnieka un 
sabiedriskā darbinieka Ata Ķeniņa 
85. dzimšanas dienā 28. jūlijā

Kukurūzā – spēks!

/māksl. Ļevs Samoilovs. – 

Rīga: LVI, 1959.

Imants Auziņš
Latvijai

Te bij visiem maniem sapņiem dzimt.

Te ir viņiem jāaug visu mūžu.

Nezinu, vai arī viņiem rimt

Tad, kad pats jau aprimis es būšu.

Tavos ceļos rudens pali plūst, – 

Tie ir kļavu maija sapņi – lapas.

Teic, vai sapņi man tik lieli būs,

Ka tos nespēs aprakt ziemas kapā?

Tad tiem jābūt lieliem tā kā tu

Un varbūt vēl lielākiem par tevi.

Kā to spēt? – Es mūžu dzīvoju

Tikai to, ko tu man, labā, devi.

Simtu mūžu vajadzētu man,

Lai es visu savu mīlu spētu

Ielikt dziesmā, 

Kura sirdī skan,

Kuru mūžam aizmirst nevarētu.

Man – viens mūžs.

Un nedrīkstu es rimt, 

Man ir jāaug visu savu mūžu.

Katrs rīts man liks no jauna dzimt.

Aprimis es tikai vienreiz būšu.
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Pasaules šaha čempiona Mihaila Tāla sagaidīšana Rīgas stacijā 10. maijā

 Mihails Tāls ar pasaules šaha čempio-
na lauru vainagu Maskavā

Lauku racionalizatoru konference Rīgā 4. – 6. aprīlī

Pasaules rekordists ātrslidošanā, 
Sibīrijas latvietis Nikolajs Štelbaums 
dzimis Užavā, bērnībā deportēts. 
Pasaules čempionātos medaļas ieguva 
kā Krievijas PFSR sportists

Jānis Konrāds, pārstāvot Austrāliju, 
ar olimpisko rekordu Romas olim-
piskajās spēlēs ieguva zelta medaļu 
1500 metru peldējumā, kā arī divas 
bronzas medaļas stafešu peldējumos. 
Četrpadsmitkārtējs pasaules rekor-
dists. Ilzei Konrādei sudraba medaļa. 
Jāņa Konrāda vārdā nosaukts Sidne-
jas starptautiskais peldēšanas centrs.

Slokas Celulozes un papīra kombināta 
strādnieki zemledus makšķerēšanas 
čempionātā 24. janvārī. A. Salmiņa 
foto

Vasarā Dzintaros tika atklāta koncertzāle ar 2500 vietām
Latvijas lauku elektrifi kācija

Kuldīdznieki gaida jaunā universālveikala atklāšanu. L. Bendrāta foto

Veselības aizsardzības ministrs Vladimirs Ozoliņš apmeklē Traumatoloģi-
jas un ortopēdijas institūtu. Viņu pavada ārsti Kārlis Krūmiņš un Viktors 
Kalnbērzs

Edvarta Virzas ģimene. No kreisās: 
Amarillis Liekna-Virza, Eduards 
Liekna, Helēna Stērste, dzejniece, 
prozaiķe, dramaturģe, tulkotāja, 
Edvarta Virzas atraitne Elza Stērste, 
mazmeita Anna Žīgure, tulkotājs 
Andrejs Speke 

Edīte Saulīte, diriģents Leonīds Vīg-
ners, padomju darbinieks Arnolds 
Deglavs, aktrise Velta Līne, profesors 
Augusts Kirhenšteins un režisore 
Vera Baļuna augustā Jūrmalā 

Vecās koka apbūves nojaukšana Limbažos Martas Mendes (Baumaņu Kārļa)
laukumā

Eduards Berklavs izsūtījumā Vla-
dimirā

Pēteris Ozoliņš pēc atgriešanās no 
Sibīrijas savās lauku mājās Mežbrē-
ķos Zvārtavas pagastā

Jaunu agronomu ģimene Daugavpils 
rajonā

Ventspilnieku Intas un Vilmāra 
Ludes kāzu ceļojums 2. – 5. jūlijā. 
Tikšanās uz Igaunijas robežas

Ludzas rūpniecības kombināta ateljē 
meistare A. Britika 

Atpūta pēc darba. Laukstrādnieki 
Jaunraunas ciemā

Zenta Liepiņa Limbažu 5. pārtikas 
veikalā 

Pilngadības svētki Jēkabpilī

Piemineklis 1905. gada revolūcijas dalībniekiem Ventspilī, Raiņa ielā. Tēl-
nieks Jānis Zariņš. Atklāts 7. jūlijā

Vingrojiet darba vietā!

/māksl. Fridrihs Kļaviņš. – 

Rīga: LVI, 1960.

Skaidrīte Kaldupe
Dzimtajai zemei

No tava Liepavota smeļu vēsu lāsi,
Kaut viņa dzidrumu es spētu dzīvei gūt!
Bet krasta kraujā liepa vaicā klusi:
Vai tu tik stipra esi izaugusi,
Ka pati varēsi kā skaidrs avots būt?

Man, tavās druvās ejot, sirdī mostas dziesma,
Kaut laimei līdzi dzīve dažreiz skumjas liek.
Bet rudzu rogās runā rīta vēji:
„Vai tik daudz sāpju sevī pārvarēji,
Ka tikai prieku spēsi citiem sniegt?”

Man sauli dāvā, ne vien liepu ziedu klēpji,
Pat brūnā velēnā var viņas spēku gūt,
Es saules pēdas ļaužu sirdīs manu,
Kad gaismā redzu dzimto zemi manu,
Sirds katrā asins lāsē dziļu mīlu jūt.

Tūristu ēdināšana Siguldas tūrisma 
bāzē

Ceļa asfaltēšanas darbi autoceļā Bauska – Lietuvas robeža

Automobilis „ZIS 150” Mazsalacas 
MRS mežu darbos
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Rīgā, Mežparkā, bērnu dzelzceļš. Foto no I. Janičenko personiskā arhīva

Rīgā, “Lokomotīves” stadionā Altonavas ielā. Foto no I. Janičenko personīgā 
arhīva

Ceļa nomaļu kopšana ar traktora 
„T -16” palīdzību autoceļā 

Rīga – Bauska

Pļaviņu HES celtnieku ciemata 
projektēšanas grupas vadītājs 
P. Seļickis ar meitu Tamāru uz vienas 
no pirmajām daudzstāvu mājām 

Turbīnu piegāde Pļaviņu HES 

Daugavas ieleja pirms Pļaviņu HES celšanas

Kuldīgā pie pieminekļa 
1905. gada revolucionāriem 
Silva un Ikars Bendrāti

Trapenes kolhozs viens no pirmajiem 
Latvijā sāka ražot alu

Rēzeknes silikātķieģeļu rūpnīcas celtniecība. Foto no Latgales kultūrvēstures 
muzeja krājuma

Valmiera. Celtnieku grupa Rīgas ielā 14 būvē jaunu ēku. Fonā viesnīca, Sīma-
ņa baznīca, ūdenstornis un nesen uzcelts nams K. Valdemāra ielā

Ceļa pārvada būve pār dzelzce-
ļu autoceļā Rīga – Ainaži pirms 
Saulkrastiem

Jēkabpils – Krustpils tilta celtniecība

Ventspils naftas pārsūknēšanas bāzes 1. piestātnes celtniecība

Daugavpils. Priekšplānā tipiska Staļina laika celtne, kādas tapa ļoti daudzās 
pilsētās, lai iespējami ātri atjaunotu kara laikā sagrauto dzīvojamo fondu

Literatūrzinātnieks Antons Birkerts 
3. aprīlī 85. dzimšanas dienā pie VEF 
Kultūras pils, kur sarīkota viņam 
veltīta izstāde 

Budijs Ebsens, latviešu izcelsmes 
amerikāņu kinoaktieris, kopā ar 
savu māsu Vilmu guva panākumus 
un slavu fi lmā A Broadway Melody 
1939. gadā, bet patiesu atzinību un 
daudzas starptautiskas balvas – par 
galveno lomu seriālā Th e Beverly 
Hillbillies, kas tika uzņemts un rādīts 
no 1961. līdz 1971. gadam

Ludzas rūpniecības kombināta čuguna liešanas cehs. A. Sergejevs gatavojas 
čuguna liešanai

Latvijā pēc apcietinājumā pavadītajiem gadiem atgriezies ģenerālis Jānis Balo-
dis. Attēlā J. Balodis Daugavas krastā pie Sēlpils

Divkārtējās Sociālistiskā Darba 
Varones, slaucējas Martas Semules 
krūštēls Galgauskas ciemā, uzstādīts 
viņai dzīvai esot

Krāslava. Ģimene pie sava nama 
Lielajā ielā

Šūšanas ražotne Jūrmalā

Mūsu republikā 1965.gadā 

uz katru iedzīvotāju jāražo 

909 kg piena, par 217 kg 

vairāk nekā 1960.gadā

/ māksl. Rihards 

Skrubis, Uldis Brauns. – 

Rīga : LVI, 1961.

Herberts Dorbe
Svētā vieta

Vai Jēzus pāri gājis
Šai vietai, to darīdams svētu?
Nē! Leģions Bībeles vīru
To paveikt neiespētu.

Ir gan kāds vīrs, kāda sieva,
Vilkuši kājas smagas,
Lai celmainā līdumā dzītu
Līkas un sakņainas vagas,
Kur līdz ar sviedru lāsēm
Iekaisīt maizes sēklu,
Saucot ar labiem vārdiem
Palīgos Laimu un Dēklu.

Šī tad nu ir tā īstā – 
Tā mana svētā vieta,
Pie kuras sirds uz mūžu
Ar tēvzemes zvērestu sieta.
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Pļaviņu HES celtniecība. 10. aprīlis

Ledus sastrēgums Daugavā pie Pļaviņu HES būvvietas. 10. aprīlis

Daugavpils Svētā Ņevas Aleksandra pareizticīgo katedrāle celta 1864. gadā. 
1961. gadā to slēdza, bet 1962. gada 18. novembrī plkst. 4.00 uzspridzināja 

Daugavpils – pilsētvide ar 50. gadu beigās celtām ēkām

Mītiņš “Par mieru” Kubas krīzes laikā Daugavpils lokomotīvju un vagonu remonta rūpnīcā. 
Foto no Daugavpils muzeja kolekcijas

Kārsavas vidusskola

Iecava no baznīcas torņa

Saimniecību produkcijas piegāde Rēzeknes piena konservu kombinātam. 
Foto no Latgales kultūrvēstures muzeja krājuma

Ventspils jaunās zvejas ostas celtniecība

Padomju darba pirmrindnieki Sociālistiskā Darba Varoņa Friča Smilgas 60 
gadu jubilejā Talsos. Par izciliem darba panākumiem bija iespējams iegādāties 
automobili „Moskvič 407”

Dzelzavieši dodas uz kāzām 
Jaungulbenē

Balle Pociema klubā

Par pretpadomju darbību uz Mordviju 
izsūtītais dzejnieks Knuts Skujenieks

Trīskārtējais olimpiskais čempions 
basketbolā PSRS izlases sastāvā un 
daudzkārtējais Eiropas čempions 
Jānis Krūmiņš kopā ar olimpisko 
čempioni Veru Krepkinu un olim-
pisko laureāti Nadeždu Koņajevu

Gleznotājs un grafi ķis Niklāvs 
Strunke Stokholmā 50 gadskārtā 
sveic dzejnieci Veroniku Strēlerti

Ķīmijas inženieris, daudzkārtējais 
ASV čempions šahā un pasaules šaha 
žurnāla galvenais redaktors Edmars 
Mednis ar māti Maritu Medni pēc 
ķīmijas inženiera maģistra grāda ie-
gūšanas Ņujorkas universitātē 1962. 
gada vasarā 

Pirmais Rēzeknes slaukšanas iekārtu 
rūpnīcas samontētais slaukšanas 
aparāts. 8. februāris. Foto no Latgales 
kultūrvēstures muzeja krājuma

Pasažieri lidmašīnā pirmajā reisā 
“Rīga – Rēzekne” 8. februārī. Foto 
no Latgales kultūrvēstures muzeja 
krājuma

Planierisma nodarbības Valmieras 
lidlaukā 

Populārākais radioaparāts  
Austrumeiropā desmit 

gadu garumā – VEF “Spīdola”

Pionieris ir uzticīgs 

Komunistiskajai partijai, 

mīl sociālistisko dzimteni!

/māksl. Nikolajs 

Petraškevics. – Rīga: 

LVI, 1962.

Vizma Belševica 
Antiņš

Caur sarmas saltumu, caur stikla kalna mirgu
Tu velti sauc un gaidi, Saulcerīt,
Jo Antiņiem nekad nav zelta zirgu
Un māju nav, kur tevi sasildīt.

Ar piķa zābakiem kāds kāps no ledus aizas.
Viņš atrāpsies...
 Tik vienu lūdzu es:
Lai tavu acu debesis tu aizver,
Kad pasniegsies viņš tevi lejā nest.

Es esmu Antiņš. Arī to man pārciest.
Un savām sāpēm paldies teikšu rīt.,
Ka melniem ceļiem neesmu es nācis,
Lai melnām rokām tevi ņemtu, Saulcerīt.
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Sabiedriskās kāzas Rēzeknē. Jaunais pāris ar kāzu viesiem uz Rēzeknes izpild-
komitejas kāpnēm. Foto no Latgales kultūrvēstures muzeja krājuma

Rīgas rūpnīcas RAF ražotais autobuss – ilggadīgs un godājams Latvijas lauku 
transportlīdzeklis. Šoreiz Gulbenes skolotājas aizbraukušas ekskursijā uz 
Latgali
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Ļeņina ielas remonts Rīgā

Staburags. U. Bites foto

Ceļš uz Koknesi pirms Pļaviņu HES uzcelšanas. U. Bites foto

Republikas ātrslidošanas sacensības Smiltenē uz Vidus ezera. Foto no 
I. Janičenko personiskā arhīva

Lekna kukurūza Jaunlaicenē. 
V. Vītolnieka foto

Staņislavs Augucevičs grābj sienu 
ar zirgu grābekli Kalniešu ciema 
Daudišu sādžā

Krāslavas rajona padomju saimnie-
cības "Sauleskalns"lauku brigādes 
sievas

Jēkabpils mašīnu un traktoru stacija

Kolhoza slaucējas Neretā ar bērniem 
un izslauktā piena kannām. Foto no 

D. Nipānes personiskā arhīva

Rīga, Āgenskalna priedes. Vietā, kur savulaik radīta pirmā bobsleja trase 
pasaulē, kur zaļoja skaists priežu mežs uz dižām kāpām, tika uzcelts pirmais 
piecstāvu silikātķieģeļu namu masīvs, ko tautā sauca par “hruščovkām”. Purva 
vietā ierīkoja baseinu

Krāslavas vecticībnieku draudze pie lūgšanu nama. Pirmais no labās: 
draudzes priesteris Ivans Zujevs 

Komponists Jānis Ivanovs pie klavie-
rēm, pārskatot savu nošu izdevumu

Ērģelnieks Pēteris Sīpolnieks pie Rīgas 
Doma ērģelēm. Rīgas Doms bija 
pārvērsts par izcilu koncertzāli 

Minesotas universitātes (ASV) televīzijas programmā “Mainīgā koloniālisma 
seja” notika plašas debates par padomju koloniālismu Austrumeiropā un 
bijušo britu koloniālismu Indijā un Nigērijā. Latviešu viedokli pārstāvēja 
Jānis Priedkalns, vēlāk histoloģijas un embrioloģijas profesors, diplomāts

Pedagogs, folklorists, literatūrvēs-
turnieks, dzejnieks Ludis Bērziņš 
dziesmu svētkos Klīvlendā 

Spārīšu ģimene Gaiziņkalnā uzbrau-
kusi ar automobili “Moskvičs-401” 

Rakstnieks, tēlnieks, viens no 
dievturu ideologiem Arvīds Brastiņš 
kopā ar M. Rītiņu un M. Brastiņu 
ASV 

Sanitāre Anna Polikēviča kopā ar 
slimnieku Rīgas pilsētas tuberkulo-
zes sanatorijā "Biķernieki"

Aivars Ģipslis spēlē Rīgā ar nākamo 
pasaules čempionu Borisu Spaski. Mi-
hails Tāls (no kreisās) vēro sacensību

Mākslas akadēmijas docētāji, vēlākie 
profesori Vilis Ozols un Edgars 
Iltners iedvesmu gūst dabā

Haralds Mednis bija viens no izci-
lākajiem klasiskās mūzikas interpre-
tiem Latvijā. Viņš ar saviem koriem 
daudz uzstājās Doma baznīcā

“Selga-Lenin” ir veiksmīgākais radio-
aparāts, kas sešdesmitajos gados tika 
izlaists pasaulē. Saražots aptuveni 10 
miljoni eksemplāru

Pionieri un skolēni! 

Piedalaties visi metāla 

lūžņu vākšanā

/ māksl. Vladimirs 

Kadišs. – Rīga : 

Paraugtipogrāfi ja, 1963.

Liepājas pludmalē

Vitauts Ļūdēns
Rudzu putenī

Auga rudzi kā siena, kā mūris,
Mūsu Latvija – rudzu krasts,
Brida zemgaļi, brida kūri
Rudzu putenī sudrabu rast.

Rudzu pakalnos letgaļi kāpa,
Rudzu pilnas sētuves tiem,
Rudzu vējus ezeri slāpa,
Apsedzās rudzu puteņiem.

Slīdēja slaidas laivas pār jūrām,
Rudzu puteņi bija par burām,
Saule spīdēja tēraudā asā,
Saule spīdēja rudzu krāsā.

Pretspēkam tavam bij daudzas krāsas –
Tavu spēku nespēja slēgt,
Rudzu krāsā bij sievas un māsas,
Rudzu krāsā bija tavs spēks.

Pirms mēs ejam apvārsnim pretī,
Kalnu kalni kur ceļas un krīt,
Visi savas dvēseles metam
Dzimtenes rudzu putenī.
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Pļaviņu HES celtniecība

Jaunās elektrotīklu sistēmas būvniecī-
ba Stučkas pilsētā

Ģimenes foto Jaunlaicenē 

Latviešu dejotāji stadionā Hamburgā Eiropas latviešu dziesmu un 
deju svētkos

Rīgas pils ar Pontontiltu Metālapstrādes rūpnīcas ražošanas korpusa celtniecība Rēzeknē. Foto no 
Latgales kultūrvēstures muzeja krājuma

Tipiskas 60. gadu sākuma mājas, sauktas par hruščovkām, Daugavpilī

Kārsava ziemā. V. Makarenoka foto

Prāmis pāri Daugavai pie Dunavas

Neretas autoostā

Latviešu ķirurgs  Kristaps Kegi 
dienesta laikā Vjetnamā

Ķīmiķe organiķe Emīlija Gudriniece 
Rīgas Politehniskā institūta labora-
torijā 3. martā

Jaunievēlētais bīskaps 
Julijans Vaivods kopā ar dekānu 
Jāni Ušerovski audiencē pie pāvesta 
Pāvila VI Vatikānā 18. novembrī

Mācību līdzekļu apgāda direktore 
Vera Zelmene. Rīga

Ļeņina iela ar pilsētas autobusu Valmierā

Vecpiebalgas jaunieši. Foto no 
A. Zariņas albuma

Pilngadības svētki F. Roziņa Maltas 
sovhoztehnikumā ar koku izstrādāša-
nas rituālu

Rīgas 51. sakaru nodaļa ar kabīnēm, 
no kurām bija vienīgā iespēja saru-

nāties ar ārvalstīm

 Angļu komponists Bendža mins 
Britens (vidū) viņa operas “Pīters 
Graimss” iestudēšanas laikā Rī gā. 
Pa labi no B. Britena diriģents 
Edgars Tons

Pļaviņu HES būvdarbi. Pie automo-
biļa durvīm krāslavietis Staņislavs 
Tračums

Pirmā pasaules kara un Brīvības cīņu 
veterāns Pēteris Aleksandrs Mežaks 
Cēsu rajona Veselavā

Kolhoza slaucēju brigāde Neretā ar 
bērniem un izslauktā piena kannām. 
Foto no D. Nipānes personiskā arhīva

Limbažu septiņgadīgās skolas 
meitenes pie ģipša skulptūras 

Limbažu parkā

Staņislavs Augucevičs grābj sienu 
Kalniešu ciemā

Celsim ātri, lēti, labi

/māksl. Pēteris Teodors 

Ozoliņš. – Rīga: LVI, 1964.

Harijs Heislers
Atzīšanās
                               
Ko Tev lai saku tavā gadadienā?
Vai vārds man īsts –  Tev pašai jāizšķir.
Bet tu man esi zemes virsū viena,
Tāpat kā māte katram viena ir.

* * *

Rieš smagas vārpas kādreizējie klāni,
No krācēm gaismu stipras plaukstas smeļ,
Un pārvēršas par īstenību plāni,
Kaut arī kalnup dažkārt grūts ir ceļš.

Tu pasaki, ja pateicība jāteic,
Tu sapņot liec un neļauj priekam dzist.
Ja trūkst kaut kā, kad jāatzīst kā mātei,
Līdz pēdējam kad bērniem atdots viss.

Un tāpēc šodien, dzimtā zeme, tici – 
Man atzīšanās lūpās vārdus liek,
Es pārāk maz Tev pūrā darbu licis,
Vēl pārāk liels Tev esmu parādnieks.

Lai ātrāk tiktu nokārtots šis parāds,
Man nebūs sirds un savu roku žēl.
Gan cildināts, gan arī bārts un sarāts,
Bet esmu Tavs! Jā, esmu es Tavs dēls!
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No 1957. gada ceļu aizsardzībai no vēja un sniega tika veidoti egļu dzīvžogi, 
ābeļu, liepu, bērzu, papeļu alejas. Ceļiniekiem bija savas stādaudzētavas

Paviljons Rīgas–Tallinas un Rīgas–Pleskavas autoceļa krustojumā
Keramikas izstrādājumu ražošana Jelgavas uzņēmumā “Latvijas keramika”

Pašapkalpošanās nodaļa Vaiņodes universālveikalā

16. jūnijs. Daugavas aizsprostošanas pēdējie metri pie Pļaviņu HES

Kokneses pareizticīgo baznīcas 
uzspridzināšana pirms ūdenslīmeņa 
pacelšanas 

Pļaviņu HES būvbedres applūdinā-
šana, mainot Daugavas gultni

Tilts pār Pērsi pie Kokneses pilsdru-
pām pēc uzspridzināšanas un pirms 
applūdināšanas

Juglas dzīvojamo namu celtniecība

Latvijas Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūta darbinieku  volejbo-
la komanda. No kreisās: A. Krauklis, J. Linārs, A. Mertens, E. Lerhs, J. Leja, 
G. Kundziņš, J. Briedis, A. Lazda

Leona Paegles Valsts Valmieras drāmas teātra aktieri pirms izbraukuma. Val-
mieras teātris Latvijā uzstājās uz 200 skatuvēm

1960. gadā draudzei atņēma Dubultu evaņģēliski luterisko baznīcu, pēc 
rekonstrukcijas 1962. gadā tur tika iekārtots Jūrmalas vēstures un mākslas 
muzejs. 1965. gadā muzejā atklāja ekspozīciju “Jūrmala padomju varas 
gados”. Attēlā: ekspozīcijas atklāšanas diena. Durvīs stāv Arnolds Deglavs

Izcilākos kultūras un mākslas dar-
biniekus sveica komunistu funkcio-
nāri, kas sevi uzskatīja par lieliem 
mūzikas un mākslas speciālistiem. 
Attēlā: Jāni Zāberu (no kreisās) pēc 
izrādes sveic  Arvīds Pelše

Krāslavas 1. vidusskolas jaunāko klašu skolēni skolas pagalmā. Skolotājas: 
Juzefa Skrinda, Valērija Ļevša, Anna Antāne

Rīga, Ļeņina iela. Šai vietā vairākas skaistas un vēsturiskas ēkas nojauca, lai 
uzbūvētu viesnīcu “Latvija”, 23 stāvu celtni, kas galīgi neiederas Rīgas arhi-
tektoniskajā ainavā

Rīgas dzelzceļa stacijas pārbūve. 
R. Preinvalca juniora foto

Kārlis Bergmanis  Limbažu rajona Čapajeva kolhozā vadā pienu un sūkalas 

Madonas ceļu daļas gaterī strādā 
Artūrs Bērziņš

Veterinārārsts Jānis Vētra pie 
eksperimentālā sivēnmāšu slaucamā 
aparāta Latvijas Lopkopības un 
veterinārijas zinātniskās pētniecības 
institūtā Siguldā

Trīs šķēpmetēji olimpiskie čempioni: 
Jānis Lūsis, Elvīra Ozoliņa un Inese 
Jaunzeme 

Ilggadējais zvejnieku kolhoza 
“Uzvara” priekšsēdētājs Latvijas PSR 
Augstākās padomes deputāts Latvijas 
PSR Nopelniem bagātais zvejnieks 
Ilgonis Bumburs ar dēlu

Arodapmācība Jūrmalā

Pilngadības svētki Rēzeknē

Lidija un Viktors Tračumi Lielajā ielā 
Krāslavā pie sava motocikla

Uz komunismu!

/ māksl. Ģirts Vilks. – 

Rīga : Liesma, 1965.

Imants Ziedonis

Bez mīlestības nedzīvojiet,
Bez mīlestības viss ir mazs!
Bez mīlestības dūmo krāsnis 
Un maizi negriež nazis ass.

Un kāds ar atdauzītu cirvi,
Ar trulu cirvi dienas tēš,
Un dīvains apnicības velniņš
Uz spožām gardīnstangām sēž.

Un it ne velna nevar saprast,
Kāpēc uz loga puķes zied,
Kāpēc no rītiem vajag celties
Un kāpēc vajag gulēt iet.

Bez mīlestības nedzīvojiet,
Jo nav kas ņem un nav kas dod!
Un viens tu dzer no savas krūzes,
Viens savā maizes rikā kod.

Viens ej un pats pie sevis smaidi,
Viens savu rūpju vagu ar...
Cik daudzi cilvēki tā dzīvo,
Un izrādās – tā arī var.

Var jau...
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Dievgalds Apukalna baznīcā. Altārī mācītāji Ozoliņš, Kovals un prāvests Irbe 

Stučkas pārtikas veikals

Tankkuģi pie naftas piestātnes Ventspils naftas pārsūknēšanas bāzē

Mihails Tāls simultānspēlē ar 60 dalībniekiem vienlaikus Kirova (tagadējā 
Vērmanes) parkā Rīgā

Liepājas aizstāvji – Otrā pasaules kara Sarkanās armijas veterāni – gājienā uz 
koncertestrādi “Pūt, vējiņi!” 26. jūnijā

Jaunās mājas Rēzeknē. Foto no Latgales kultūrvēstures muzeja krājuma

“Latgales konservu” dārzeņu ceha strādnieces darbā pie šķirošanas. Foto no 
Latgales kultūrvēstures muzeja krājuma

Slēpotāju pārgājiena dalībnieku parāde Dubultu centrālajā laukumā 

Gāzes vada “Draudzība” celtniecība

Aktieris Edgars Liepiņš Tila Pū-
cesspieģeļa lomā  Šarla de Kostēra 
“Leģendā par Pūcesspieģeli” Jaunat-
nes teātrī. Šādā pašā pozā, tērpies 
smalkā uzvalkā, Edgars Liepiņš teica 
pateicības runu savā jubilejā

Vija Artmane Kristīnes lomā Leonī-
da Leimaņa fi lmā “Purva bridējs” 

Madonas ceļu pārvaldes strādnieki

Pusdienas Izvaltas skolēniem

Rakstnieks Aleksandrs Pelēcis izsūtī-
jumā Sibīrijā

Linu ķīpa Krāslavā

Valmieras rajona izpildkomitejas 
priekšsēdētājs I. Gailītis 8. maijā 
atklāj piemiņas plāksni padomju 
tankistiem, kuru tanks pirmais 
1944. gada 23. septembrī ielauzās 
Valmierā

Piemiņas plāksne Mārkalnes ciemā 
1941.–1945. un pēckara gados 
kritušajiem mārkalniekiem. Blakus 
godasardzei stāv kritušā Helmuta Pa-
kalna māte Austra un māsa Monika

Memoriāls Vidus fortā 1941. gada 
Liepājas aizsardzības centrālā 
iecirkņa teritorijā

Jēkabpils 1. vidusskola ar ģipša 
skulptūru pagalmā

Bērniem ar elpceļu vai citām slimī-
bām paredzētajā Rīgas meža skolā 

Šmerlī. Galda galā 
skolotājs Kvēps

Palīdzi spārnotajiem 

draugiem!

/māksl. Ludvigs (arī Ludis) 

Bērziņš. – Rīga: Liesma, 1966.

Ārija Elksne
Mūžīgie vārdi

Kad uzartiem tīrumiem pāri
Līst cīruļu dziesmu lietus,
Kad zemes siltajās plaukstās
Saule ber pūpolu ziedus,
Es brīnos kā pienenes asns:
Cik mana dzimtene skaista!

Kad vasaras zaļajā krūzē
Čaukst baltās madaru putas,
Kad jūlijs dzer liepziedu dziru,
Dardedzē slaucīdams muti,
Es dadžlapas ausī čukstu:
Cik mana dzimtene skaista!

Kad lapas kā dzirksteles lido
No septembra sakurtiem sārtiem
Un saules atvadu glāsti
Vaigus āboliem sārto,
Es rakstu uz gājputnu spārniem:
Cik mana dzimtene skaista!

Kad ziema bulvārus noklāj
Ar pārslu skrejlapām baltām
Un sarmas apburtā mežā
Dzeņi klusumu skalda,
Es sildos pie mūžīgiem vārdiem:
Cik mana dzimtene skaista!

Mītiņš, nododot ekspluatācijā Pļaviņu HES 

Pudeļu ražošana Līvānu stikla fabrikā
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Civilās aizsardzības mācības “Latvenergo”

Darba veterānu sapulce Lielās 
Oktobra sociālistiskās revolūcijas 
50. gadadienā Jūrmalas 4. astoņgadī-
gajā skolā Majoros

Salaspils memoriālais ansamblis pabeigts 1967. gadā. To veidojuši tēlnieki 
Ļ. Bukovskis, O. Skarainis, J. Zariņš, arhitekti G. Asaris, O. Ostenbergs, 
I. Strautmanis un O. Zakamennijs

Galvenā ārsta Mihaila Malkiela vadībā top sanatorija “Jaunķemeri”
Jūrmalas pionieru nometnes aģitbrigāde pirms vecākās paaudzes izglītošanas 
kampaņas PSRS vēsturē Reģionālo dziesmu un deju svētku svinīgais gājiens 16. jūlijā Gulbenē

Kolektīvās kāzas Limbažu kultūras namā

Viesnīcas “Latvija” celtniecība. R. Preinvalca juniora foto

Traktors ar darbarūķiem Madonas 
rajonā, Dzelzavā

Krāslavas 1. vidusskolas skolēni un skolotāji stāda kokus pie Zirgezera par 
godu Oktobra revolūcijas 50. gadadienai. No kreisās: Vladislavs Petrovskis, 
Zenta Saksone, Ivans Asars, Mihails Ribalko, Jānis Voitiks, Jadviga Aišpure

Slokas celulozes un papīra kombinā-
ta strādnieki pirms Oktobra svētku 
demonstrācijas pie kombināta ieejas

Krāslavieši pie lidmašīnas AN-2

Ievērojamais latviešu kinooperators 
Laimonis Gaigals radīja laikmeta 
liecības. Par faktu dokumentēšanu 
tika apcietināts un tiesāts

Bebrenes veterinārā tehnikuma ballē 
dzied un spēlē tehnikuma vokāli 
instrumentālais duets

Vilhelms Pelšs ar velosipēdu uz 
tiltiņa pār Liedes upīti Dzelzavā pirms 
meliorācijas un upītes pārvēršanas par 
grāvi

Cūku bēres Līvbērzē. Foto no 
E. Zirņa albuma

Bebrenes skolas audzēkņi Ļeņingradā 
pie pieminekļa Pēterim Pirmajam

Grāmatveikals Rīgā, Čiekurkalna 
1. garajā līnijā

Latvijas PSR VII 

spartakiāde 1967.

/māksl. Helmuts Šeiers. – 

Rīga: Liesma, 1967.

Vizma Belševica
Melns–sarkans–zelts...

Mazs osis aug un grib par lielu koku kļūt.
Ai, Latvija, par tavu rudens osi būt
Un vēlo pļavu kausos visu savu zeltu sviest,
Un lauku liktenī līdz lapu galiem dalīties,
Un izturēt, kad zemes sāpe saknēs dzeļ
Un svešus karogus pār tevi rieta debess ceļ,
Un bezcerībā cerēt – sīkstam osim būt,
Un vai nu bojā iet, vai tavam zelta kokam kļūt.

Uzcelts restorāns „Sēnīte” Rīgas-Pleskavas šosejas 38. kilometrā. Restorāna 
galvenai zālei ir dzelzsbetona pārklājums, kas turas uz trim atbalsta punktiem

Ceļa būve - melnā maisījuma, k0 gatavo uz ceļa, iestrāde autoceļā Tukum – 
Kuldīga pie Pūcēm

Rīgas Politehniskais institūts 
vietā, kur savulaik atradies un 

pēc daudziem gadiem atgriezī-
sies Rīgas rātsnams
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Tilts pār Salacu Staiceles–Puršēnu– 
Rozēnu ceļā

Lorupes viadukts Rīgas–Pleskavas autoceļā, netālu no Siguldas, pārbaudes 
laikā. Ceļot šo viaduktu, kas joprojām ir Latvijas tiltnieku lepnums, pirmo 
reizi bijušajā Padomju Savienībā un otro reizi pasaulē tika izkopta dzelzsbe-
tona laiduma konstrukcijas izbūve ar garenbīdīšanas paņēmienu

E. Fišers ar zirgu pie Jaunlaicenes 
Vārtiņu mājām

Jānis Lūsis ar 90 metru 10 centimetru tālu metienu izcīnīja zelta medaļu 
Mehiko olimpiskajās spēlēs

Naftas vada „Draudzība” celtniecība

Jūrmalas pionieru nometnes ikdiena 

Sanatorijā “Ķemeri” vienlaikus ārstējās un atpūtās darbaļaudis no dažādām 
PSRS vietām. Ceļazīmi uz sanatoriju deva arodkomitejas

Preses balle Milvokos 26. oktobrī. No kreisās: S. Graudiņa, V. Nollendorfs, 
B. Jenkēviča, V. Irbe, R. Gāle, A. Vinčels

Zvejnieku kolhoza “Sarkanā bāka” lielais zvejas traleris „Dzintarjūra” Vents-
pils zvejas ostā

Rīgas industriālajā politehnikumā audzēkņi mācās strādāt ar modernākajām 
skaitļošanas mašīnām

Jūrmalas milicijas majors T. Ko-
vaļčuks (no labās) instruē padotos 
S. Rudakovu un R. Kučeravaju. 
Lieki piebilst, ka lielo pilsētu miliči 
reti prata latviešu valodu 

Alfrēds Jaunušans (no kreisās) Ķenča un Kārlis Sebris Pāvula lomā Reiņa un 
Matīsa Kaudzīšu romāna “Mērnieku laiki” ekranizējumā

Admirālim Teodoram Spādem 
1956. gadā neļāva atgriezties no 
izsūtījuma, viņš dzīvoja Temirtavā, 
no kurienes vairākas reizes pus-
legāli ieradās Latvijā. 1968. gada 
vasarā Vecāķos T. Spāde viesojās pie 
Lūcijas Garūtas. 30. gadu otrajā 
pusē T. Spāde pie L. Garūtas mācījās 
kompozīciju

Asfaltbetona maisītāja montāža Latgalē 

Triju pakāpju Slavas ordeņa kavalieris Jānis Roze (centrā ar ordeņiem) pie 
pionieriem Bauskas astoņgadīgajā skolā. Kopā ar viņu skolas direktors Kreitiņš

 Viktors Orehovs izveidoja Latvijas 
liliju selekcijas skolu 

 Raimonds Karnītis bija TTT sie-
viešu basketbola meistarkomandas 
treneris no 1962. līdz 1987. gadam. 
Viņa vadībā TTT komanda uzvarēja 
gan PSRS meistarsacīkstēs, gan 
Eiropas kausa izcīņā

Baldones universālveikals

Pašapkalpošanās pārtikas preču vei-
kals Nr. 30 Rēzeknē. Foto no Latgales 
kultūrvēstures muzeja krājuma

Astrīda Kairiša (Zane) un Gunārs 
Cilinskis (Uldis)  Raiņa “Pūt, vējiņi!” 

iestudējumā (režisors Alfrēds 
Jaunušans)

Pētera Lūča vadītais Leona Paegles Valsts 
Valmieras drāmas teātris bija ceļojošais 

teātris, kas uzstājās daudzās Latvijas 
vietās. Attēlā: Pēteris Lūcis (otrais no 

kreisās) pēc izrādes

Vai tu jau esi vārīts? 

Nē, es tikai iekļuvu 

nepareizā straumē

/ māksl. Malda Muižule. – 

Rīga : Liesma, 1968.

1966. gada 26. maijā pēc PSRS Ministru padomes rīkojuma sākās Inčukal-
na pazemes gāzes krātuves celtniecība. 1968. gada 9. augustā būvdarbi tika 
pabeigti. Šeit tiek radītas gāzes rezerves Baltijai un Rietumkrievijai

Imants Ziedonis

Paskaties, kā vecis met tīklus,
Cik nesteidzīgi viņš to dara.
It kā nebūtu bijis ne pirmā, ne otrā
Pasaules kara.

Paskaties, kā vecis kopj bites,
Noņem bišu spietu no zara.
Paskaties, cik nesteidzīgi 
Viņš to dara.

Paskaties, cik mierīgi vecis
Alu dara,
It kā viņš nezinātu,
Ko alus dara.
 
Un cik mierīgi, nesteidzīgi
Vecis to visu dara!
It kā priekšā viņam vēl būtu 
Mūžība gara.

Bet, ja nu vecis zina, ka viņš
Ir daļa no kāda stara,
Var būt, ka viņam priekšā arī ir
Mūžība gara?

Un varbūt tad mūžībai
Un pašam ir ļoti no svara,
Lai visu tā — 
Svētā mierā dara?
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Bauskas skolniece Lita Strikste skolas izmēģinājumu lauciņā
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69
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Vētras postījumi Limbažu rajona mežos

Jūrmalas restorāna “Jūras pērle” iekšskats

Notiek Rīgas Pētera baznīcas torņa 
rekonstrukcija 

Rīgas vagonu rūpnīcā ražotais tramvajs RM-68 Krišjāņa Barona ielā Rīgā

Sporta biedrības “Darba rezerves” stadionā “Jaunība” Bulduros notika gan 
Vissavienības mēroga sacensības, gan dažādi sporta un atpūtas svētki 

Latvijas PSR Veselības aizsardzības ministrijas paplašinātā sēde Kongresu 
namā. Runā PSRS veselības aizsardzības ministrs Boriss Petrovskis. Prezidijā 
LPSR veselības aizsardzības ministrs Vilhelms Kaņeps, akadēmiķis Alek-
sandrs Šmits un ministra vietnieks Gunārs Orleāns

Pionieru nometnes makšķerēšanas sacensības Saldus rajonā pie Cieceres 
ezera. Foto no D. Nipānes personiskā arhīva

Skolēnu koris Jēkabpils 1. vidusskolā

26. jūlijā atklātais Slavas skvērs Daugavpilī. Skvēra centrā tēlnieku I. Folk-
maņa un M. Kupča no nerūsošā tērauda veidotais obelisks, kas veltīts pilsētas 
atbrīvotājiem no vācu karaspēka 1944. gadā. Blakus obeliskam bija uzstādīts 
A. Čerņicka granīta piemineklis (karavīra galva), ko jau 1970. gadā pārvietoja 
pie cietokšņa, bet vēlāk novietoja Brāļu kapos

Autokross ar smagajām mašīnām

Bērnības svētki Skultes klubā “Man-
dagi” 

1. Maija svētki Ventspils bērnudārzā 
“Vāverīte”

Bebrenes pionieri Lielajā Tēvijas karā 
kritušo karavīru brāļu kapos 

Dzejniece Vizma Belševica izdeva 
krājumu „Gadu gredzeni”, ko lite-
ratūrkritiķi atzina par pretpadomju 
literatūru. Pēc tam dzejnieces mājās 
tika veikta kratīšana, viņa vairākkārt 
tika pratināta Valsts drošības komitejā, 
viņas dzeju vairs nepublicēja

Dzejnieks Jānis Peters parakstās Prie-
kules vidusskolas piemiņas grāmatā. 
Stāv A. Birmane. O. Spārīša foto

Rīgas estrādes orķestra solisti Marga-
rita Vilcāne un Ojārs Grīnbergs

Divas latvietes – dažādu gadu pasaules 
absolūtās čempiones ātrslidošanā – 
kanādiete Silvija Burka (1976) un 
Lāsma Kauniste (1969)

Pirmo Kūrorta svētku īpašais 
viesis – PSRS kosmonauts, Padomju 
Savienības Varonis un Jūrmalas goda 
pilsonis Hermanis Titovs

Palīgstrādniece mazgā spectērpus 
Ventspils naftas pārsūknēšanas bāzē

Bebrenes veterinārā tehnikuma 
4. kursa audzēkņi H. Stīpulis un 
B. Kalniņa gatavo medikamentus 
terapijas un ķirurģijas mācību 
prakses vajadzībām 

Siena talka Krāslavas rajona Izvaltā

Miera dienas Rīgā 1969. – 

Baltijas jūra – miera jūra 

/māksl. Olafs Muižnieks. – 

Rīga: Liesma, 1969.

Māris Čaklais

Es esmu bagāts. Man pieder viss,
Kas ar mani ir noticis.

Ātri skrejošās laimes stundas
Un gaidu minūtes garās.
Bulvāri rudens liesmās
Un dubļaini pavasari.

Pēckara plānā maize
Un vēlākais: ēd, cik gribi.
Ilgas pēc glāstiem
Un pati mīlestība.

Domas tīras kā krītošs sniegs
Un pa vidu netīras,
Atklātība kaila un tai
Nelietība pretī.

Smaga ir tāda nasta, smaga –
Vari pat aizmirst, ka esi bagāts.
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Talsu tirdzniecības centra ēdnīca

Latvijas PSR Patērētāju biedrību savienības skaitļošanas centrs. Šeit uzstādīta 
jaunākā tehnoloģija, kas palīdz risināt vissarežģītākās tirdzniecības un uzskai-
tes problēmas. (Ir viedoklis, ka tieši padomju tirdzniecības sistēmai piederēja 
lielākās skaitļošanas mašīnas pasaulē, kas nerisināja neko.) 

Rīgā tika uzcelts kooperatīvais tehnikums 900 audzēkņiem, kam vajadzēja 
kļūt par jauno kooperatoru paaudzi

Olga Dreģe Annas lomā, baletdejotāji Haralds Ritenbergs  Andra un Artūrs 
Ēķis Pētera lomā fi lmā "Vella kalpi". Muzikālā piedzīvojumu komēdija 
"Vella kalpi" tiek uzskatīta par pirmo kostīmfi lmu latviešu kinematogrāfi jā. 
Tās sižeta pamatā ir viduslaiku Rīgai veltītais Rutku Tēva (Arveda Mihelso-
na) romāns “Trīs vella kalpi”. Neapšaubāmi visu laiku populārākā latviešu 
spēlfi lma. Izcila Raimonda Paula mūzika un Aleksandra Leimaņa režija

Gāzes balonu svēršana Valmierā

Meliorācijas darbi Alūksnes rajona kolhozā “Igrive”. Nosusināto zemju pla-
tība sasniegusi 576 ha, kas ir 20,8% lauksaimnieciski izmantojamās zemes

Sacensības Biķernieku autotrasē, kas tolaik bija modernākā, interesantākā un 
ātrākā PSRS. Tomēr tā nekādi neatbilda jau tālaika F1 standartiem

Topošo veterinārfeldšeru apmācība Daugavpils rajona Bebrenes 
sovhoztehnikumā

Višķu patērētāju biedrības lauku veikalā “Dubna” 

Padomju armijas dienai veltītajā ierindas skatē Ventspils 4. vidusskolas 2.a 
klases oktobrēni iejutušies sanitārā bataljona dalībnieku lomās

Māris Liepa baletfi lmā “Spartaks”. 
Komponists Arams Hačaturjans un 
baletmeistars Jurijs Grigorovičs Krasa 
tēlu radīja speciāli M. Liepam

Latvijas Valsts universitātes Lielā 
aula. Fizikas un matemātikas fakul-
tātes izlaidums

Profesors Aleksandrs Bieziņš skata 
slimnieku Bērnu slimnīcā

“Liepājas dzintars”. Ansamblis “San-
ta”: Zigmars Liepiņš un četri brāļi 
Zakovici. Foto no L. Muciņa arhīva

Robežupīte un robežstabs starp 
Latviju un Baltkrieviju. Faktiskas 
robežas tolaik starp PSRS republi-
kām nebija

Svētku tribīne Ventspilī, Rīgas ielā 
pirms apbūves

Mārtiņš Štāmers pēc baleta “Dakte-
ris Aikāsāp” izrādes 

Restorāns “Jūras pērle” Bulduru 
pludmalē, pašā jūras krastā, uzcelts 
1964.–1965. gadā pēc arhitekta Jo-
sifa Goldenberga projekta. Padomju 
laikos “Jūras pērle” bija Jūrmalas 
seja un vizītkarte. Ēkas pamati stipri 
cieta 1967. un 1969. gada viesuļvēt-
rā. Ēka nojaukta 2001. gadā

Produkcijas kvalitāte – 

rūpnīcas markas gods!

/māksl. Fridrihs Kļaviņš. – 

Rīga: Liesma, 1970.

Vissavienības pavasara kross notika 
aprīlī vienā dienā daudzās PSRS 
pilsētās

Slokas celulozes un papīra fabrikas 
regulētājs PSRS Augstākās padomes 
deputāts Ivans Jegorovs

Saldējuma pārdevēji parādē jūras krastā 4. jūlijā

Imants Ziedonis

Mazā bilžu rāmītī man ir bilde tava.
Citas bildes pasaulē man tik skaistas nava.

Tur ir tāds kā novakars, saule laižas slīpi,
zelta pienenes tu spraud kafi jkannas snīpī.

Tu no zelta esi man, es esmu no vara.
Tevi pazinu vēl pirms pirmā pasaul’s kara.

Es tad biju resns turks, ķitelī un čalmā,
tevi ieraidzīju es Nikolaja galmā.

Vēlāk biju aizsargos (ja nu virsū brūk kas).
Tu tad biji aizsardze, cepi ābolkūkas.

Komjaunatnē stājāmies – ienaidniekus grausim!
Sapratu, ka esmu es tevī jau līdz ausīm.

Laiki mainās, laiki jūk, laika daudz vairs nava.
Mazā zelta rāmītī man ir bilde tava.
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Ceļa uzturēšanas darbi – sniega tīrīšana uz Cēsu apvedceļa
Ventspils zvēraudzētavas kolektīvs 
uzvarēja Vissavienības tautas saimnie-
cības sasniegumu izstādē

Rūjienas patērētāju biedrības skolas 
ēdnīca ik dienu paēdina 500 skolē-
nu. Visiem garšo labi

Alus zāle restorānā „Sēnīte” 

“Liepājas dzintara ‘71” žūrijas komisija

Liepājas koncertdārza “Pūt, vējiņi!” 
ieeja ar slavenā festivāla „Liepājas 
dzintars” reklāmu. Festivāls notika 
piecas dienas

Padomju dzīves ikdiena — rindas pie 
veikaliem. Attēlā: rinda pie pārtikas 

veikala Stendē

Apvienības “Latvijas lauksaimniecības tehnika” Jēkabpils nodaļas vīri 1. Maija 
demonstrācijā

Rīga. Merķeļa un Krišjāņa Barona ielas stūris ar veikalu “Diētiskie produkti”

Raimonda Paula un Imanta Ziedoņa programmas “Pauls. Ziedonis” fi lmēšana 
Brīvdabas muzejā. Latvijas televīzijas režisore Svetlana Rudzīte, operators Juris 
Rudzītis

Alfrēds Jaunušans iestudēja Ferenca 
Molnāra lugu “Lilioms” ar Uldi 
Dumpi un Ģirtu Jakovļevu (attēlā) 
titullomā. Lilioms samtainā balsī 
dziedāja Imanta Kalniņa dziesmu ar 
Māra Čaklā vārdiem: “Atkal, atkal 
ir debesis pušu, atkal ielāpi jāuzliek 
tām. Sanāk, sanāk, kas samaksājuši, 
zem šīm baltajām akācijām. Tas ir 
nieks dzīvu uguni norīt, ja tik aliņš 
ir virsū, ko dzert. Te mēs ugunis uz-
kožam korī, korī ejam naktstauriņus 
ķert.” A. Ieviņa foto

Ventspils jaunā zvejas osta

Aktrise Vera Singajevska Bērnības svētkos Limbažu rajona Tiegažu kultūras 
namā

Ventspils naftas pārsūknēšanas bāzes  3. laukuma celtniecība – tiek montēts 
pirmais 20 000 m³ rezervuārs

Pētera baznīcas torni pēc Pētera Sau-
līša projekta atjaunoja no metālkon-
strukcijām, iebūvējot liftu. Tornis 
kļuva 123,25 m augsts. R. Preinvalca 
juniora foto

 Piemineklis latviešu strēlniekiem 
Rīgā, tēlnieks Valdis Albergs, 
arhitekti Dzintars Driba, Gunārs 
Lūsis-Grīnbergs

Ķīmisko materiālu pārkraušanas 
bāzes celtniecība Ventspilī

Latgales keramiķis Andrejs Paulāns 
ar sievu Francisku Šembeļu ciemā

Režisore Māra Ķimele un scenogrāfs 
Ivars Čaks

Filmā “Tauriņdeja” Pēteris Lūcis 
(no kreisās) un  Bruno Oja 

...un viņi saka, ka 

cēlušies no mums!

/māksl. Malda Muižule. – 

Rīga: Liesma, 1971.

Latvijas PSR Tirdzniecības 
ministrijas skaitļošanas centrā 
analizē iedzīvotāju pieprasījumu pēc 
patēriņa precēm un tirdzniecības 
konjunktūru

Māris Čaklais
Dziesma par karuseli (Lilioma motīvs)

Atkal – atkal ir debesis pušu,
mums ir ielāpi jāuzliek tām!
Sanāk, sanāk, kas samaksājuši,
zem šīm baltajām akācijām!

 Jo tu esi dzīvs, jo tu esi dzīva,
 viens zirgs vēl ir brīvs,
 viena vieta uz brieža vēl brīva!

Tas ir nieks – dzīvu uguni norīt,
ja tik aliņš ir, virsū ko dzert.
Te mēs ugunis uzkožam korī,
korī ejam naktstaureņus ķert.

Ei, jūs, pogotie, noslēpiet dunčus,
kamēr kāds vēl nav palicis stīvs!
Mūsu karogs ir meiteņu brunči,
tas ir karogs, kas mūžīgi plīv!

Vai jums vēderā dienišķā desa
vai tur vienkārši vardes kurkst –
te mēs visi vienādi esam;
vai tad būs tā vēl citur kaut kur?

 Te tu esi dzīvs. te tu esi dzīva,
 viens zirgs vēl ir brīvs,
 viena vieta uz brieža vēl brīva. 
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Latviešu pārstāvji pie ASV prezidenta Ričarda Niksona. No kreisās: jurists 
diplomāts Amerikas latviešu apvienības ģenerālsekretārs Bruno Albats, pro-
fesors Pēteris Lejiņš, ASV prezidents Ričards Niksons, avīzes “Laiks” izde-
vējs Helmars Rudzītis un apgāda “Grāmatu Draugs” vadītājs Lotārs Rudzītis

Liepājas koncertestrāde “Pūt, vējiņi!”. Festivāla “Liepājas dzintars ‘72” uzva-
rētāju apbalvošana nobeiguma koncertā. No kreisās: LKP Liepājas pilsētas 
komitejas propagandas un aģitācijas nodaļas vadītājs J. Bluka, izpildkomitejas 
priekšsēdētāja vietnieks A. Misāns, organizācijas komitejas locekļi L. Muciņš, 
I. Latvena, A. Groduma

Rīgas HES celtniecība. Sākumā uz Doles salas tika uzbūvēta elektrostacija, 
izrakta jauna Daugavas gultne, bet pēc tam aizsprostota esošā gultne

Kultūrpreču nodaļa Alsungas patērētāju biedrības veikalā

Uz skatuves Alūksnes pagasta Annas 
ciema estrādes ansamblis

Kā senākos laikos baznīca, padom-
ju laikā ciema padome veica visas 
funkcijas. Nozīmīgākais notikums 
ciema padomē bija laulāšana. Attēlā: 
Alūksnes rajona Mālupes ciema 
padomes priekšsēdētāja un sekretāre 
vada laulību ceremoniju

Multimākslinieki Inta un Andris 
Grīnbergi Carnikavā savas kāzas 
svin kā Kristus atnākšanu. Ar šo 
performanci uzplaukst hipiju kustība 
Latvijā. A. Ieviņa foto

Imanta Ziedoņa paradagi Jēkaba 
Janševska birztaliņā atbrīvo krūmos 
ieaugušu dižozolu. No labās: dzejnieks 
Imants Ziedonis, mežzinātnieks Sta-
ņislavs Saliņš,  izdevēja literatūrkriti-
ķe, publiciste Māra Caune, matemāti-
ķis profesors Andris Buiķis

Eduards Pāvuls titullomā fi lmā 
"Ceplis". Viena no latviešu visu lai-
ku populārākajām fi lmām. Režisors 
Rolands Kalniņš

Krāslavas muzikanti kāzās. No kreisās: Donāts Beinarovičs, Viktors Beinaro-
vičs, ar saksofonu Anatolijs Beinarovičs 

Audriņu vidusskolas 9. klases ražošanas brigāde kolhoza “Audriņi” laukā. Foto 
no Latgales kultūrvēstures muzeja krājuma

Tankkuģis “Krāslava” pie naftas muliņa Ventspils ostā septembrī. Visā pasaulē 
brauca Latvijas Jūras kuģniecības kuģi ar PSRS karogu un uzrakstiem kirilicā

Džemma Skulme 70. un 80. gados 
bija Latvijas Mākslinieku savienības 
valdes sekretāre un priekšsēdētāja. 
Viņas vadībā aprīlī ik gadu notika 
Mākslas dienas, kas pulcēja tūksto-
šiem skatītāju 

7. novembrī Oktobra svētkus kopīgi svin Valkas un Valgas iedzīvotāji. Svētku 
gājiens Valgas stadionā

Desu ražošana Cēsu kooperatīvajā sabiedrībā

Pie Mazās Juglas Sauriešos uzcelta 
jauna tuberkulozes un plaušu slimību 
slimnīca. Slimnīcas galvenais ārsts 
Voldemārs Saulīte

Dzejas dienas Gulbenes rajona kolhozā “Oktobris”

Aktrise Vija Artmane kā Spīdola pārstāv latviešu tautiskumu Zvejnieku 
svētku uzvedumā Jūrmalā 

Darba kolektīviem tika pasniegti 
vimpeļi par čaklu darbu vai racionali-
zācijas priekšlikumu. Attēlā: vimpeļi 
tiek Jēkabpils rajona labākajām saim-
niecībām. Tie bija jātur priekšniekam 
uz galda. Ja vimpeļu bija pārāk daudz, 
tiem priekšnieka kabinetā tika atvēlēts 
speciāls galds

Čehu dziedātājs Karels Gots un 
krievu dziesminieks un dzejnieks 
Vladimirs Visockis uz Rakstnieku 
jaunrades nama jumta Dubultos 

Donoru asinis – 

dzīvības devējas

/māksl. Izjaslavs 

Koreņs. – Rīga: Rīgas 

Paraugtipogrāfi ja, 1972.

Lija Brīdaka 
Tu būsi tik liela

Latvija, Latvija, lielas
kartē ir zemes un valstis...
Bet tu jau gadsimtiem ilgi
mūsu priežu augstumus balsti,
nu jau gadsimtiem ilgi
tu mūs ar dziļumu avotiem dzirdi,
un, kamēr mēs tavus tīrumus sēsim,
tu būsi tik maza, tu būsi tik liela,
cik lielu mēs tevi ar savām rokām,
cik lielu mēs tevi ar savām domām un sirdi
pasaulē izaudzēsim.
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Patērētāju biedrību savienības vairumtirdzniecības kantora Rīgas centrālā 
patērētāju biedrības bāze. Te nonāca arī žiguļi un moskviči, pēc kuriem 
lauku ļaudis bija stāvējuši rindā

Rīgas maizes kombinātā maizes cepšana notiek mehanizēti

Jēkabpils uzņēmums “Gailene” iepērk sēnes no rajona ļaudīm

Ilūkstes zemnieki ar pašdarinātu 
traktoru

Kūrorta svētku dalībnieku gājiens pa Jomas ielu gar Jūrmalas pilsētas izpild-
komiteju

14. septembrī dibināts Gaujas nacio-
nālais parks. A. Linarda foto

Dziesmu svētku simtgade. Dziesmu svētku gājiena priekšgalā iet virsdiriģenti Staņislavs Broks, Imants Kokars, 
Leonīds Vīgners, Jānis Ozoliņš, Daumants Gailis, Haralds Mednis. Otrajā rindā: Valdis Vikmanis, Gido Kokars, 
Imants Cepītis, Ausma Derkēvica, Jānis DūmiņšDziesmu svētku simtgade kļuva par latviešu kultūras atdzimšanas pasāku-

mu. Atbrauca tautieši no ārzemēm. Liela daļa organizatoru un diriģentu 
bija vienoti ar dziedātājiem. Koris dziedāja Jāzepa Vītola „Gaismas pili” un 
Jurjānu Andreja “Pūt, vējiņi!”, kaut tās nebija iekļautas programmā

Cēsīs top “Koru dārzs”. Cēsu rajona skolotāju koris “Beverīna” Imanta Ko-
kara vadībā Cēsīs, Lenču ielā, liek pamatakmeni topošajam “Koru dārzam”. 
Šobrīd šo vietu sauc par Dziesmu kalnu

Jūrai atkarotā teritorija VĻKJS 60. gadadienas Ventspils ostas rūpnīcas amon-
jaka iecirkņa celtniecībai 28. februārī

Ogres rajona kolhoza “Lāčplēsis” 
priekšsēdētājam Edgaram Kauliņam 
pirmajā vietā līdz mūža galam bija 
viņa ļaudis

Traktors Bebrenē Daugavpils rajonā

Kartupeļu talka Bebrenē

Olu fasēšana Iecavas putnu fabrikā

Ceļu patruļdienesta darbinieki apgriež krūmus autobusu pieturā Rīgas 
rajonā

Rīga. Suņu dresūras skola 
Vallija Savicka un Imants Eglītis svin 
kāzas Šķērtānos 20. oktobrī

Pabeigta Gunāra Birkerta projektētā Federālo rezervju banka Mineapolisā. 
Ēkai jau pieprasīts piešķirt ASV nacionālā arhitektūras pieminekļa statusu 

Mode

/māksl. Georgs 

Smelters. – Rīga: Rīgas 

Modeļu nams (Rīgas 

Paraugtipogrāfi ja), 1973.

Olga Lisovska
Mana dzimtene

Esmu ierakstīta
 bērzu grāmatā baltā,
Esmu iespēlēta
 egļu varenās plēšās.
Droša tagad
 varu pasaulē maldīties.
Ieraksts paliks.
 Neizdzēšami.
Viss, ko par dzīvi saucam,
 lai neiet secen,
Tikai – 
 lai nepietrūkst tevis!
Lai nav jāizdeg
 svešā tumsā kā svecēm
Katrai par sevi.
Bet, ja patālāk
 tomēr izgadās maldīties,
Apžilbst acis un apžilbst prāts,
Ļauj man pieturēties
 pie bērzu baltās,
Pie egļu tumšās
 mūžības klāt! 
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Daugavas aizsprostošana 
pie Rīgas HES

Valmieras ugunsdzēšanas iekārtu rūp-
nīcas ēdnīcas kulinārijas veikals

Līvānu kūdras fabrika

Pļaviņu specializētais trauku un saimniecības preču veikals

Kuldīgas patērētāju biedrības Skrundas kafejnīca “Mežābele”, kur iestiprināties 
ceļā starp Liepāju un Rīgu

Liepājas zvejnieku kolhoza “Boļševiks” vokāli instrumentālais ansamblis – 
Jānis Lūsēns, Maija Renskumberga (Lūsēna), Larisa Renskumberga, 

Valdis Alviķis un Jānis Šipkēvics

Zivju tarāšana pie Liepupes Pārurgām

Ojārs Vācietis, Andris Jakubāns un 
Alberts Bels Rakstnieku savienības 
kongresā Zinātniski tehniskās infor-
mācijas un propagandas institūta zālē 
A. Ieviņa foto

Dzejniece Aina Kraujiete un 
viņas vīrs žurnālists literatūrkriti-
ķis Viktors Neimanis lasa dzejoli 
"Apmātība" žurnāla "Jaunā Gaita" 
100. numura jubilejas sarīkojumā 
5. oktobrī Daugavas Vanagu namā 
Ņujorkā. B. Rozīša foto

Piemājas saimniecībai bija strikti noteikts turamo dzīvnieku skaits. Parasti 
tā bija viena govs uz ģimeni. Govij siens tika vākts ar sentēvu metodēm. 
Interesanti, ka govs piebarošanai dažkārt tika pirkta maize – četrstūraini rupj-
maizes kukulīši par 14 kapeikām, jo graudus iegādāties nevarēja. Attēlā: siena 
vākšana vienīgajai govij Valmieras rajona Rubenes apkārtnē 

Latvijas upes un ezerus piesārņojuši 
minerālmēsli un notekūdeņi. Vēži 
izmirst, un tos aizliegts ķert. Latvieši 
vēžot brauc uz Baltkrieviju – tur 
ūdeņi tīrāki, nav arī inspektoru 

Sieviešu konference “Cīņa par mieru 
un sieviešu līdztiesību visā pasaulē” 
Gulbenē

Rīgas 7. bērnu poliklīnikā strādā 
ārste Margarita Krauča

Skolēni tautastērpos sveic rakstnieku 
Herbertu Dorbi Jēkabpils ārsts Guntis Beķeris ar 

miokarda infarkta slimniekiem, ko 
viņš tobrīd ārstē

110 kV elektrības kabeļa ieguldīšana 
Daugavā Rīgā

Kombaini “Ņiva” dodas uz lauku Dzelzavā

Pionieri tautu draudzības mītiņā Izvaltā

Dzejas dienas pie Raiņa priedēm 
Pumpuros septembrī. Dzeju lasa 
Gunārs Selga

Kūrorta svētku dalībnieku gājiens pa Jomas ielu gar Jūrmalas pilsētas izpild-
komitejas ēku, priekšplānā zvejnieku kolhoza “Uzvara” ļaudis

Katrai partijas komitejai, kā arī lie-
lākajiem uzņēmumiem bija ceļojošie 
sarkanie karogi, ko pasniedza sociā-
listiskās sacensības uzvarētājiem. 
Attēlā: apvienības “Latvijas lauksaim-
niecības tehnika” Jēkabpils nodaļas 
pārvaldnieks A. Osītis pasniedz iestā-
des ceļojošo sarkano karogu remonta 
mehānisko darbnīcu kolektīvam

Jēkabpils mednieki veiksmīgi tikuši 
galā ar alni Uzcelts tilts pār Ventu pie Zlēkām Alsungas–Ugāles–Ances autoceļā. 

Tiek veikta pirmā pārbaude

Cilvēcei vajadzīgs stingrs 

miers, bet, kad tas iestāsies 

un kāds tas būs, ir atkarīgs 

no visu miera spēku spējām 

pilnīgi izmantot tās iespējas, 

kas jau radītas. L. Brežņevs

/māksl. Jānis Reinbergs. – 

Rīga: Liesma, 1974.

Mirdza Ķempe
Nodevējs izraidīts*

Ej ārā no mūsu dzimtenes,
Kuras karogs taisnīgo asinīm slacīts
Un visām tautām cerību nes.
– Ej! – vārds šis skarbais ir sacīts.
Par to, ka lādēji māti savu
Un brīves cīnītājus pēli
Ar savu uzpūsto slavu,
Ar nekautro, indīgo mēli.
Nu izmests starp salašņām staigā,
Drīz nebūsi nevienam vajadzīgs.
Lai vēl kādu brīdi tie klaigā,
Kas pēc taviem murgiem tvīkst.
Ņem naudu un vēl pelnies,
Drīz klusums pār tevi klāsies.
Bet pār mūsu varoņu pelniem
Mūžīga slava lidināsies.
Kā Ahasvērs tu klīdīsi,
Bet padomju tautas strādās,
Lai kā tu viņas nīdīsi,
Lai kā tava mute lādās.
Ej, klausītājus sev meklē,
To kļūst aizvien mazāk tagad,
Līdz sēdēsi viens savā peklē, – 
Mūsu godu tev nesadragāt.

* Dzejolis tapis pēc Aleksandra Solžeņicina izraidīšanas no PSRS
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Pirmā diskotēka Liepājā ar Austras Pumpures uzstāšanos

Rīgas pārtikas uzņēmuma augļu un ogu produkcijas ražošana

8. Marta balle Jaunlaicenes tautas 
namā. Spēlē vietējais pūtēju orķestris

Rūpnīca VEF. Konveijera lente. No P. Gricenko arhīva 

Rīgas radiorūpnīcas radiouztvērēju montāžas cehs Imantā

Aktieris Juris Strenga titullomā Henrika Ibsena drāmā "Brands"Dailes teātrī 

Krāslavas rajona patērētāju biedrības 
ēdnīcas darbinieces. Pa kreisi Broņis-
lava Brence 

Pabeidza jaunās Dailes teātra ēkas būvniecību. Arhitekti: Marta Staņa, 
Imants Jākobsons, Haralds Kanders. Darbs bija ievilcies turpat 20 gadu

Rāznas sanatorijas bērnudārza audzēkņi ekskursijā uz Rēzeknes lidlauku. Foto 
no V. Bondares arhīva

Balva darba veterānam. Attēlā: Jē-
kabpils „Lauktehnikas” pārvaldnieks 
A. Osītis pasniedz Rīgas radio-
rūpnīcā ražotu radioaparātu darba 
veterānam, kas dodas pensijā

Jēkabpils skolēni ekskursijā Vietalvā pie monumenta Latviešu strēlnieku 
gvardes divīzijas kritušajiem karavīriem

Lielupē notiek Deivisa kausa izcīņas Eiropas zonas pusfi nāls starp Zviedri-
jas un PSRS izlasi. Latvijas tenisa cienītāji iepazīst uzlecošo pasaules tenisa 

zvaigzni Bjernu Borgu. Sacīkstes vēro 4000 skatītāju
Pa Ļeņina ielu rit satiksme. Trolejbu-
su maršrutu galapunkts pie Brīvības 
pieminekļa

 Turaidas pili sāka celt 1214. gadā. 
To pārmaiņus valdījis Rīgas bīskaps, 
arhibīskaps un Livonijas ordenis. 
Pilij bija neregulārs daudzstūru 
plānojums un pagalma vidū tornis. 
1776. gadā pils ir no dedzināta. 
Nozīmīgi atjaunota 70. gados

Ļeņina pieminekļa atklāšana Vents-
pilī 4. novembrī

Gulbenes slimnīcas medicīnas māsas komunistiskajā sestdienas talkā uzkopj 
slimnīcas apkārtni

Slimnīca padomju laikā asociējās 
ar jēdzienu „gulēt slimnīcā”. Lēna 
diagnostika un ilgstoša ārstēšana, 
bezmaksas medicīna. Attēlā: Slokas 
slimnīcas pacientes

Rīgas 1. medicīnas skola. 
Farmaceitu asistentu klase. 
Foto no S. Drinkas arhīva

Rīgas Medicīnas institūta studentes 
nodarbībā. Foto no A. Apsītes arhīva

Žermēna Heine-Vāgnere lēdijas 
Makbetas lomā Džuzepes Verdi ope-
rā "Makbets" uz Rīgas Operas un 
baleta teātra skatuves. A. Ieviņa foto

Latvijas PSR Augstākās padomes un 
vietējo padomju vēlēšanas Rēzeknes 

rajona Pušas vēlēšanu iecirknī 
15. jūnijā. Foto no Latgales kultūrvēs-

tures muzeja krājuma

Naukšēnu alus darītavas laborante 
I. Bērziņa

Medicīnas bibliotēkas darbinieces 
R. Ņikandrova un S. Prokofj eva ar 
mikroautobusu uz lauku slimnīcu 

atvedušas grāmatu kastes

8. marts

/māksl. Arnolds Krēsliņš. – 

Rīga: Liesma, 1975.

Jānis Peters
Manai dzimtenei

Man stāstīja Daugaviņ’,
Kā liktenis vīdamās,
Dziesma savus svētkus svin,
Ar bāliņu celdamās.
Tā dziedāja bāleliņš,
Pret likteni stāvēdams,
Viņa dziesmā gadusimts
Kā mūžiņis krāsojās.

Vēl nāks piektais gads, asins lietus līs
Un visaugstākās priedes nolauzīs,
Iesim strēlniekos, dziesma vētru sēs,
Mūžam gaismas pils kalnā gavilēs.”

Lai balstiņis vīdamās,
Pār novadu aizvijās,
Dziesma savus svētkus svin,
Ar bāliņu celdamās.
Tā dziedāja bāleliņš,
Ar Daugavu nemirstīgs,
Viņa dziesmā gadusimts
Kā mūžiņis krāsojās.

Cauri sirdīm mums
Lauztās priedes augs,
Jaunā gaitā mūs
Jauni rīti sauks.
Tālāk mūžībā
Dziedot iesim mēs,
Mūžam gaismas pils
Kalnā gavilēs.
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Dziesmu un deju svētkos uzstājas Izvaltas jaunieši

Amerikāņu zinātnieki, hologrāfi jas 
pamatlicēji Juris Upatnieks (no 
labās) un Emets Līts 1976. gadā 
pēc apbalvošanas ar Holija medaļu. 
Juris Upatnieks vairākkārt izvirzīts 
Nobela prēmijas piešķiršanai

Studentu celtnieku vienībām nereti 
nācas veikt tos darbus, ko paši celt-
nieki lāgā negribēja darīt. Attēlā: 
Filoloģijas fakultātes žurnālistikas 
specialitātes 1. kursa students Edvīns 
Inkēns sit jumstiņus kolhoza kūtij 

Sapnis – ceriņi pie katras latvieša mājas, katrā pilsētā un ciemā. Pēteris 
Upītis ar ceriņu selekciju darbojās sirdspriekam, pēc viņa palikušas ceriņu 
šķirnes, kas veltītas mātei, dzimtajam pagastam un savas bērnības zemes 
kalnam Gaiziņam

Studentu celtnieku vienību komandieru un komisāru tikšanās ar LKP Centrālās komitejas, Augstākās padomes un 
Ministru padomes vadību LKP CK telpās. Kreisajā pusē sēž biedri Augusts Zitmanis, Aleksandrs Drīzulis, Ēriks 

Auškaps, Jurijs Rubenis, Augusts Voss, Nikolajs Beluha, Pēteris Strautmanis, Jānis Kalnbērziņš, Boriss Ponomarjovs, 
Rūdolfs Verro, Ivars Priedītis. Studentu celtnieku vienību līderu vidū vidējā rindā sēž Teodors Tverijons un 

Aivars Lembergs

Sestdienas talka – komjaunieši VĻKJS 60. gadadienas Ventspils ostas rūpnīcā 9. oktobrī

Baletmeistars Aleksandrs Lembergs 
iestudē Alfrēda Kalniņa baletu “Sta-
burags”. Galvenās lomas dejoja Zita 

Ersa un Gennadijs Gorbaņovs

 Nora Bumbiere – nepārspēta vokā-
liste latviešu popu lārajā mūzikā

Ventspils 4. vidusskolas 7.a klases skolnieces Teika Šķēle un Monolita Sondo-
re skolas pagalmā izlej katlos pienu

Bebrenes sovhoztehnikuma audzēkņi sporta nometnē Kandavā. Kanda-
vā bija izcilas iespējas sportot un atpūsties, tur trenējās arī profesionālie 
hokejisti

Putnu dienas Gaigalavā. Skolēni nodod būrīšus mežniecības priekšnieka 
vietniekam R. Krustam. A. Kārkliņa foto

Jura un Taņas Kusiņu kāzas Jelgavas Romas katoļu Bezvainīgās Jaunavas Ma-
rijas baznīcā. Ieradusies daļa viesu, pārējie būs klāt vēlāk – dzimtsarakstu aktu 
reģistrācijas nodaļā. Uz ceļiem pirmajā rindā notupies līgavaiņa tēvs Antons 
Kusiņš

Mārupes bērnudārzs “Lienīte”, 
podiņ mācība. No M. Knētas arhīva

Gunāra Cilinska debija kinorežijā 
(kopā ar Vari Braslu) bija fi lma “Eze-
ra sonāte”. G. Cilinskis pats tēloja 
Rūdolfu. Filma saņēma augstāko 
balvu Vissavienības kinofestivālā

Afganistānā kritušā ierindnieka 
Arņa Gabrāna bēres Gulbenē. 
1979–1989. gadā Afganistānā karoja 
3640 Latvijas puišu, no kuriem 
177 ievainoja, 54 gāja bojā un viens 
pazuda bez vēsts

Komjaunatnes laukums Jēkabpilī ar 
pilsētas Goda plāksni

Apspiesto tautu nedēļas parāde Ņujorkā, Centrālparkā: H. Muižniece, F. Kļa-
viņš, dr. Kļaviņš, A. Muižniece, T. Sviķere, A. Krūmiņš, L. Kļaviņa

Pāvils un Olafs Brūveri – pēc atbrīvo-
šanas no padomju cietuma 1976. gada 
oktobrī nonākuši brīvajā pasaulē. 
Viņi abi atgriezīsies, tiklīdz Latvija 
kļūs brīva. Olafs kļūs par cilvēktiesību 
aizstāvētāju, Pāvils – par luterāņu 
mācītāju

125. pašapkalpošanās univer-
sālveikala direktors Latvijas PSR No-
pelniem bagātais jauno strādnieku 
darbaudzinātājs V. Borščovs apmāca 
Tirdzniecības un kulinārijas skolas 
Jūrmalas fi liāles audzēkni 

Bērnu sporta svētki Lielupes stadionā “Jaunība”

Sieviete, Sieviete, 

Sieviete, Sieviete, 

ar tavu vārdu, 

ar tavu ziņu 

šodien lūkojas 

pasaulē viņa – 

saule, zvaigzne un 

sirdapziņa. 

Lija Brīdaka

/māksl. Georgs Smelters. – 

Rīga: Liesma, 1976.

Andris Vējāns 
Saruna ar zemi

Neviens no tevis nespēs mani šķirt.
Zem taviem bērziem kliedzot esmu dzimis,
Te cirsta šūpļa līksts, te kristībās dzerts alus.
Te sagaidījis mūža pirmos palus,
Te pirmo reizi esmu sniegos grimis.
Ik vējputenī manu elpu dzird:
Neviens no tevis nespēs mani šķirt.
Pie tava ezera, kas ūdensrozes šūpo,
Es viņu satiku, kas atklāja man zvaigznes...
Turp pāri gadiem domas mani aiznes
Pa lielceļu, ko rudzu lauks sveic kūpot.
Ik griezes dziesmā manus sapņus dzird.
Neviens no tevis nespēs mani šķirt.
Tu pilsētās man izklāj savu bruģi,
Lai būtu noteikti un stingri soļi.
Kā milži – akmeņaini, kā dzintars – oļi
Snauž jūrmalā, kas gaida manu kuģi.
Ik svilpes pūtā manas ilgas dzird,
Neviens no tevis nespēs mani šķirt.
Kad es zem bērziem atkal nācis būšu,
Uz krūtīm sakrustojis smagās rokas,
Tu redzēsi: mans lielceļš tālāk lokās,
Es jaunus apvāršņus ar dēlu gūšu.
Jau viņa raudās manu balsi dzird,
Neviens no tevis nespēs mani šķirt.
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Tiek laistīts Rīgas–Pleskavas autoceļš

Uzcelta jauna Ļeņingradas arhitekta 
J. Joveina projektētā Dubultu 
dzelzceļa stacija. Stacijas atklāšana

Ar Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvotās Leona Paegles Rīgas 1. vidus-
skolas skolnieki Valdis Keris, Nils Sakss un Einars Repše sestdienas talkā 
Mangaļos

Ceļa seguma maiņa pie jaunuzbūvē-
tās Dubultu dzelzceļa stacijas

Īpaša padomju bruņoto spēku nodarbe bija rezervistu apmācība. Notika 
formāla apmācība, bet iesauktie faktiski bija bezmaksas darbaspēks, kas 
būvēja dzīvojamās ēkas, patvertnes, kara rūpnīcas vai ceļus pie militāriem 
objektiem. Tautā šos rezervistus sauca par partizāniem

Fabrika “17. jūnijs” Rīgā. Cepumu fasēšana

Ventspils darbaļaudis Oktobra svētku demonstrācijā Ļeņina laukumā

Jauno tehniķu stacijas kartingistu pulciņa dalībnieki svētku gājienā

Ļeņina pieminekļa atklāšana Dubultos 22. aprīlī un ziedu nolikšana. Pie-
minekļa autors tēlnieks Juris Mauriņš un arhitekts Kārlis Alksnis kļuva par 
Latvijas PSR Valsts prēmijas laureātiem 

Jancis – Indars Lācis fi lmā “Puika”, 
ko pēc Jāņa Jaunsudrabiņa grāmatas 
motīviem uzņēma Aivars Freimanis 
un Dāvis Sīmanis

Ilgus gadus Rīgu krāšņoja divi galvenie saukļi. Attēlā redzamais rotāja 
Baltijas kara apgabala štāba ēku, bet blakus Brīvības piemineklm varēja lasīt: 
„PSKP apsola – nākamā paaudze dzīvos komunismā”

Latvijā strauji ienāca diskotēku 
kultūra. L. Filica foto

135 hipiji no Maskavas un Ļeņin-
gradas ieradās Rīgā un kopā ar ba-

riņu Rīgas hipiju devās uz koncertu 
“Liepājas dzintars”. Hipiju kustība 

bija alternatīva padomju ideoloģijai. 
L. Filica foto

Oktobrī Valkas kultūras namā notiek 
sadzīves pakalpojumu kombināta 
ražojumu izstāde. Attēlā S. Silāja 
demonstrē kombināta  ražoto tērpu

Zonālie skolēnu dziesmu svētki Rē-
zeknē. Foto no Latgales kultūrvēstures 
muzeja krājuma

Daugavas sporta namā  TTT meistar-
komandas uzbrukuma smailē Uļjana 
Semjonova, divkārtējā olimpiskā čem-
pione, trīskārtējā pasaules čempione, 
vienpadsmitkārtēja Eiropas čempione

Rūdolfa Heimrāta personālizstāde Maskavā. Uzrunu saka PSRS Mākslas aka-
dēmijas akadēmiķis K. Roždestvenskis, atklāšanā piedalās mākslinieki Egils 
Rozenbergs, Gunārs Krollis, kā arī ķirurgs Laimonis Katlaps

Laba dziesma ir tā, kas paliek tautas 
sirdī, jo klausītāja dvēseli skar kā 
mūzika, tā vārdi. Komponists 
Imants Kalniņš un dzejnieks  Imants 
Ziedonis vētras nolauztā Riņģu 
dižozola stumbrā

Dzejnieks Jānis Peters ar topošo 
lidostas “Rīga” valdes priekšsēdētāju 
Krišjāni Peteru plecos Oltūžos. 
A. Ieviņa foto

Cilvēka domu – 

progresam. – Un pacelsies 

cilvēks no zemes kā 

putns no ligzdas. 

Leonardo da Vinči 

/māksl. Laimonis Šēnbergs. – 

Rīga: Liesma, 1977.

Jānis Peters 
Uvertīra

Vēl sulas nav urbtas, un plēsts vēl nav māls,
pie sevis dzied ūdens, un mīkla bez sāls,
trīc rīkle bez dziesmas, bez gaismas skrien stars,
un mēms vēl ir Krišjānis Valdemārs.
Bet svārpsti jau ceļā, bet arkli jau spīd,
kāpj kāpjoši ūdeņi, ceļas un krīt
pret debesīm mīkla, pret sviedru sāļš sviedrs,
un Dziesma top gaisma un ceļabiedrs.
Un Krišjānis Valdemārs lēnām tiek kalts
no koka par kuģi. Vecs rakstāmgalds
top Latvija viņam, un ķirmji to grauž, 
auž zirneklis tīklu, bet nenoauž,
jo Krišjānim bārda kā slota, kas mēž
nost sodrējus zvejnieku būdelēm. Sēž 
uz piekrastes akmeņa vecis un zēns,
un plēš tos no iekšas kāds lietuvēns,
vēl pakaušos dūmaka, māja un sils,
bet celsies kā priekškars drīz apvārsnis zils,
un zēģelēs tauta un daudzreiz vēl slīks,
bet dārzos jau dīvainas sēklas drīz dīgs,
un salidos kapteiņi Ģipkā un Ainažos,
Kuivižos, Liepājā, Ventspilī tos
kā dīvainus putnus sagaidīs. Plauks
uz kapakmens roze, bet piedzīvos sniegs,
ai, asiņu jūru. Kāds dumpinieks
būs audzis no zēna, kas aizgāja urbt,
no svārpsta, kas apvāršņa dūmakā dur.
... Bet vēl jau nav urbts, un plēsts vēl nav māls,
pie sevis dzied ūdens, un mīkla bez sāls,
trīc rīkle bez dziesmas, bez gaismas skrien stars,
bet piedzims drīz Krišjānis Valdemārs.
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Rīgas 3. medicīnas skolas 
audzēknes

“Gastol” fi rmas maizes krāsnī ražotās 
produkcijas veikals Stučkā

Pirmās folkloras grupas kā nacionā-
lās pašizpausmes forma. Folkloras 
draugu kopā “Skandinieki” pirmais 
sastāvs Helmī un Daiņa Staltu vadī-
bā pie Jurjānu Andreja krūšutēla

Top Valmieras piena kombināta ražošanas un administratīvais korpuss 

Latvijas 2. skolotāju koru salidojums Rēzeknē, Raiņa parkā, 2. jūlijā: virsdiri-
ģentu un svētku organizētāju godināšana

Kulinārijas izstrādājumu izstāde Audriņu ciema kulinārijas zālē. Foto no 
Latgales kultūrvēstures muzeja krājuma

1978. gadā pabeidza Preses nama celtniecību un ekspluatācijā nodeva viesnī- 
cu “Latvija”. Par "ideoloģijas tālākteikšanas citadeli" dēvētā Preses nama 
jaunbūve tapa triecientempā. J. Danovska foto no “Rīgas Balss” arhīva

Anša Rūtentāla kustību teātris. Pirmajā rindā no kreisās: Mārīte Ziemele, Sol-
vita Rube, Ansis Rūtentāls. Otrajā rindā: Visvaldis Klintsons, Ārijs Geikins, 
Egils Zariņš, Gunārs Žideļūns, Jānis Mediņš, Gunta Žideļūna

Restorāns “Septiņas māsiņas” Jūrmalā, Majoros, Jomas ielā. No 1975. gada 
Jomas ielā ir  ierobežota transporta satiksme, bet 1987. gadā iela tiek  pilnīgi 
nodota gājējiem

VAZ automobiļu tehniskās apkopes stacija Jūrmalā

Jāņa Streiča fi lma „Teātris” pēc Somerseta Moema romāna. Pirmajā rindā 
no kreisās: Baiba Indriksone, Olga Krūmiņa, Katrīna Pasternaka, Brigita 
Krūmiņa, Vija Artmane, Elza Radziņa, Anda Zaice, Ilga Hincenberga. Ot-
rajā rindā: Rūdolfs Rībens, Herberts Zommers, Hermanis Paukšs, Boļeslavs 
Ružs, Valentīns Skulme, Pēteris Vasaraudzis

Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas VĻKJS 60. gadadienas Ventspils ostas rūpnīcā septembrī

Komjauniešu dziesmu konkurss Jāņa Fabriciusa Ventspils 1. vidusskolā

Rīgas noformējums ar Leonīda Brežņeva portretu. Ļeņina iela. 
A. Ieviņa foto

Latvijas Leļļu teātra izrādei “Šveiks” 
pēc Jaroslava Hašeka romāna 
motīviem dziesmas komponēja Ivars 
Vīgners, vārdus sacerēja Jānis Peters. 
Neparastu popularitāti ieguva fi nāla 
dziesma: “Visjautrākais no visiem 
kariem ir karš, kad galva paliek klāt; 
jo, cilvēk, ja tev nav ko darīt, ar 
to var reizēm padomāt.” Dziesma 
pārgāja uz estrādi, kur to 1978. gadā 
izpildīja Ojārs Grīnbergs. Foto no 
žurnāla “Santa” arhīva

 Jānis Kubilis un Alfrēds Jaunušans 
Mihaila Bulgakova drāmā “Moljērs” 
Drāmas teātrī

 Viljama Šekspīra komēdija “Sapnis 
vasaras naktī” Dailes teātrī

Rīgas Politehniskā institūta absolvents 
inženieris mehāniķis Māris Gailis savā 
automobilī ZAZ pie Rīgas lidostas. 
A. Ieviņa foto

Padomju milicija – labākā milicija 
pasaulē. Tiesa, nereti miliči nerunāja 
latviešu valodā, jo bija iebraucēji, 
tikko armijas gaitas beiguši puiši no 
citām PSRS republikām. Visurgā-
jēju mašīnu UAZ, ar ko pārvietojās 
miliči, sauca par Melno Bertu. 
L. Filica foto

Sieviete, kuru gaida?: 

Rīgas kinostudijas 

dokumentālā fi lma. – 

Женщина, которую ждут? 

/māksl. Maija Nora 

Tabaka. – Рига: РОT, 1978.

Knuts Skujenieks (1969)
Piezvērinājums dzimtajai valodai

tu paliec ar mani vārds
līdz zilbei un ultraskaņai
tu sasmelies manu prātu asi asi notrītais ods
tu paliec līdz un vēl ilgāk 
un pāri nesamaņai
jo tu esi viens un vienīgs
ja vispār mums kas ir dots

tu paliec uz poda lauskas
ieaudz kā sakne sveša
tajā esperanto vai desperanto
vai kā viņu vēl tur sauks

kaut vai zīmējies svītrā
uz drēbes vai padebeša
kaut vai par nezāli paliec
tur kur būs apaļš lauks

es runāju tevi lai paliec
laužu tev rokas un kājas
locu kalpo un karo
vēl vairāk kā man un mums
bēgs jūras un zudīs kalni
cilvēks nepazīs savas mājas
bet viņš klausīsies tālu tālu
un pastāvēs mantojums
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Rīgas 3. medicīnas skolas izlaidums  

Stučka. Labiekārtošanas darbi topošajā P. Stučkas pieminekļa laukumāMedicīnas studenti Uldis Līkops, Jānis Ķīsis, Tadeušs Tālers, Egils Lavendelis 
un Aldis Strēlnieks gatavojas virves vilkšanas sacensībām ar Veselības aizsar-
dzības ministrijas komandu, kas diemžēl neieradās 

70. gadu beigas. Rīga. Lāčplēša iela. Poligrāfi ķu kluba diskotēka “Pilnīgs 
anšlāgs”. Tālaika dīdžeju vadošais pāris – Jānis Šipkēvics un Ainars Mielavs, 
kā arī Poly disko dibinātājs un vadītājs Aleksandrs Ārents

19. jūnijā Stokholmā Andrejs Eglītis uzrunā tautiešus: “Mums jātiek pāri! 
Brīvības laiva mūs sauc.” L. Niedres foto

Rīgā uzcelta jauna moderna klīnika. Celtniecība pēc Andra Purviņa projekta 
sākta 1976. gadā, bet pirmos pacientus slimnīca uzņēma 1979. gadā. Sākumā 
slimnīcas nosaukums bija "Rīgas pilsētas 7. klīniskā slimnīca". Taču visai drīz 
ofi ciālajam nosaukumam pievienojās arī vārds "Gaiļezers", jo slimnīca atrodas 
jauka ezera tuvumā

Latvijas zvejas kuģis Baltijas jūrā. 70. un 80. gados valdīja pārliecība, ka 
jūras krājumi ir neizsmeļami, tādēļ nereti ar zivīm ne tikai baroja lapsas un 
mājputnus, bet arī mēsloja laukus. Mazākas zivis nereti vienkārši izgāza, tad 
bija darbs kaijām

Rīgas Kristus Piedzimšanas pa-
reizticīgo katedrālē bija iekārtots 
planetārijs, bet lejā atradās kafejnīca, 
ko tautā sauca par „Dieva ausi”. Uz 
katedrāles kāpnēm mēdza salasīties 
zelta jaunatne un pārrunāt notieko-
šo. Vidū dzejnieks Andris Bergma-
nis. L. Filica foto

Ritas un Daiņa Caunes kāzas jūlijā. 
A. Ieviņa foto

Latvieši ierodas Sibīrijā – Tjumeņas 
apgabala Hantu-Mansu autonomā 
apvidus Holmogoros, lai būvētu ceļus 

Hermanis Minskers ar ģimeni mazmeitas Lauras (baltā kleitā) kristībās lu-
terāņu baznīcā. Liela daļa ietekmīgās baņķieru un saldumražotāju Min skeru 
ģimenes gāja bojā holokaustā Otrajā pasaules karā. H. Minskers izbēga no 
koncentrācijas nometnes Salaspilī un, pateicoties latviešiem, kas viņu slēpa 
visus kara gadus, izdzīvoja Liepāja. Pionieru skate

Rēzeknes piena konservu kombināta galveno speciālistu ražošanas apspriede. 
Foto no Latgales kultūrvēstures muzeja krājuma

Mākslinieks Miervaldis Polis savā darbnīcā Rīgā, Kristapa ielā. L. Filica foto

Stučkas rajona skolotāju koris pilsē-
tas laukumā

Naukšēnos no Valmieras slimnīcas 
septītajā dienā pēc dzimšanas Ilga Bēr-
ziņa atvedusi meitiņu Līgu Bērziņu. 
Līksmo radu saime

Latvietis Ali Strunke no 1966. līdz 
1989. gadam bija Zviedrijas Basket-
bola savienības priekšsēdētājs. Kā 
starptautiskās basketbola federācijas 
FIBA komisārs viņš, pasniedzot Ei-
ropas kausu TTT dāmu komandai, 
apsveikuma runu teica latviski

Ivars Kalviņš doktorantūras studijās 
profesora Rolfa Huisgena laboratorijā 
Minhenē

PSRS Tautas skatuves 

māksliniece Sociālistiskā 

Darba Varone Lilita Bērziņa

/māksl. Felicita Pauļuka. – 

Rīga: Liesma, 1979.

Rūpnīcā VEF uzsākti konstruktor-
darbi mikroprocesoru skaitļošanas 
sistēmu veidošanā, kuru rezultātā 
dažos gados radīti un uzsākti ražot 
personālie un procesu vadības datori, 
tādi kā "VEF-mikro" u.c.

Pavasara talka Rīgas rajona „Laukteh-
nikā”. Pirmais no kreisās: pārvaldnieks 
Ivars Bērziņš 

Rīgas Ļeņingradas rajona LKP konfe-
rence 

Vizma Belševica
Kamolā tinēja

Ap šo mirkli, ap skatienu vienu
Savu dienišķo pavedienu
Tinu nakti un tinu dienu.
Nu mans kamols ir gadiem biezs.

Kad jel reizi man pietrūks dzijas?
Kārtas šķiras un kārtas mijas.
Un tas mirklis vai vispār bija?
Varbūt vienkārši izlicies?

Es vairs nezinu. Rokas kustas
Gadiem pierastā tinuma krustā.
Nebijušā un neizjustā
Dzīves bijumiņš ietinies.
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Dzejnieks Aivars Neibarts (Ņurbulis) 
bija liels trimpelēšanas aizstāvis. Viņš 
to darīja Sarkandaugavā līdz savai 
nāvei ugunsgrēka dūmos. L. Filica foto

19
80

19
80

Ogrē uzstājas jaunais ansamblis „Credo”. Klausās 10 000 skatītāju

Sākās Līvānu saliekamo māju bums. Līvānu mājiņas radīja veselus kolhozu 
ciemus. Daudzi tās apdarīja vēl ar ķieģeļiem. Līvānu mājiņas kļuva par ciema 
padomju mājām, veikaliem, ambulancēm, pasta nodaļām. Attēlā pa labi: 
Līvānu eksperimentālā māju būves kombināta cehs 

Jūrmala. Patērētāju biedrības 
un  zvejnieku kolhoza veikals un 
kafejnīca

Latvijas sportisti – Maskavas olim-
pisko spēļu medaļnieki, viņu treneri 
un sporta funkcionāri. No labās: 
Juris Bērziņš, Žoržs Tikmers, Arturs 
Garonskis, Aleksandrs Jackevičs, 
Nikolajs Fiļimonovs, Gennadijs 
Paršins, Pāvels Seļivanovs, Dau-
mants Znatnajs, Jānis Lācis, Rolands 
Sproģis, Lauris Pavlovs, Aleksandrs 
Muzičenko, Arsens Miskarovs, Elza 
Krūmiņa, Uļjana Semjonova, Dainis 
Kūla, Aleksandrs Avdejevs. Foto no 
D. Znatnaja arhīva 

Maskavas 1980. gada olimpiskajām 
spēlēm veltīto piemiņas monētu 
un olimpiādes emblēmu izstrādāja 
rēzeknietis Vladimirs Arsentjevs 

Latviešu mūzikas leģenda ansamblis „Menuets”. 1968. gada 4. novembrī 
seši Jūrmalas skolnieki – brāļi Bartaševici, brāļi Sējāni, Adrians Kukuvass un 

Andris Kronbergs – nodibināja savu grupu. Pēc gada par grupas vadītāju kļu-
va Jānis Blūms. „Menuets” bija profesionāļu ansamblis, kas izpildīja Imanta 

Kalniņa dziesmas. 1976. gadā pēc J. Blūma ierosmes notika pirmā 
Imantdiena. A. Ieviņa foto

Radošās jaunatnes nometne Piltenē. Jaunie mākslinieki: dzejnieks Agris 
Pilsums, arhitekts Aleksandrs Kiršteins, prozists Mārtiņš Zelmenis, dzejnieks 
Juris Kunnoss, keramiķe Māra Muižniece, dzejnieks Pēteris Zirnītis

Astoņdesmito gadu sākumā gudrāk un enerģiskāk sāka darboties čekas 
pārraudzītā Latvijas komiteja kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs. Rīgā 
ieradās latviešu kultūras darbinieki no ASV, Kanādas, Austrālijas. 9. jūlijā 
žurnāla “Karogs” redakcijā notika tikšanās ar dzejnieci Veltu Tomu. No 
kreisās: Māra Caune, Olga Lisovska, Arvīds Skalbe, Andris Vējāns, Ilgonis 
Bērsons, Velta Toma, Jānis Niedre, Imants Pijols. B. Tiknusa foto

Žurnāla “Rīgas Modes” fotosesija Kalngalē, kur kopā ar modelēm piedalās 
Māra Abiļeva karatē grupa. A. Ieviņa foto  Rakstnieku un mākslinieku grupa Friča Bārdas simtgades sarīkojumā Lim-

bažos. No kreisās: literatūrzinātnieks Arvīds Grigulis, dzejnieks Jānis Peters, 
dzejnieces Māra Misiņa, Olga Lisovska, aktieri Alma Ābele, Imants Skrastiņš, 
Dina Kuple, Rūdolfs Plēpis 

Vissavienības V. I. Ļeņina pionieru organizācijas gadadienas svinības Vents-
pilī. Pionieri pa K. Marksa ielu dodas uz Ļeņina laukumu

Ojārs Spārītis audzina meitu. Uz-
manības vērti ir pašdarināti ratiņi, 
jo bērnu ratiņus varēja nopirkt tikai 
par lielu „blatu”

Vera Zozuļa, triju olimpisko spēļu 
dalībniece kamaniņu sportā, Leik-
plesidas olimpisko spēļu čempione, 
kopā ar Ingrīdu Amantovu – bron-
zas medaļas ieguvēju Leikplesidā

Zvejnieku kolhoza “Uzvara” vīru koris sveic kopsaimniecības dibinātājus, 
darba veterānus un pensionārus

Afganistāna. Padomju armijā dienēja daudz Latvijas puišu. Juris Eglītis no 
Vaidavas kopā ar trim karavīriem no citām PSRS republikāmLatviešu rokenrola karalis Pits Ander-

sons spēlē un dzied tikai rokenrolu. 
1980. gadā viņš iesaistījās grupā 
“Arhīvs” un sāka rokenrola renesansi 
Latvijā 

Pie dzemdību nama. Gunta Virkava 
un Rolands Zagorskis. Vīstoklī Eliza-
bete Zagorska. A. Ieviņa foto 

Brāļu Kaudzīšu “Mērnieku 

laiki”. – Andreja Upīša 

Latvijas PSR Valsts 

Akadēmiskais drāmas teātris 

/māksl. Gunārs Zemgals. – 

Рига: [Pижская Oбразцовая 

mипография], 1980.

Mācītājs Māŗis Ķirsons Madridē 11. 
novembrī iepretim Kongresu centram 
protestē pret Padomju Savienības 
politiku Baltijā, tecinot savas asinis uz 
PSRS karoga. Madrides konference 
notika gadu pēc Helsinku deklarācijas 
pieņemšanas, lai vērtēt tās darbību

Māris Melgalvs

kārna vārna
uz slapja kapa
man savu patiesību ķērc
vai tiešām viņa neattapa ka viss tas – tikai joka pēc
ak vai cik stulbi
ir nosist gulbi
bet stulbāk vēl ja vēlāk žēl
tad ir tik velnišķīgi stulbi – ik rietā sarkans gulbis kvēl!
tik stulbi kvēl!
ka jāsit vēl!
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Ceļa tīrīšana autoceļā Jelgava – 
Tukums

Liepāja. Lenšu ceha meistara palīga G. Graša brigāde viena no pirmajām 
atsaucās uz aicinājumu strādāt ar devīzi „Augstu kvalitāti katrā darba vietā” 

Mežsaimniecības un mežrūpniecības ministrijas darbinieki talkā Gaujas 
nacionālajā parkā. Centrā Nopelniem bagātais mežkopis Aivars Siliņš

Uldis Stabulnieks un Māra Zālīte ar dziesmu „Tik un tā” satrieca pieņemto 
kārtību, kad partijas ideologi jau iepriekš zināja, kas būs gada populārākā 
dziesma. Kaut „Tik un tā” nebija lemts gada „Mikrofona” balvu iegūt, tā 
palika latviešu sirdīs  Vanšu tilts pār Daugavu Rīgā, ekspluatācijā nodots 30. jūlijā

Oktobra svētki Daugavpilī

Jūrmalas zvejnieku kolhoza “Uzvara” 
konservu ceha strādnieces pie konveijera

Virves vilkšana Zvejnieku svētkos zvejnieku kolhozā „Uzvara” 

Vidzemes šoseja pirms Lorupes. Blakus vecajam ceļam tiek būvēts jauns

Jaunās Hidromeliorācijas un zemes ierīcības fakultātes ēku būvlaukums Jelga-
vā. Studenti čakli talko un palīdz celt savu mācību iestādi

Jaunā zvejas osta Ventspilī 11. martā

Lilita Bērziņa (Mirtas tante) kopā ar 
 Baibu Indriksoni  Jāņa Streiča fi lmā 
“Limuzīns Jāņu nakts krāsā”, kas 
atzīta par vislatviskāko fi lmu

Aktrise Iveta Brauna un komponists 
Mārtiņš Brauns. A. Ieviņa foto

 Mirdza Zīvere un Imants Vanzo-
vičs, grupa “Modo” Zigmara Liepiņa 

vadībā

Dzejas dienas Druvienas vecajā 
muzejskolā 

Čakli darbarūķi Gulbenē saņēmuši 
PSRS medaļu „Darba veterāni”

Bauskas rajona Lielsvitenē Galenieku 
mājās siena talkā lietuviešu Augus-
tausku ģimene, kas pēc izsūtīšanas nav 
varējusi atgriezties Lietuvā, tādēļ ar 
saknēm ieaugusi Latvijā

Venecuēlietis Aleksandrs Laime bija 
slavens latviešu ceļotājs un pētnieks, 
kas kājām ticis līdz 979 m augstajam 
Eindželsa ūdenskritumam. Viņš 
arī atklāja upi, kurā ir šis pasaulē 
augstākais ūdenskritums, un nosauca 
to par Rio Gauju

Bagāts loms Juglas zivju dīķos. 
L. Filica foto

[Bez nosaukuma: gulbis 

desā – dabas aizsardzībai 

veltīts plakāts]

/māksl. Juris Dimiters. – 

Rīga : Avots, 1981.

Studentu dziesmu svētku laikā RPI sieviešu koris „Delta” starp mēģināju-
miem devās peldēties. Autobusa šoferim tik ļoti gribējās pazīmēties skaisto 
dziedātāju priekšā, ka viņš pa Daugavas labā krasta molu aizbrauca gandrīz 
līdz Daugavas ietekai jūrā, bet atpakaļbraucot autobuss sasvērās. Viss beidzies 
laimīgi. J. Retenāja foto

Latviskas izcelsmes ASV fi ziķis Artūrs 
Šavlovs 1981. gadā saņēma Nobela 
prēmiju fi zikā par ieguldījumu lāzera 
spektroskopijas attīstībā

Piemiņas brīdis Jāņa Grota 80. dzim-
šanas dienā pie dzejnieka kapa Ērgļos. 
Runā dzejnieks Andris Vējāns 

Māra Zālīte
Tik un tā

Nāk rudens apgleznot Latviju.
Bet nepūlies, necenties tā.
Man viņa ir visskaistākā
Tik un tā.

Mazliet par lielu, lai sasildot
Savu lakatu dotu,
Par lielu, lai paņemtu klēpī
Un apmīļotu.

Mazliet par mazu, lai palaistu vienu
Pasaules plašajos ceļos.
Par mazu, lai laistu vienu.
Es līdzi ceļos.

Nāk rudens izgreznot Latviju.
Bet nepūlies, necenties tā.
Mums viņa ir visskaistākā
Tik un tā.
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Virpotājs Andris Polikēvičs Rīgas 
metālapstrādes rūpnīcā "Progress", 
kas izgatavoja metāla detaļas trak-
toriem un citām lauksaimniecības 
mašīnām

Vissavienības slēpotāju diena Jūrmalā 28. februārī

Zvejnieku svētkos kolhozā „Uzvara” 
viesojas Neptūns un nāras

Sanatorija “Latvija” Ķemeros, uzcelta 1982. gadā. Izlaupīta un aizlaista postā 
deviņdesmito gadu sākumā, kad to vadīja komjaunatnes funkcionārs Kļimovs

Jēkabpils rajona Salas vidusskolas pionieru vienība veic pionieru izmeklēšanu 
2. maijā. Foto no D. Nipānes arhīva

10. novembrī nomira Leonids Brežņevs, kas bija PSRS līderis no 1964. līdz 
1982. gadam. Tas bija ekonomiskās un politiskās stagnācijas laikmets. Vadoņa 
nāve bija jāapraud visiem PSRS iedzīvotājiem, bet latvieši apmierinājās ar 
sēru mītiņiem darbavietās, lāgā nenomainot dekorācijas no Oktobra apvērsu-
ma gadadienas. Attēlā: mītiņa prezidijs Rāznas sanatorijā                                                   

Dzelzavas kolhoza priekšsēdētājs Roberts Šnepsts atklāj labības novākšanas 
sezonu

Daugavas krastā. Gunārs Astra (stāv aizmugurē ceturtais no kreisās) kopā ar 
domubiedriem – brīvības cīnītājiem no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas – Dau-
gavas svētkos. Pirmais no labās sēž Arnis Pūpols, otrais – Knuts Skujenieks, 
dzejnieks un atdzejotājs, ko par pretpadomju uzskatiem 1962. gadā notiesāja 
uz septiņiem gadiem soda nometnēs Mordvijā 

Reģionālie dziesmu svētki Gulbenē

Rēzeknes internātskolas skolēni un Rēzeknes labības produktu kombināta 
darbinieki kolhozā “Boļševiks” šķiro kartupeļus. Foto no Latgales kultūrvēstures 
muzeja krājuma

Fukšu balle Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Hidromeliorācijas un 
zemes ierīcības fakultātē. Meitenes uz rokām nes studentu Pēteri Salkazanovu 

Latvijas Valsts universitātes Skaitļošanas centrs informātikas ēras sākumā

Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas 
arhibīskaps Jānis Matulis ordinē Juri 
Rubeni 

1982. gadā diskotēku tarifi kācija 
celtnieku klubā “Oktobris” (šobrīd – 
Pestīšanas armijas ēka). Uzstājas RPI 
diskotēka “Disko Pīle” – solisti Egils 
Blaubergs un Armands Taukulis  

Studentu labākais pārvietošanās 
līdzeklis – stopēšana. L. Filica foto

Latvijas PSR Valsts drošības komitejas 
priekšsēdētājs, ģenerālmajors Longins 
Avdjukevičs

Lielvārdes spalvu un kažoku izejvielu 
pieņemšanas punkts. Šādā punktā 
pieņēma ne tikai lapsu, bet arī kurmju 
ādas par 10 kapeikām gabalā

 Padomju okupācijas gados latviešu 
tautastēpu iz man toja propagandas 
nolūkos, lai parādītu komunistu 
rūpes par nacionālo kultūru. Tika 
izveidoti stili zēti tautastērpi. Šādus 
tērpus iz man toja dažādos svinīgos 
gadījumos, piemēram, attēlā redza-
mie jaunieši sveic labākos 
kolhozniekus

Žurnālists un rakstnieks Ēriks 
Hānbergs iesaukts Padomju armijā 
uz rezervistu apmācību. Pēc lekcijām 
armijas daļā viņš brauc uz Preses 
nama ēdnīcu, lai uzņemtu kaut ko 
labāku par armijas virumu. 
A. Ieviņa foto

Mana zeme, manas 

mīlestības pasaule: Rīgas 

kinostudija[s] pilnmetrāžas 

dokumentālā fi lma

/māksl. Juris Putrāms. – 

Рига: Образцовая 

типография, 1982.

Bērnu ratiņu komplektēšana Liepājas 
metālizstrādājumu rūpnīcā

Tautsaimniecības sasniegumu izstādē. 
R/a „Daiļrade” produkcija

Egīls Zirnis
1981. gadā pierakstīts
 
kādēļ mušām pāri dari?
kādēļ gaidi pavasari?
kādēļ tava mazā tauta
domā ka ir nepakļauta?
 
kādēļ zemei pāri debess?
kādēļ putni bumbas nenes?
tādēļ ka jau labu laiku
Miša spēlē balalaiku
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Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 60. gadadienas Liepājas galantērijas 
kombināta cehs 

PSRS lidotājs kosmonauts Georgijs Grečko montē 10 000 000. telefona 
aparātu. Rūpnīcas VEF fi liāle, Stučkas telefona aparātu rūpnīca

Padomju literatūras dienas Ventspilī 25. maijā. A. Silvestrova foto

1. septembris Jēkabpils rajona Salas vidusskolā. Foto no D. Nipānes arhīva

Divas reizes gadā — 9. maijā un 
7. novembrī — notika padomju 
karaspēka parāde Rīgas ielās

Romas pāvests Jānis Pāvils II 
5. janvārī par kardinālu iecēla 
Julijanu Vaivodu. Attēlā: svinīgā 
ceremonija Vatikānā 2. februārī 

Uzņemšana pionieros Latviešu sarkano strēlnieku muzejā. Tagad šais telpās ir Latvijas Okupācijas muzejs

Civilās aizsardzības sanitāro kopu un posteņu sacensības, kurās ik gadu 
piedalījās visu Jūrmalas iestāžu un uzņēmumu komandas

Jelgavā, ko PSRS aviācija sabombardēja 1944. gadā, baznīcu drupas tā arī palika 
piemineklis sovetizācijai. Pa kreisi pareizticīgo (Sīmaņa) baznīcas drupas, vidū 
luterāņu (Trīsvienības) baznīcas torņa drupas. R. Preinvalca juniora foto

Alūksnes bufete pilsētas administratīvajā ēkā sāk darbu pēc kapitālremonta 

Itālijas kuģis “Gungir X” Ventspils ostā oktobrī

Ojārs Vācietis mēdza celties agri un rakstīt, kamēr modās mājnieki. Viņš bija neparasti ražīgs dzejnieks. Viņa mājā 
Rīgā, Altonavas (tagad Ojāra Vācieša) ielā 19, atvērts dzejnieka memoriālais muzejs

Topošā ārste Sarmīte Ķikuste ieradu-
sies praksē Tjumeņas apgabalā

Vera Singajevska, Tālivaldis Āboliņš 
kopā ar dēliem Gundaru un Māri. 

A. Ieviņa foto

Rakstnieks Andris Kolbergs ar 
savām meitām. Atbilstoši latviešu 
kriminālromānu autora tēlam tēvs 
bērniem ļauj spēlēties ar patronām. 
A. Ieviņa foto

 Latvijas intelektuālo potenciālu rada 
zinātniskie pulciņi. Rīgas 1. vidus-
skolas matemātikas un informātikas 
pulciņa dalībnieki (no kreisās): Kār-
lis Čerāns, Daina Čodare, pulciņa 
vadītājs Agnis An džāns. Otrajā rin-
dā: Vilnis Sjomkāns, Jānis Liepiņš, 
Jānis Britāls, Māris Detlavs  

Ādažu kolhoza priekšsēdētājs 
Alberts Kauls. Pārveidoja “Ādažus” 
par paraugsaimniecību, uz ko veda 
visus Latvijas viesus, īpaši Maskavas 
funkcionārus. 1995. – 1996. gadā 
bija zemkopības ministrs 

Lielā Tēvijas kara veterāni O. Zariņš, 
K. Zeltiņš un tautas nama vadītāja Z. 
Meistere stāda lapegles Jaunlaicenē

Vektors [Tautas 

deju ansamblis]

/māksl. Frančeska 

Kirke. –  Рига:  Рижская 

Образцовая тип.,  1983.

Māris Čaklais
Pilskalns 

Viņi ir izgājuši uz brīdi.
Uz vienu gadu tūkstoti.
Kā vēstis skrien uguntiņas
no purviem, no dūkstiem.

Viņi ir izgājuši uz vienu,
tikai uz vienu kauju.
Bērnus vēl tagad dzird brēcam,
lopus vēl tagad dzird maujam.

Tieši tāpat kā tai rītā,
uz vaļņiem čabinās lietus.
Mums pieder (uz brīdi) šis laiks.
Viņiem (uz mūžiem) šī vieta.

Meitenes Vecmīlgrāvī pie Latvijā 
ražota radioaparāta

Ventspils darbaļaužu pārstāvju mītiņš 
Ļeņina laukumā, veltīts LPSR dibinā-
šanas 43. gadadienai 21. jūlijā
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Preses nama tipogrāfi ja. Foto no I. Janičenko arhīva

Iecavas ekskursanti iepirkuši Latgales keramiku. Šī Māra Zusāna fotogrāfi ja 
“Pirkuma kolekcija” tika godalgota fotokonkursā “Zibensturnīrs ’84”. Foto no 
Latgales kultūrvēstures muzeja krājuma

Rīga. Oktobra tilts. V. Semjonova foto 
no “Rīgas Balss” arhīva

Pļavnieku mikrorajons uzbūvēts 
20. gadsimta astoņdesmitajos gados 
uz bijušās lauksaimniecības zemes, 
kas Rīgas pilsētai pievienota 1974. 
gadā. Apbūves projektu izstrādājuši 
arhitekti A. Āboliņš, Ē. Fogelis, 
G. Lukstiņa, A. Ozoliņa, L. Saško

Livonijas ordeņa pilī Ventspilī 40 gadus mita Padomju armijas daļa. Tā pili 
pilnīgi nolaida un 1983. gadā pameta

ASV olimpiskās komandas galvenais 
ārsts profesors Bertrams Zariņš stāv 
ar muguru pret Sarajevas ziemas 
olimpisko spēļu lāpu. Viņš ir vairāku 
profesionālo komandu galvenais 
ārsts un viens no ietekmīgākajiem 
sporta traumatologiem pasaulē 

Aldis Bērziņš, Losandželosas 
olimpisko spēļu čempions 
un pasaules kausa uzvarētājs 
volejbolā  ASV izlases sastāvā. 
Vēlāk – ASV olimpiskās izlases 
treneris

Baltiešu amerikāņu brīvības līga. Pirmajā rindā no kreisās: Dr. Ansis Blāķis 
– sekretārs, P. Alģis Raulinaitis – kasieris, Aivars Jerumanis – priekšsēdis, 
Angela Nelsa, Teodors Liliensteins. Otrajā rindā: Valdis Pavlovskis, Heino 
Nurmbergs, Roberts Kerrs, Dr. Hendriks Līsments, Jons Matulaitis, Dr. 
G. Zigms Briņķis, Henrijs Stīvens  

Dziesmu svētki Vācijā, Minsterē, kur sabraukuši latvieši no visas brīvās 
pasaules. Visa pilsēta latviešu karogos. Radio “Brīvā Eiropa” un BBC raidīja 
koncertus un uzrunas, ko klausījās tūkstošiem cilvēku arī Latvijā

Latvijas Valsts universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes svētki – 
fi zmatu dienas. Pirmais no kreisās students Andrejs Panteļejevs. Fizmatu 
dienas bija ļoti progresīvs pasākums, kas praktiski nav mainījies līdz mūsu-
dienām

Instruktāža pirms medībām Gaujas nacionālajā parkā

Politinformācija darba pārtraukumā eksperimentālās sporta laivu rūpnīcas 
„Dzintars” ražotnē Dubultos, kur kolektīvs saka: “Nē – kodolieročiem! Mēs 
nosargāsim mieru.” J. Poiša foto

Ūdens nolaists un loms tiek vākts Rēzeknes rajona zivsaimniecībā „Nagļi”. 
A. Bondarenko foto   

Latvijas Dabas un pieminekļu aiz-
sardzības biedrības kongress notiek 
nacionalizētajās Ebreju biedrības 
telpās Rīgā, Skolas ielā 6

Grāmatu konkursa republikas žūrija. 
No kreisās: Kārlis Grostiņš, Jānis Pē-
tersons, Juris Sosnovskis, Laimo-
nis Šēnbergs, Jāzeps Pīgoznis 

Anša Rūtentāla kustību teātris. Izrāde “Pārdomas”. Centrā Gundega Lapiņa

Medicīnas vēsturnieku komisija. No 
kreisās: Linards Reiziņš, Tālivaldis 
Vilciņš, Kārlis Ēriks Arons, Jūlijs Jā-
kobsons, Arnis Vīksna, Jānis Stra-
diņš 

Rīgas Medicīnas institūta 5. kursa 
studenti militāro mācību nometnē 
Sovetskā. Pirmais no kreisās Valdis 
Keris, otrais – Jānis Zaržeckis

Zentas Ozolas Rīgas 5. vidussko-
las 4.b klase talkā putnu fabrikā 
“Savienība”

Māris Gailis. Zemeslode kā aptverams 
lielums cilvēkam, kas skolas gados 

deklarēja, ka būs brīvas Latvijas prezi-
dents, un aiz dzelzs aizkara plānoja ar 

jahtu apbraukt zemeslodi 
Alūksnes skolēnu orķestris Skolēnu 
dziesmu un deju svētkos Rīgā

Pionieru nometne „Straume”   
Klintainē, atpūtas bāzē „Mežezers”.
Pionieru tikšanās ar pasaules šaha 
čempionu Anatoliju Karpovu, kas 
atpūtās blakusmājā. Ar divu stundu 
kavēšanos čempions ieradās ar limu-
zīnu, miesassargu pavadīts

Vadītāj! Ļauj pāriet!

/māksl. Georgs Smelters. – 

Рига: Управление 

Госавтоинспекции, 1984.

Egīls Zirnis

Es gribu dzīvot mierā
Kā pele Šveices sierā.
 
Es gribu mierā dzīvot,
Kā ķērpis klintī dzīvo.
 
Es mierā dzīvot gribu
Zem sirds ar mīlestību.
 
Mierā dzīvot gribu es
Ar dzīvajiem. Uz pasaules.
 
* * *

tik vienkārši kā dieva nav
aiz muguras man tauta stāv
es baidos uz to atskatīties
jo tauta šī var izrādīties
 
vien mana ēna nogurusi
man uzticīgi sekojusi
 
* * *

Uz vājajiem es paļaujos.
 
Kad karogos cits svētums vizēs,
kad vārds mans būs no rangiem izdzēsts,
es zinu – tie man nepalīdzēs.
 
Es viņos nevilšos.
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Dziesmu un deju svētki, kas veltīti 40. gadadienai kopš padomju tautas uz-
varas Lielajā Tēvijas karā un 45. gadskārtai kopš padomju varas atjaunošanas 
Latvijā Zelta un sudraba kāzas Jaunlaicenes tautas namā 

Stučkas telefona aparātu rūpnīcas montāžas cehs 

Visa Padomju Savienība svinēja 40 
gadskārtu uzvarai Lielajā Tēvijas karā. 
Daugavpilī notika plašs pionieru 
koncerts ar veterānu godināšanu. Pēc 
svinībām sievas, kas piedalījušās karā, 
uzdejoja

Liepājas karosta. Padomju Savienībai 
pārlieku nerūpēja ekoloģija. Vecās, savu 
laiku nokalpojušās zemūdenes tika 
noenkurotas Liepājas karostas kanālā. 
Metāllūžņos tās sagrieza tikai pēc 
Latvijas neatkarības atgūšanas

Rēzeknes slimnīcas atklāšana pilsētas 
700 gadu jubilejas svinību laikā. Runā 
pilsētas izpildkomitejas priekšsēdē-
tājs Jānis Karro. Pirmais no labās 
Rēzeknes slimnīcas galvenais ārsts un 
celtniecības organizators Juris Vidiņš. 
A. Bondarenko foto

Imants Ziedonis,  Jānis Rokpelnis, 
Jānis Peters. I. Ziedonis 
laikrakstā “Literatūra un Māksla” 
publicēja skaudru kritiku par 
Dziesmu svētku repertuāru un 
rusifi kācijas politiku Latvijā

Elza Radziņa Maskavā, Arodbiedrību nama Kolonnu zālē,  Krišjāņa Barona 
simtgades pasākumā. E. Radziņa zināja ap 800 tautasdziesmu

Latvieši no brīvās pasaules organizēja Baltijas brīvības un miera kuģa 
braucienu. Kopenhāgenā 25. jūlijā notika baltiešu tribunāls pret PSRS, 

27. jūlijā – demonstrācija Stokholmā pret PSRS

PSKP CK ģenerālsekretārs Mihails Gorbačovs pārņēma Jurija Andropova 
sākto cīņu pret alkoholismu, pret dzeršanu darbavietās un visos iespējamos 
pasākumos. Kampaņas ienaidnieki to pārvērta par farsu, izcērtot vīnkokus 
Gruzijā. Statistiski ticami ir dati, ka 1985. – 1987. gadā Padomju Savienībā 
mazinājās alkohola lietošanas izraisītu nāves un invaliditātes gadījumu skaits

Jānis Erenštreits un Emīla Dārziņa speciālās mūzikas skolas zēnu koris. Viņš 
bija ilggadējs skolas kora mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents, 
viens no Latvijas zēnu koru kustības pamatlicējiem. Zēnu koru salidojumu 
un Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu svētku organizators – virsdiriģents kopš 
šo sarīkojumu sākumiem. Vēlāk paša organizētās Rīgas Doma kora skolas 
direktors un tās kora pirmais diriģents 

Dziesmu svētku gājienā iet LLA 
Hidromeliorācijas un zemes ierīcības 
fakultātes un r/a “Latvijas lini” 
apvienotais deju kolektīvs 

Rakstnieku savienībā tika uzņemts 
Māris Melgalvs, kura spalvai pieder 
tādas nemirstīgas rindas kā “kārna 
vārna uz slapa kapa”un “ak vai, cik 
stulbi ir nosist gulbi”  

Baldones desu cehā. L. Filica foto

Latvijas ceļu būvētāju ciemats “Dzintari” Rietumsibīrijā, aptuveni 200 km no 
Ziemeļu polārā loka 

Par Organiskās sintēzes institūta 
(OSI)Eksperimentālās rūpnīcas 
vadītāju kļūst Valdis Jākobsons, kas 
rūpnīcu (a/s “Grindeks”) vadīja līdz 
2007. gadam. Astoņdesmitajos gados 
25% jauno medicīnisko preparātu 
bijušajā PSRS tika radīti LZA OSI. 
Pavisam izstrādāti vairāk nekā 60 jau-
ni preparāti, no kuriem 17 – oriģināli 
un patentēti

Tautas daiļamata meistars Jānis Vērītis 
ar saviem kokgriezumiem Madlienā. 
O. Spārīša foto 

Rīgas 50. vidusskolas 100 gadu 
jubilejā Rīgas Sporta pilī  spēlē 
septiņdesmito gadu populārākā Rīgas 
grupa "Mazie brāļi": arhitekts Edgars 
Treimanis –  soloģitāra un balss, 
aktieris Varis Vētra  –  basģitāra, ārsts 
Valdis Zatlers – sitaminstrumenti

Turaida – Dainu kalns

/māksl. Vitolds Kucins. – 

Рига: Рижская Образцовая 

тип., 1985. ofsets; 

88,5 x 59 cm.

Labajā apakšējā stūrī – 

mākslinieka signatūra.

Dziesmu svētki bija veltīti Otrā pasau-
les kara uzvaras 40. gadskārtai. Dzies-
mu svētku gājiena priekšgalā – kara 
veterāni. Foto no A. Rubika albuma

Dziesmu svētku gājiena dalībnieki iet 
gar tribīni, kas izveidota pie Rīgas iz-
pildkomitejas ēkas. Foto no A. Rubika 
albuma

Par Rīgas sadraudzības pilsētu kļuva 
Japānas pilsēta Kobe. Rīgas izpild-
komitejas vadība stādīja Kobē liepu 
aleju 

Dzintars Mozgis
Pienenēs

Tu man to nejautā, kā rītos saule aust,
Kā dienā saule rit, kā jūrā grimst.
Tu man to nejautā, kur varavīksne dzimst,
Kur krāsas paslēpjas, kad lietus rimst.
Tu man to nejautā, kā pavasaris nāk,
Kad zaļā pļavā viss ziedēt sāk.
Tu man to nejautā, kā rudens gleznot māk,
Tik krāsām gaišām citam nesanāk.
Tu man to nejautā, cik balti sniegi mirdz,
Kad Ziemassvētkos atmaigst sirds.
Tu man to nejautā, kā cilvēks dzīvot nāk
No Dieva debesīs uz zemes šīs.
Tu man to nejautā, kur paliek jaunība,
Kad projām to aiznes laiks.
Tu man to nejautā, kur paliek mūsu mūžs,
Kad projām to aiznes laiks.
Tu man to nejautā, kurp manas domas skrien,
Kad varu atkal iebrist pienenēs!
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Televīzijas tilts „Jūrmala (PSRS) – Čatokva (ASV)”. Sabiedrības pārstāvju dis-
kusijā bija divas vēsturiskas epizodes: ASV vēstnieks Džeks Metloks Jūrmalas 
konferences dalībniekiem publiski apliecināja, ka ASV nekad nav atzinušas 
Baltijas inkorporāciju PSRS; Krievijas pārstāve publiski paziņoja, ka nekāda 
seksa Padomju Savienībā nav

26. aprīlī Černobiļas atomelektrostacijas 4. blokā Ukrainā pilsētā netālu 
no Baltkrievijas robežas notika lielākā kodolavārija pasaulē. Līdz 2. maijam 

Padomju Savienība nesniedza nekādu informāciju par notikušo. Jau 11. maijā 
Pripetē nonāca latviešu glābēji, kam ar lāpstām augstā radiācijas līmenī bija 

jāveic pirmie dezaktivācijas darbi

Lai neviens netiktu Černobiļas AES 
zonā, Pripetei apkārt bija uzsliets 
augstsprieguma elektrības žogs ar 
dzeloņstieplēm 18 rindās. 
Pie žoga A. Vērzemnieks, B. Vedkalovs, 
N. Trigubko

Černobiļas atomelektrostacijas avāri-
jas glābšanas darbi. Pirmie dezakti-
vācijas darbi 11. maijā – cilvēki ar 
augstāko izglītību, latvieši no Sužu 
pulka, vāca nost saindēto zemi un 
veda uz kaudzēm, tālāk ar mašīnām 
uz speciālām kapenēm 

Dainis Īvāns un Artūrs Snips laik-
rakstā „Literatūra un Māksla” pub-
licēja rakstu „Par Daugavas likteni 
domājot”, kurā nostājās pret jaunas 
HES būvniecību uz Daugavas 

Dokumentālās fi lmas „Vai viegli būt jaunam?” režisors Juris Podnieks un 
varoņi. Filmu tikai bijušās PSRS kinoteātros vien gada laikā noskatījās 28 
miljoni skatītāju, tā demonstrēta vairāk nekā 80 valstīs

Pirmās vagas diena Dricēnos. A. Bondarenko foto 

 ASV prezidenta Ronalda Reigana un 
PSKP CK ģene rāl sekretāra Mihaila 
Gorbačova tikšanās 12. oktobrī Reik-
javīkā. Sākas jauns laiks pasaulē

Tanks vai lielgabals uz pjedestāla bija tipisks padomju laika piemineklis. 
Tanki atradās Klapkalnciemā (mīļi dēvēts par Siseni), Ērgļos, Daugavpilī un 
Dobelē (attēlā)

Aizgājis no “Līviem”, Igo kļuva par dziedātāju 1985. gadā izveidotajā super-
grupā “Remix”, kas radās pēc Raimonda Paula iniciatīvas. Pēc Igo uzvaras 
1986. gada Jūrmalas jauno dziedātāju konkursā “Remix” bija ļoti pieprasīta 
Krievijā. Attēlā: pirms došanos uz Maskavu. V. Vītoliņa foto

Uzņēmumā “Latvijas sadzīves ķīmija” tiek fasēti aerosoli. 
No P.  Gricenko arhīva

Daudzdzīvokļu māju celtniecības drudzis sasniedzis Jūrmalu, jo PSRS pen-
sionētie virsnieki pieprasīja pēc dienesta ļaut viņiem apmesties kūrortpilsētā. 
Attēlā: jaunceltnes Kauguros

Valsts televīzijas un radioraidījumu komitejas komjaunieši kartupeļu talkā 
Varakļānos 

Ķirurģijas profesori Ēvalds Ezerietis, Māris Mihelsons, Jānis Volkolakovs, 
Jānis Gaujēns un Vladimirs Utkins zinātniskā konferencē 

Rīgā ienāk ārzemju izklaides iespējas. Grīziņkalnā atrakcijas bērniem

Jānis Peters runā Raiņa piemiņas 
plāksnes atklāšanā Vjatkā, Krievijā. 
Aiz dzejnieka padomju darbiniece 
Irēna Reimane un valstsvīrs Anato-
lijs Gorbunovs 

Dundagā dzimušais Arvīds Blūmentāls 
bija krokodilu mednieks un opālu 
racējs Austrālijā, kā arī fi lmas "Kroko-
dilu Dandijs" prototips, kas pasaulē 
vairāk zināms kā Crocodile Harry

Īstais latviešu bards Kaspars Dimiters: 
“Brīvībai dzimtenē acis kā raudai, Pa-
saku misiņus pagātnē žvadzinām, Kā 
dzīvo cilvēki, paprasi naudai.” M. De-
dziņa foto no “Rīgas Balss” arhīva

Jānis Pauļuks (1906–1984): 

piemiņas izstāde. – Янис 

Паулюкс (1906–1984): 

выставка открыта в 

музее зарубежного 

искусства ЛССР 

/māksl. Mārtiņš 

Heimrāts. – Рига: 

Объединенная дирекция 

художественных музеев 

и выставок ЛССР, 1986.

Dīķera ieguldīšana Rīgas līcī. Pa šo 
cauruli nepietiekami attīrīts ūdens 
tika ievadīts 2 km no krasta

Klāvs Elsbergs
Neatvadīsimies

rūgts ir ne tikai analgīns
bet arī dzīve ziniet
nevajag zaķi nesteigsimies
neatvadīsimies

asara zirnekļa tīklā
tāds ir mans liktenis ziniet
bet nevajag notraukt vienalga
neatvadīsimies
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Ribentropa – Molotova pakta 48. gadadienai veltītā
ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa beidzās ar plašiem
arestiem turpat pieminekļa pakājē

Ne vienmēr fotografēt bija labi. Fotogrāfs Valts Kleins piegājis par tuvu pa-
domju miličiem, kas sargā Brīvības pieminekli, neļaujot latviešiem pie tā likt 
ziedus. Fotogrāfs tiek apcietināts, fi lmiņas izgaismotas

14. jūnijā Rolands Silaraups un Eva Biteniece, godinot PSRS represijās cietu-
šo latviešu piemiņu, noliek ziedus pie Brīvības pieminekļa

Preses svētki. L. Filica foto

Radošā brigāde, kas izstrādāja akustisko sistēmu konstrukciju un sagatavoja 
S90F ražošanu. Brigādē strādāja I. Kļaviņš, J. Čerkovskis, Dz. Kābe, I. Robež-
nieks, J. Daukšāns u.c. 

Pār Daugavu pie Krāslavas tiek celts jauns tilts

Zvejnieku kolhoza “Uzvara” zvejas osta 7. februārī PSKP CK ģene rāl sekretārs Mihails Gorbačovs viesojās Rīgā, tikās 
ar partijas funkcionāriem, apmeklēja kolhozu “Ādaži” un uzklausīja vecos 
boļševikus. Attēlā pa kreisi: M. Gorbočovs apkampjas ar Ievu Paldiņu

Izlaidums Bebrenes sovhoztehnikumā. Rīgā jau citi saukļi, Bebrenē joprojām 
aicinājumi pildīt PSKP 27. kongresa lēmumus

Janvāris. Top stacionārais dezaktivācijas punkts Ļelovā, 8 km no Černobiļas 
AES avārijas vietas. Priekšplānā – Latvijas civilās aizsardzības štāba operatīvās 
daļas vadītājs ģenerālmajors Ilmārs Bruņenieks

Slaucējas govju lielfermā Kaķeniekos. L. Filica foto

Mērnieku zivaudzētava pie Salacgrīvas. Tīrot upi, jārūpējas arī par lašu mazuļiem

Mākslas dienas Jūrmalā ar gleznu izstādi un tautas dejām

Dievturu templis Talsu pievārtē. 
Ēkas interjeru darinājis Kārlis Sū-
niņš. Ēkā bija freskas un gleznojumi. 
Padomju laikā iedzīvotāji iespēju 
robežās interjeru saglabāja

Rīgas cementa un šīfera rūpnīca. 
L. Filica foto

 ASV profesors, diplo māts Džordžs 
Kenons, pēdējais pirmskara ASV 
vēstnieks Latvijā, ieradies Rīgā. Attē-
lā: Dž. Kenons kopā ar Latvijas PSR 
ārlietu ministra vietnieku Nikolaju 
Neilandu

Afganistānas kara laikā. Kabulas 
kara slimnīcas galvenais konsultants 
latviešu ārsts, ģenerālis Viktors Kaln-
bērzs kopā ar afgāņu karavīriem

Dabas pieminekļu pētnieks, publi-
cists, sabiedrisks darbinieks Guntis 
Eniņš meklē, mērī, reģistrē un pētī 
Latvijas dabas pieminekļus (alas, 
pilskalnus, akmeņus, dižkokus utt.) 
un to kultūrvēsturisko slāņojumu. 
Foto no “Rīgas Balss” arhīva

Baltijas plakāts ‘87

/māksl. Juris Putrāms. – Rīga: 

Paraugtipogrāfi ja, 1987.

Māra Zālīte

Tik maz siltu saules staru,
tik daudz drēgnu novakaru –
tā ir mana dzimtene.

Tik maz miera, tik daudz kņadas,
nātru kreklu saule ada –
tā ir mana dzimtene.

Tik daudz mīlas sadeg krūtīs.
Ceļa nav. Vien ceļa jūtis –
tā ir mana dzimtene.

Putniņš kliedz uz smilšu sēres.
Visa dzīve – gaišas bēres.
Tā ir mana dzimtene.
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Pie Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas latvieši pauda savu 
viedokli: “Nost okupāciju!” B. Koļesņikova foto

Par Latvijas Tautas frontes pirmo priekšsēdētāju ievēlēts žurnālists un sabied-
riskais darbinieks Dainis Īvāns. 8. oktobris

 14. jūnijā pie Kongresu nama un 
Brīvības pieminekļa pirmo reizi no-
tika ofi ciāls mītiņš masu deportāciju 
upuru piemiņai

Protesti pret Slokas celulozes un papī-
ra fabrikas atrašanos kūrortpilsētā 

 Pirmā reālā neformālā organizācija bija Vides aizsardzības klubs, pirmais reā-
lais protests – uzstāšanās pret metro būvi. Attēlā: protesta mītiņš pret metro 
būvi Rīgā, Arkādijas parkā, 27. aprīlī

Mītiņā masu deportāciju upuru 
piemiņai uzstājas Anatolijs Gorbunovs 

un Andrejs Cīrulis

7. oktobrī, uzrunājot latviešu tautu Mežaparka estrādē, Jānis Stradiņš latviešu 
neatkarības centieniem deva nosaukumu Trešā atmoda un ieskicēja tautas 
nepieciešamību pazīt un mīlēt savu vēsturi 

Zigmara Liepiņa un Māras Zālītes 
rokopera “Lāčplēsis” Sporta manēžā

Publicists Visvaldis Lācis un Elita Vei-
demane Latvijas tautas frontes kongrsā

Rinda Ventspilī pie elektropreču 
veikala K.Marksa ielā 24. decembra 
pēcpusdienā. Izstāvot rindā var  pie-
rakstīties rindā pēc televizoriem

Uzcelta Siguldas kamaniņu un bob-
sleja trase, vērienīgākā sporta būve 
Latvijā. Tā izmaksāja 15 miljonus 
rubļu un 3 miljonus ASV dolāru. 
Lai celtu trasi, bija nepieciešams 
atkārtots PSKP CK lēmums, jo trasi 
vēlējās būvēt arī Ļeņingrada. Pro-
jektēšanā un celtniecībā piedalījās 
galvenokārt Latvijas speciālisti, bet 
aptuveni 8% darbu, kas saistīti ar 
reni, veica vācu projektētāji un dien-
vidslāvu celtnieki. Par šo unikālo 
celtni Daumants Znatnajs un 21 
celtniecības speciālists saņēma PSRS 
Ministru padomes prēmiju

Starptautiskā folkloras festivāla “Balti-
ca, 88” gājiens. Gājiena priekšgalā iet 
skandinieks Dainis Stalts ar Latvijas 
karogu. A. Krieviņa foto

7. novembris – Oktobra apvērsuma 
gadadiena. Gājiena priekšgalā sav-
dabīgs salikums – PSRS un Latvijas 
PSR karogi, Latvijas sarkanbaltsar-
kanais karogs un Rēriha biedrības 
karogs. Protams, joprojām stilizētajos 
tautastērpos tautu dēli un tautu 
meitas. R. Lielbrieža foto no “Rīgas 
Balss” arhīva

Anatolijs Solovjovs ir 1948. gadā 
Rīgā dzimis un Bolderājā audzis 
Krievijas kosmonauts, kas 651 dienu 
3 minūtes un 28 sekundes pavadījis 
kosmosā, no tām atklātā kosmosā 
uzturējies  82 stundas 21 minūti, 
kas ir Ginesa rekordu grāmatā fi ksēts 
pasaules mēroga notikums. Pirmo 
reizi lidoja no 7. līdz 17. jūnijam

Ieva Akurātere tautas manifestāci-
jā dzied B. Ritmanes dziesmu ar 
A. Ritmaņa vārdiem:
“…Palīdzi, Dievs, palīdzi, Dievs, 
visai latviešu tautai, saved to mājās 
pie Daugavas krastiem, saved to 
mājās…”

Jānis Peters (prezidijā kopā ar V. E. Bresi un A. Gorbunovu) organizēja 
1. un 2. jūnijā notikušo Radošo savienību plēnumu, kurā  Arnolds Klotiņš un 

Juris Dimiters publiski pateica, ka PSRS Latviju 1940. gadā ir okupējusi

Latvijas Tautas frontes dibināša-
nas kongresu 8. oktobrī atklāja 

94 gadu vecais latviešu strēlnieks, 
aktieris un literāts Ēvalds Valters: 

„Mana mīļā, drosmīgā arāju tauta” 

Gunāra Astras izvadīšana pēdējā gai-
tā 19. aprīlī izvērsās tautas manifes-
tācijā, viņa kapu aizbēra ar rokām

Televīzijas raidījuma “Labvakar” 
radošā grupa un raidījuma vadītāji 
Ojārs Rubenis, Edvīns Inkēns un Jā-
nis Šipkēvics bija nozīmīgākie tautas 
informatori, Tautas frontes iniciatori 
un neatkarības idejas paudēji

Profesors Ilmārs Lazovskis bija viens 
no Latvijas Ārstu biedrības atjau-
nošanas iniciatoriem, 16. septembrī 
viņš kļuva par tās viceprezidentu. 
Attēlā: I. Lazovskis runā Radošo 
savienību paplašinātajā plēnumā par 
Latvijas iedzīvotāju veselību

Par LKP CK pirmo sekretāru kļuva 
Jānis Vagris. Viņš tautas atmiņā 
palicis ar savu žēlabaino uzstāšanos 
tautas manifestācijā: “Es nevienam 
nekā ļauna neesmu darījis”

 VEF strādnieks Modris Lujāns 14. 
jūnijā ar plakātu, kurā no soda parti-
jas un čekas dar biniekus.  M. Lu jā nu 
apcietināja 

Vēl joprojām turpinājās Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas seku 
likvidēšanas darbi, kuros bija spiesti 
piedalīties simtiem vīru no Latvijas. 
Anatolija Bonada fotogrāfi jā redzami 
vagoniņi, kuros Slavutičā dzīvoja 
seku likvidētāji no Latvijas

Dzimtene, mūžam 

mans skatiens 

Vaicājot tevī būs vērsts – 

Vienīgi tu manai dzīvei 

Īstenās vērtības mērs. 

Ārija Elksne

/māksl. Jānis Osis. – 

Rīga: Avots, 1988.

Nacionālā teātra brīvdabas uzvedums „Skroderdienas Silmačos” tiešām notiek 
Silmaču mājās – Gulbenes rajona Druvienā

Daugavpils. Tautas frontes nodaļa 
piedalās Oktobra apvērsuma 
71. gadskārtas manifestācijā

A. Ritmanis

Manas domas, tās naktīs skrien visādus ceļus, uz 
priekšu, uz sāniem, nereti riņķos. Manas saknes, 
es jūtu, tās neaug, kā nākas, pat auglīgā zemē tās 
liecas un nīkst.

Mana tauta, tā nīkst visās pasaules malās, bez zemes 
savas tā cīnās un dalās. Mana tauta, tā nīkst visās 
pasaules malās, pat savā zemē tā neaug, kā nākas.

Palīdzi, Dievs, palīdzi, Dievs, visai latviešu tautai, saved 
to mājās pie Daugavas krastiem, saved to mājās.

Palīdzi, Dievs, palīdzi, Dievs, mūsu latviešu tautai dzīt 
saknes drīz brīvas Latvijas zemē! Dzīt saknes drīz 
brīvas Latvijas zemē!

Katra diena, tā sāp visai latviešu tautai, dalītai, šķirtai 
tik skumji skan dziesma. Katra diena, tā sāp visai 
latviešu tautai, dalītai, šķirtai dziest lēnām mums 
liesma.

Palīdzi, Dievs, palīdzi, Dievs, visai latviešu tautai, saved 
to mājās pie Daugavas krastiem, saved to mājās.

Palīdzi, Dievs, palīdzi, Dievs, mūsu latviešu tautai dzīt 
saknes drīz brīvas Latvijas zemē! Dzīt saknes drīz 
brīvas Latvijas zemē!
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PSRS tautas deputātu vēlēšanas. Pēc pirmās priekšvēlēšanu kārtas neviens 
nav ieguvis pietiekamu balsu skaitu. Latvijas Tautas fronte atradusi kandidā-
tu, par ko labprāt balsotu arī krievvalodīgie Liepājas iedzīvotāji – komponis-
tu Raimondu Paulu. Attēlā: deputāta kandidāts apmeklē PSRS kara fl otes 
atomzemūdeņu bāzi. Aiz R. Paula iet viņa uzticības personas: V. Zeļenoks, 
J. Dreiblats, L. Muciņš, H. Plauks

Vārda došanas svētki Jēkabpils rajona Rubeņos. Dzied Silvija Silava

Gruzijas Tautas frontes dibināšanas 
kongresā Tbilisi 1989. gada jūnijā. 
No kreisās: Merabs Kostava, Latvijas 
Tautas frontes pārstāve Inguna 
Ebela, Nodārs Natadze un Iraklijs 
Cereteli.

Latvijas Tautas frontes valde sanākusi Vecpilsētas ielas namā.  
No kreisās:  Valdis Šteins,  Jānis Rukšāns,  Edvīns Inkēns,  Dainis Īvāns,  Jānis 
Škapars un  Ilmārs Bišers

Vairāki jauni, enerģiski mācītāji aktīvi 
iekļāvās Tautas frontes darbā. Ietek-
mīgākie un pazīstamākie bija Juris 
Rubenis un Modris Plāte

Pasaules pirmais latviešu ārstu kongress notika Rīgā 1989. gada jūnijā. 
Attēlā: 18. jūnijā, kongresa at klāšanas dienā, ārsti dodas nolikt ziedus pie 
Brīvības pie minekļa. Pirmajā rindā profesori  Kristaps Zariņš,  Bertrams 
Zariņš un  Kristaps Kegi no ASV un profesors Viktors Kalnbērzs no Rīgas

23. augusts. Rokās sadevušies, cilvēki prasīja brīvību Baltijai. 
“Baltijas ceļš” no Tallinas līdz Viļņai.Latvijas deputāti PSRS Tautas deputātu kongresā — pirmajā un vienīgajā 

daudzmaz demokrātiski ievēlētajā PSRS parlamentā. Pirmajā rindā: Jānis 
Peters, Viktors Avotiņš, Juris Bojārs, otrajā rindā: Džemma Skulme, Andrejs 
Cīrulis, Nikolajs Samohins, Andrejs Eizāns, trešajā rindā: Ivars Ķezbers 

 Mavriks Vulfsons sarunā ar 
Mihailu Gorbačovu Maskavā, 

Kremlī. M. Vulfsons bija viens 
no ietekmīgākajiem deputā-
tiem, kas panāca Rībentropa 
– Molotova pakta nosodīju-

mu PSRS Tautas deputātu 
kongresā

PSRS tautas deputāti Dainis Īvāns, 
Jānis Vanags, Edvīns Inkēns, Ivars 
Ķezbers un Jānis Peters gatavo rezolū-
ciju par Rībentropa – Molotova pakta 
atzīšanu par prettiesisku

Jānis Peters Maskavā kopā ar ievēroja-
mo krievu fi ziķi un cilvēktiesību cīnī-
tāju Nobela Miera prēmijas laureātu 
 Andreju Saharovu 

 Pie Brīvības pie minekļa 14. jūnijā 
ziedus noliek Lāčplēša kara ordeņa 
kavalieris Voldemārs Sveiferts

Piemājas zemes apstrāde Naukšēnos

Padomju armija Rīgā pēc 9. aprīļa 
slaktiņa Tbilisi. Protestē profesionāls 
disidents un revolucionārs Edgars 
Dambītis, kas vismaz reizi mēnesī 
tika apcietināts – arī par zārka 
likšanu pie Ļeņina pieminekļa

LTF atbalstītāju pikets pie Daugavpils pilsētas partijas komitejas ēkas.

Latvijas Tautas frontes delegācija latviešu mītnē — Abrenes pilī Francijā 
ieradusies saskaņot viedokļus ar Pasaules Brīvo latviešu apvienības pārstāv-
jiem. Tautas frontes pārstāvji no kreisās: Pēteris Laķis, Uldis Bērziņš, Knuts 
Skujenieks, Jānis Freimanis, Juris Vidiņš un Valdis Šteins

Latvijas Nacionālās neatkarības kus-
tības konferencē. No kreisās:  Andrejs 
Krastiņš,  Aleksandrs Kiršteins, 
 Eduards Berklavs,  Odisejs Kostanda, 
 Juris Dobelis 

Sākās sadarbība pašvaldību līmenī. 
6. oktobrī Ventspils pilsētas izpild-
komitejas priekšsēdētājs Aivars 
Lembergs noslēdza sadraudzības 
līgumu ar Zviedrijas Vestervīkas mu-
nicipalitātes padomes priekšsēdētāju 
Arni Andersonu

„Skolotāju Avīzes” galvenais 
redaktors Fēlikss Zvaigznons, Atmo-
das laika spožākā personība Latvijas 
žurnālistikā

Igo intervē gruzīnus radioraidīju-
mam „Dzirkstele” 9. aprīlī, pēc tam 
kad Padomju armija izrēķinājās ar 
civiliedzīvotājiem Tbilisi

PSRS Augstākajā padomē tika ievēlēta 
arī krieviete, Latvijas patriote, 
rakstniece Marina Kosteņecka

Un izturēt, kad zemes 

sāpe saknes dzeļ 

Un svešus karogus pār 

tevi rieta debess ceļ, 

Un bezcerībā cerēt – 

sīkstam osi būt, 

Un vai nu bojā iet, vai 

tavam zelta kokam kļūt. 

Vizma Belševica

/māksl. Aldis Ruskulis. – 

Rīga: Avots, 1989.

12. septembrī pirmo reizi pēc Otrā 
pasaules kara Dzimtenē un savā pilsē-
tā Krāslavā atbraucis dzejnieks Valdis 
Grants Krāslavietis no ASV 

Smagā roka mūzikas vakars Rīgas 
Sporta pilī. Dejo Rīgas pilsētas 
izpildkomitejas priekšsēdētājs Alfrēds 
Rubiks 

Ārsti brāļi Jānis, Dainis un Valdis Ģīļi 
veikuši dažādas distances Tautas-
dziesmas maratonā. Visu maratonu 
pieveicis tikai Jānis Ģīlis 

Gunārs Freimanis 
Tautai

Rīgai maz es dziesmas salicis
Mani izplaucēja dzīvei lauki
Bērziem uzticīgs es palicis
Rudzu kviešu druvas – mani draugi

Mani draugi – kalni palejas
Pļauta pļava govju rāmās acis
Tajos manas dziesmas salejas
Es bez lauku ainām allaž smacis

Kad es bridu taigā grūtumu
Kad es sasaluma slāņos rakos
Dievam taujāju: kas sūta mums
Bēdu kura paģēr zobus sakost

Sakost zobus sapnī gremdēties
Sapnī pabūt urgas upes krastā
Bērzu mazbirzītēs remdēties
Just kā tēvzeme vēl elpo pastāv

Jaunā audze! Mūsu nākamie!
Šeit lai dziesmas skan lai karogs plīvo
Mana tauta! Šeit mēs sākamies
Šeit mums spēku smelt un būt un dzīvot.
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Deputāti, kas balsojuši par neatkarību, ar gavilēm un ziediem tiek sumināti 
pie Saeimas nama

4. maijā deputāti Ivars Krastiņš, Pēteris Laķis, Georgs Andrejevs un Imants 
Ziedonis, kas nobalsojuši par neatkarību, iznākuši no Augstākās padomes 
nama un Daugavmalā dzied Latvijas valsts himnu 

Mītiņš Daugavas krastmalā pēc Neatkarības deklarācijas pieņemšanas. Filmē 
kinooperators Juris Podnieks

Iknedēļas pirmdienas demonstrācija Stokholmā, prasot atzīt Baltijas neatkarību

Latvijas Komunistiskās partijas kongresā notika LKP šķelšanās. Kad 
turpmāka sadarbība kļuva neiespējama, Kongresu nama mazajā zālē tika 
dibināta Latvijas Neatkarīgā komunistiskā partija. Par partijas 
priekšsēdētāju ievēlēja Ivaru Ķezberu (attēlā: sēž uz kāpnēm) 

 Baltijas padome Jūrmalā, Majoros, Benjamiņa namā 6. jūnijā

 XX Vispārējo dziesmu svētku pasākums Dziesmu svētku parkā

Sarkanbaltsarkanā karoga pacelšana virs Rēzeknes pilsētas Tautas deputātu 
padomes ēkas 27. janvārī. A. Bondarenko foto  

Artūrs Irbe PSRS izlases sastāvā kļuva par pasaules čempionu un tika atzīts 
par čempionāta labāko vārtsargu. Attēlā: fi nālspēlē tiekas PSRS ar Zviedriju

9. maijs. Notikušas relatīvi brīvas vēlēšanas, ievēlēts Tautas frontes vairākuma 
parlaments un izveidota Ivara Godmaņa valdība, taču joprojām Padomju 
armi ja parādē demonstrē savu spēkus Tiesa, izskatās, ka tā jau aiziet

5. decembrī Francijas nacionālās 
asamblejas atbalsta grupa Latvijai 
uzņem viesus no Augstākās Pado-
mes. Runā Mišels Pelšā, sēž no labās 
– Imants Daudišs, 
Aina Nagobads– Ābola

Pirmā pilsēta, kurā tika demontēts 
Ļeņina piemineklis bija Cēsis. Tas 
notika 17. oktobrī

14. jūnijs – Dainis Īvāns,  Anatolijs Gorbunovs,  Ivars Godmanis dodas nolikt 
ziedus pie Brīvības pieminekļa, atceroties komunisma represiju upurus

Ne visiem latviešiem, ko izsūtīja četr-
desmitajos gados, izdevās atgriezties 
Latvijā piecdesmitajos un sešdesmita-
jos gados. Politieslodzītajam Verneram 
Krisonam neļāva atgriezties, un viņš 
Krievijā, Intā, nodzīvoja līdz deviņ-
desmitajiem gadiem.

Apē tradicionālās sacensībās „Vai-
davas kauss” startē 42 komandas, 
vairāk nekā 300 sportistu. Brauc 
Mairis Levans no Apes – Latvijas 
čempions 500 cm3 klasē 

Rīgas horeogrāfi jas skolā mācības 
horeogrāfa Jura Kaprāļa vadībā. Jaunie 
baletdejotāji R. Krasovskis, G. Bes–
pečnijs, D. Žerguns, R. Šulcs

 Režisori un operatori Andris Slapiņš 
un Ansis Epners

Latvijas PSR Augstākās padomes 
vēlēšanām Alūksnē balotējas Viktors 
Kalnbērzs, par viņu Alūksnes 
slimnīcā aģitēt ieradies profesors 
Kristaps Kegi. Abiem dzimtas saknes 
ir Alūksnē 

Gunārs Birkerts radīja projektu 
Nacionālās bibliotēkas jaunajai ēkai. 
Tā ir alegorizēta ar “gaismas pils” 
augšāmcelšanos

Latviešu rakstnieki, dzejnieki un 
kultūras darbinieki ieradušies To-

ronto uz Kanādas latviešu dziesmu 
svētkiem. Pirmajā rindā sēž Knuts 

Skujenieks no Latvijas un Vaira 
Vīķe-Freiberga no Kanādas

Forum Lugano 11.04.-

15.04.1990. Latvija 

Eiropā. – La Lettonia 

in Europa. Palazzo dei 

Congressi Lugano. – 

La Lettonie en Europe 

/māksl. Gunārs Lūsis. – 

[B.v.: b.i.], 1990.

4. maijs. Latvijas PSR Augstākās pa-
domes deputāti pirms balsojuma par 
Neatkarības deklarāciju

Imants Ziedonis visai plaši izmantoja savu popularitāti un atpazīstamību, 
lai padomju laikos sāktu bruģēt ceļu uz latviešu tautas konsolidāciju. Viņš 
izmantoja iespēju doties uz ASV, kur tikās ar trimdas latviešiem

Eduards Veidenbaums (1890)

Daudz godīgu cilvēku pasaulē dzīvo,
Tie strādā kā skudras un rūpīgi krāj;
Tie nolād alu, tie nolād sīvo
Un strādā un krāj, līdz smiltis tos klāj.

Daudz prātīgu cilvēku pasaulē dzīvo,
Tie manīgi citu pūliņus slauc;
Ar manšetēm baltām un apkakli stīvo
Tie pasaules drūzmā kā valdnieki brauc.

Bet ticīgo muļķu visvairāk ir radīts,
Tie galviņas nodur un dieviņam tic.
Tāds rokas laiza, kad sists tiek un badīts,
Un dieviņam pateic, kad piekrāpj to cits.

Un “ārprātīgo” ir ceturtā suga,
Diemžēl, ka viņu tik visai nedaudz, –
Pie sirds kam ķeras šī bēdu luga,
Kas muļķus pie gaismas, pie brīvības sauc.
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Barikādes Dzirnavu ielā Rīgā telefo-
na centrāles sargāšanai

Pie Radio mājas ieejas Doma lauku-
mā tiek celts aizsprosts ar ļoti šauru 
ieeju, 13. janvārī. I. Daines foto

Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs Romualds Ražuks runā 700 000 cilvēku 
plašā mītiņā “Par atbalstu Lietuvai” Rīgā, Daugavmalā, 13. janvārī – nākama-
jā dienā pēc Padomju armijas uzbrukuma Viļņas televīzijas tornim, kur bojā 
gāja 20 torņa aizstāvju. Tūlīt pēc mītiņa sākās barikāžu laiks, kas turpinājās 
divas nedēļas. R. Ražuks šo dienu uzskata par augstāko virsotni savā dzīvē. V. 
Mihailovska foto

19. augustā PSRS notika pučs, varu 
pārņēma Mihaila Gorbačova reformu 
pretinieki. Pučisti izsludināja ārkārtas 
stāvokli, pieprasīja Baltijas republi-
kām bezierunu pakļaušanos. Visus 
nozīmīgākos Rīgas ceļus un tiltus 
bloķēja Padomju armijas tanki un 
bruņumašīnas 

Padomju triecienspēks – OMON 
vienība – ieņēma Latvijas Radio ēku 

19. augustā. Radio sāka raidīt no 
Salaspils. V. Semjonova foto no “Rīgas 

Balss” arhīva

14. janvārī cilvēki pie Ļeņina 
pieminekļa pulcējas Ministru 
kabineta aizsardzībai. Gar ēku 
nolikti autobusi, traktori, kravas 
automobiļi, betona bluķi. 
O. Spārīša foto

Kinooperators Gvido Zvaigzne, bez-
bailīgs un profesionāls visos PSRS 
karstajos punktos. Nāvīgi ievainots 
Rīgā, kanālmalā, fi lmējot 20. janvāra 
apšaudi un Iekšlietu ministrijas 
ieņemšanu. U. Millera foto

Janvārī, aizstāvot savu brīvību, tauta 
Rīgas ielās veidoja barikādes. Notie-
košo fi lmēja Jura Podnieka fi lmēšanas 
grupa. 20. janvārī nāvīgi tika ievainoti 
operatori Andris Slapiņš un Gvido 
Zvaigzne

Naktī no 22. uz 23. augustu Augstākās Padomes prezidija locekļi Andrejs 
Krastiņš un Tālavs Jundzis deva uzdevumu – ieņemt Latvijas Komunistiskās 
partijas Centrālo komiteju, arestēt pirmo sekretāru Alfrēdu Rubiku. Attēlā: 
Alfrēds Rubiks tiek aizvests 

16. novembris. Francijas Bankas vadība atdod Latvijai tās trīsdesmitajos 
gados noguldīto zeltu. Zeltu nodod Francijas Bankas prezidents Ž. de la 
Rozjērs, saņem Latvijas Bankas prezidents Einars Repše un Latvijas vēstnie-
ce Francijā Aina Nagobada-Ābola

 Baltijas valstu ārlietu ministri Reikjavikā. Islande bija pirmā valsts, kas 
atzina Baltijas valstu neatkarību

 Pirmais Dānijas diplomāts Rīgā. Pir-
mā valsts, kas atjaunoja diplomātiskās 
attiecības ar Latviju, bija Dānija

Latvijas diplomāti saglabāja Latvijas 
neatkarības kontinuitāti. Neatka-
rīgās Latvijas pēdējais diplomāts 
Anatols Dinbergs pēc 52 gadiem at-
griežas Latvijā. Viņu sagaida Latvijas 
ārlietu ministrs Jānis Jurkāns 

 Ar maisiem no čekas nama Latvi-
jas karavīri iznes kartītes ar aģentu 
uzvārdiem

Latvijas uzņemšana UNESCO 14. 
oktobrī. Aina Nagobada–Ābola ienes 
Latvijas karogu konferenču zālē

 Zviedrijas vēstniecību Rīgā atklāja 
latviete, Zviedrijas tieslietu ministre 
Laila Freivalde

6. decembrī Parīzē tiek atklāta Latvijas 
vēstniecība. Lenti griež ārlietu ministri 
– R. Dimā un J. Jurkāns

 Trīs Baltijas valstu delegāciju vizīte ASV, Baltajā namā, 17. septembrī

Ļeņina pieminekļa demontāža Rēzek-
nē 27. augustā. A. Bondarenko foto 

Starptautiskais folkloras festivāls “Baltica’ 91”. Folkloras grupas pie rituālā 
ziedokļa

Čikāgas piecīši ‘91: 

Čikāgas piecīšu 30 gadu 

jubilejas koncerti jūnijā 

“Tā ap zemeņu laiku”

/māksl. Osvalds Dinvietis. – 

Rīga:  “Rondo”, 1991.

Tautas manifestācija Daugavmalā 13. janvārī

Neatkarīgās Latvijas robežsargu zvērests Latviešu strēlnieku muzejā 
30. novembrī.  A. Blumberga foto

Laimdota Sēle
Janvāris 1991

Es tevi atkal satiku šais dienās Rīgā,
es tevi redzēju šais saltās miglas naktīs
starp cerību un izmisumu – pašā vidū;
es tevi saklausīju sirdī nemierīgā,
es tevi atradu starp asinīm un sauli,
starp dziesmām svētītām un automātu
lāstiem,
uz ceļiem, baznīcā un stāvot pāti tankiem;
pie ugunskura Rīgā tevi sameklēju,
tik ļoti baidoties, ka esi pazudusi
simt asos ķīviņos un skarbos vārdos
un nesaticībā uz visām pusēm rauta, –
es redzu tevi veselu un stipru, mana tauta.
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Jāņu ugunskurs Ventas krastā. Pāri ugunskuram lec žurnāliste Silva Bendrāte 
un mākslinieks Mārtiņš Heimrāts

Kuldīgas 750 gadu jubilejā 19. jū-
nijā Ventas krastā radiožurnālistei 
Silvai Bendrātei interviju sniedz 
Ivars Godmanis un Kuldīgas domes 
priekšsēdētāja Anita Kovaļenko

Latviešu leģionāru piemiņas akmens atklāšana Cēsu rajona Morē Lāčplēša 
dienas priekšvakarā, 10. novembrī

Latvijas aizsardzības spēku parāde pie Brīvības pieminekļa 11. novembrī. 
I. Vārpas foto

Sākas darbadiena laikraksta “Latvijas 
Jaunatne” redakcijā. Sasveicinās Juris 
Laksovs ar Gunti Trekteri

Albervilā ziemas olimpiskajās spēlēs Latvija atgriežas olimpiskajā kustībā pēc 
56 gadu pārtraukuma. Karogu nes olimpiskais čempions Jānis Ķipurs

Mājās pārnākot. Savu dzīvi veltījis Latvijai, visus trimdas gadus palicis uzti-
cīgs brīvas dzimtenes idejai, 8. jūnijā Andrejs Eglītis pirmoreiz ieradās Latvijā, 
bet 1998. gadā atgriezās Latvijā uz palikšanu. Latvijā 1993. gadā izdotajā 
krājumā “Tauta manas mājas” atspoguļota dzejnieka emocionālā atgriešanās 
dzimtenē un savā tautā. Vienlaikus skan aicinājums sargāt savas zemes brīvību

Pasaules latgaliešu konferences atklāšana Rēzeknē 12. augustā

Jānis Peters bija Latvijas valdības pastāvīgais pārstāvis Maskavā, bet vēlāk 
kļuva par Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Krievijas 
Federācijā. Attēlā: Jānis Peters (ceturtais no labās) akreditācijas ceremonijā 
Kremlī pie Krievijas prezidenta  Borisa Jeļcina (vidū)

Latvijas airēšanas sporta 120 gadu atceres regate Rīgā, Daugavas ūdeņos

Izraēlas aizsardzības ministrs Moše 
Arens, bijušais rīdzinieks (līdz 1939), 
 Rumbulā

Vilis Krištopans, viens no Vācijas – 
Latvijas bankas dibinātājiem un 
nozīmīgākajiem akcionāriem

Aleksandrs Lavents 1980. gadā kopā 
ar V. Ļeskovu un B. Raigorodski bija 
tiesāts par kontrabandu. Deviņdes-
mito gadu sākumā viņš izveidoja a/s 
“Banka Baltija”, kas bija viņa kabatas 
banka. Notika ne ar ko neattaisnoja-
ma spekulācija, cerot uz lata deval-
vāciju

Tikšanās ar rakstnieku Jāni Klīdzēju 
Rēzeknes piena konservu kombināta 
kultūras namā 14. septembrī

Latvijas vēstnieki Ārlietu ministrijā. 
Pirmajā rindā stāv Anatols Dinbergs, 
valsts sekretārs Māris Gailis, Aina 
Nagobada-Ābola, Jānis Peters, Anna 
Žīgure

Viens no ASV jūras spēku pretgaisa 
raķešu aizsardzības vadības sistēmas 
AEGIS radītājiem Jānis Gobiņš 
kopā ar A. Gulbi, V. Lokenbahu un 
citiem radīja “Software House Riga”

Afanasijs Kuzmins, astoņu olimpis-
ko spēļu dalībnieks šaušanas sportā. 
Seulas spēļu čempions ātršaušanā 
(1988) PSRS izlases sastāvā. Barse-
lonas spēļu sudraba medaļas ieguvējs 
(1992) Latvijas olimpiskās vienības 
sastāvā. Vienpadsmitkārtējs pasaules 
un desmitkārtējs Eiropas čempions Larisa Neilande-Savčenko – divkārtēja 

Vimbldonas čempione dubultspēlē.
Foto no “Rīgas Balss” arhīva

Kapitālisma pirmsākumi Latvijā. Ar 
Ivara Godmaņa atļauju tika dota zalā 
gaisma valūtas maiņas punktiem, kas 
vēlāk kļuva par pirmajām bankām. 
Valūtas maiņas punkts Rīgā, Purvcie-
mā, pie lielveikala “Minska”

Lai veicinātu jaunu latviešu ārstu darbu Latvijas laukos, ASV ārsts Ansis 
Muižnieks radīja Rūdolfa Skaidrā prēmiju jauniem Latvijas lauku ārstiem. 
Prēmiju saņēma Zaubes ārsts Māris Rēvalds, kas ne tikai bija daudz darījis 
savas ambulances, bet arī visas Zaubes attīstībā (piemēram, uzlika baznīcai 
jumtu). Žūrijas komisijā Imants Ziedonis, Smiltenes ārsta Jāņa Krūmala 
ģimene, Edvīns Platkājis un citi godājami kolēģi

Žaklīna Cinovska kopā ar Rīgas 
pirmā ķīniešu restorāna ofi ciantiem

Starptautiskā tēlniecības 

kvadriennāle Rīga ‘92. – 

International sculpture 

quadrennial Riga ‘92 

/māksl. Juris Putrāms. – 

[B.v.: b.i.], 1992.

Eduards Veidenbaums (1892)

Reiz zaļoja jaunība, cerības plauka,
Tad asins bija karsta, tad gaišs bija laiks
Un pasaule visa tik krāšņa, tik jauka,
Un nākotne spoža kā saulītes vaigs.

Laiks aizgāja, cerības zuda kā dūmi,
Viss mira, kas agrāk dārgs bij un svēts;
Nu dievīgie tēli tik bāli, tik drūmi,
Un dīdzis nekas nav, kas ticībā sēts.

Un, tukšā paliekot zinību slāpēm
Un beidzoties visam, kas daiļš bij un svēts,
Sirds pildījās nāvīgām asiņu sāpēm;
Bet pagātne arī jau sāpes sedz.

Un tagad es nicinu pasaules lietas,
Jo redzu, ka viss tikai murgi un nieks.
Pret laimi, pret nelaimi krūtis ir cietas,
Man gluži vienalga, vai bēdas, vai prieks.
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1. jūnijā Augstākā padome (AP) beidz savu darbu, vietā nāks 5. Saeima. 
Pēdējā AP plenārsēdē kopā deputāti, kas balsojuši par Latvijas neatkarību. 
Priekšējā rindā AP amatvīri – Andrejs Krastiņš, Valdis Birkavs, Anatolijs 
Gorbunovs, Imants Daudišs. U. Pāžes un F. Gradovska foto no “Rīgas Balss” 
arhīva

Pirmais lielais neatkarīgās Latvijas būvniecības veikums ir 420 metrus garais 
tilts pār Lielupi pie Slokas

Ventspils mērs Aivars Lembergs pa-
raksta līgumu, ar ko Krievijas robež-
sargi nodod Ventspils lidostu pilsētas 
pašvaldībai. Pateicoties personiskiem 
kontaktiem, gan lidostu, gan citus 
militāros objektus Ventspilī Krievijas 
bruņotie spēki atstāja nebojātus un 
sakoptus

Zemessargi maskēšanās tērpos Ādažu poligonā 17. septembrī. A. Vidzidskas 
foto

Aizsardzības spēku karavīri 
11. novembrī. I. Vārpas foto

 Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas locekļi pēc zvēresta nodošanas 21. maijā

 Romas pāvests Jānis Pāvils II un Latvijas Valsts prezidents Guntis Ulmanis 
Rīgas lidostā 8. septembrī  

Romas pāvests Jānis Pāvils II un Lat-
vijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas 
arhibīskaps Jānis Vanags

Diendienā Krievijas armijas daļas atstāj Latviju. Attēlā: krievu puiši zina, ka 
vairs nesatiksies. Aizbraucējus pavada, mājot ar cepurēm. M. Dedziņa foto 
no “Rīgas Balss” arhīva

No Latvijas sāka izvest Krievijas armi-
ju. Armijas izvešana notika korekti un 
civilizēti

1991. gadā Pētera baznīcā tika sarīkota izstāde par Melngalvju namu un 
biedrību. 1992. gadā aizsākās arheoloģiskie izrakumi nama vietā.  Pieņemts 
lēmums par Melngalvju nama atjaunošanu. T. Subhankulova foto no “Rīgas 
Balss” arhīva

Spontāni tirdziņi veidojās cilvēku vairāk apmeklētās vietās. Preces tika vestas 
galvenokārt no Viļņas tirgus, kur tās nonāca no Ķīnas un bijušām PSRS 
republikām. Ar laiku šāda mazumtirdzniecība pārvācās uz Rīgas Sporta pili, 
Daugavas sporta namu un citām lielākām telpām. Tirdziņš pie lielveikala 
“Minska”. A. Kozlovska foto “Rīgas Balss” arhīva

Ventspils starptautiskais radio-
astronomijas centrs Irbenē ir bijušās 
Krievijas armijas sistēma. Krievijas 
armija promejot atstāja tikai antenu 
refl ektorus – milzīgus metāla šķīvjus. 
Pašu antenu vairs nebija. Refl ekto-
ra vadības ierīces bija tīši bojātas. 
Radioastronomijas centru pārņēma 
Ventspils augstskola

Latvija ievēlējusi 5. Saeimu, bet Saeima – 5. Valsts prezidentu. Attēlā: Valsts 
prezidents Guntis Ulmanis sarunā ar ārlietu ministru, anestezioloģijas 
profesoru Georgu Andrejevu

Latvijā ļoti liela ietekme bija organizētai noziedzībai. Pie katra uzņēmēja 
ieradās naudas izspiedēji, kas ieteica maksāt par “jumtu”. Šādā situācijā tika 
dibināts fonds “Drošība”, kura mērķis bija cīnīties pret organizēto noziedzību, 
bet kura darbība tiek vērtēta ļoti pretrunīgi – daļa cilvēku uzskata, ka fonds 
pret mafi ju aizstāvēja, citi atgādina, ka fonda atbalsts bija maksas pakalpojums. 
Kopenhāgenā fonda "Drošība" dibinātāji: M. Neilands, Ziedonis Čevers, 
Ivars Ķezbers, Juris Jasinkevičs, Laimonis Liepiņš, Aldis Lieljuksis

XXI Vispārējie latviešu dziesmu 
un XI deju svētki. Latviešu sievu 
ansamblis no Baškīrijas. V. Straut-
nieces foto

 Juris Miķelsons, bagātākais un 
veiksmīgākais latvietis 20. gadsimta 
otrajā pusē, aviosabiedrības „Ame-
rican Trans Air” pre zi dents. 1993. 
gada vasarā sabiedrība divreiz ne dēļā 
veica regulārus lidojumus no Rīgas 
uz Ņujorku

Latgales televīzijas festivāla mēģinājumi 27. maijā

Labdarības akcija Opera

/māksl. Ilmārs Blumbergs. – 

[B.v.: b.i.], 1993.

Tika dibināta Biznesa augstskola 
„Turība”, kas ātri kļuva par lielāko 
privāto augstskolu Latvijā un piekto 
lielāko vispār

Ojārs Vācietis

Tik tālu Pliekšāns, tālāk – Rainis,
un tālāk ies, kas vēlēsies.
Cits izdzers riekšavu, cits – spaini,
bet vai! Vai! tam, kas spēlēsies.

Nav ričuračs neviena tauta,
bet tautu piesaukt katrs māk –
viens asiņo, kad tā ir kauta,
cits sen jau krāc, kad tā vēl sāk.

Var saukt par tautas balsi ņergu,
bet laiku laikos spēja mīt –
no saviem dēliem savus vergus
ikvienai tautai atdalīt.

Var lops par tautu sevi uzdot
un ābeļzarā brāli kārt,
bet paliek tautas sirdī gruzdot
nemūžam nepakarams vārds.

Kad tārpam lāgā nav ko norīt
no tiesnešiem un bendēm vairs,
kad sapuvuši prokurori,
tad ceļas augšā tiesātais.

Un stāv viņš balts, un nav viņš vainīgs
un dara baltus visus mūs.
Mirs pliekšāni, un paliks raiņi,
un tā līdz pastardienai būs.
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Okupācijas karaspēka izvešana no Latvijas. G. Birkmaņa foto. NBS arhīvs

Radio SWH:  Zigmars Liepiņš, B. B. Kings, dīdžejs Deivids Fokss, Jānis 
Šipkēvics

44. (6.) pulka kaujas virsnieki: rotas 
komandiera vietnieks Rolands Kovtu-
ņenko, rotas komandieris, Bruņinieka 
krusta kavalieris Andrejs Freimanis, 
rotas komandieris Atis Homka tikša-
nās laikā Kara muzejā 16. martā 

31. augustā no Latvijas tika izvestas 
pēdējās Krievijas armijas daļas

5. maijā parakstīts Skrundas radioloka-
tora nodošanas akts

 Guntis Ulmanis Maskavā 30. aprīlī, 
 vienojoties ar Krievijas Federācijas 
prezidentu Borisu Jeļcinu par Krievi-
jas armijas izvešanu

7. jūlijā Latviju apmeklēja ASV prezidents Bils Klintons un teica runu pie 
Brīvības pieminekļa

Pie Brīvības pieminekļa Bilu Klin-
tonu sagaidīja vienkāršie cilvēki, kas 
uzklausīja viņa uzrunu. B. Klintons 
uzsvēra, ka ASV 50 gadus atteicās 
atzīt Baltijas valstu okupāciju, un 
apsolīja ASV atbalstu Baltijas valstu 
atjaunotnei

Ministru prezidents Māris Gailis, 
ASV prezidents Bils Klintons un ASV 
vēstnieks Latvijā Ints Siliņš preses 
konferencē Rīgā 7. jūlijā

Rīgas pils atkal kļūst par Latvijas Valsts prezidenta rezidenci. Padomju laikos 
pilī bija izvietota Pionieru pils

3. decembrī Latvijas Ārpolitikas insti-
tūta rīkotajā konferencē Rīgā piedalās 
bijušais ASV valsts sekretārs Zbigņevs 

Bžezinskis un bijušais Zviedrijas 
premjerministrs Karls Bilds

Pirmais īstais bizness Latvijā bija koku eksports, kas sākās jau deviņdesmito 
gadu sākumā. Sākumā izveda galvenokārt apaļkokus un papīrmalku. Attēlā: 
Mērsraga osta– zvejas kuteri stāv, bet lielu ostas daļu aizņem kokmateriāli

Realitāte: pasu kontrole lidostā. Vīzas vajadzīgas ne tikai uz Rietumeiropu 
un ASV, bet arī uz kaimiņvalstīm – Krieviju un Baltkrieviju. Gada laikā 
gandrīz pilnībā mainījusies lidojumu ģeogrāfi ja no Rīgas: agrāk lidojām uz 
Austrumiem, tagad – uz Rietumiem

Krievu kultūras dienu atklāšana Rēzeknes studijteātrī “Nabaga Joriks” 
21. maijā. A. Bondarenko foto   

Akciju sabiedrības “Latgales druka” tipogrāfi jas atklāšana Rēzeknē 14. de-
cembrī. A. Bondarenko foto  

Veikals Ziepniekkalnā, kur var iepirkties visu diennakti. Pārtikas tirdzniecība 
ir pirmā tautsaimniecības nozare, kas pilnībā nonākusi privātā kapitāla rokās. 
T. Subhankulova foto no “Rīgas Balss” arhīva

Alūksne. Bībeles muzejs. Ernsts Gliks no 1683. līdz 1702. gadam bija 
mācītājs Alūksnē. 1685. gadā Gliks pabeidza Jaunās Derības, 1689. gadā – 
Vecās Derības, bet 1694. gadā –  visas Bībeles tulkojumu. Latvija atzīmēja šā 
tulkojuma trīssimtgadi 

Artūrs Irbe NHL Rietumu konfe-
rences zvaigžņu izlasē

Viens no populārākajiem dāvanu 
veikaliem Latvijā – “Sakta” Rīgā, 
Brīvības bulvārī 32. T. Subhankulova 
foto no “Rīgas Balss” arhīva

Broņislava Martuževa dzeju rakstīja 
kopš 1946. gada: “Kādēļ skumjas 
Tavās acīs šovakar, mans draugs, 
Prieka brīdi garām laistu tās vairs 
neatsauks”, taču viņai padomju vara 
neļāva publicēties. Tāpēc viņa lūdza 
radiniecei, dzejniecei Evai Mārtužai 
publicēt Broņislavas dzejoļus ar savu 
vārdu 

Norberts Klaucēns kļuvis par Latvi-
jas goda konsulu Čikāgā ASV. Foto 
no žurnāla “Santa” arhīva

Latvijas vienīgā cerība – 

Latvijai (saraksts 13) un 

Joahims Zīgerists

 /māksl. nezināms. – 

[B.v.: b.i., 1994].

Borisa un Gļeba pareizticīgo katedrāle 
Daugavpilī. L. Filica foto
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Baltijas valstu miera uzturēšanas bataljona (Baltbat) karoga pasniegšanas 
ceremonija Ādažos 8. februārī. Foto no Latvijas Kara muzeja arhīva Teodors Ķirsis kopā ar Imantu Zaulu sasniedza Everesta virsotni 14. maijā un 

raidītājā teica šādus vārdus: “Viss. Tā nu tas ir iznācis. Varat darīt zināmu, ka 
piecpadsmitos un piecpadsmit minūtēs. (Pauze). Augstāk nav kur kāpt!”

 Nacionālās aizsardzības akadēmijas 
1. izlaidums 26. augustā

 Gunta Ulmaņa tikšanās ar princi 
Čārlzu Rīgā 17. novembrī

Krievijas klātienes simbols Latvijā 
bija Skrundas lokators. To uzspridzi-
nāja 4. maijā

Sabruka “Banka Baltija”. Aptuveni 100 000 Latvijas iedzīvotāju bija tajā 
noguldījuši savu naudu, cerot uz dāsnām procentu likmēm. Savādi, bet liela 
daļa apkrāpto cilvēku turpināja ticēt Aleksandra Laventa godīgumam un 
rīkoja piketus viņa aizstāvībai

“Bankas Baltija” bankrotu izmantoja visu veidu politiķi. Īpaši izcēlās sociāl-
demokrāti, kas grozījās starp piketējošiem “Bankas Baltija” noguldītājiem 
un solīja ne tikai atdot noguldījumus, bet vēl zelta kalnus nākotnē

Rīgas strītbola turnīrā Elizabetes 
ielā spēlē Valsts prezidents Guntis 
Ulmanis. A. Kozlovska foto no “Rīgas 
Balss” arhīva

6. Saeimas vēlēšanām gatavojas “Lat-
vijas ceļš”. Uz tiltiem tiek likti plakāti 
ar lokomotīvēm– Anatoliju Gorbu-
novu, Māri Gaili un Jāni Ādamsonu. 
T. Subhankulova foto no “Rīgas Balss” 
arhīva  

Saeimas namā sarunājas Anatolijs 
Gorbunovs un Latvijas Ebreju 

kopienas priekšsēdētājs Arkadijs 
Suharenko 

Tikai retā no deviņdesmitajos gados strādājošām “padomju stila” viesnīcām 
spēja nodrošināt viesiem jelkādu servisu. Tādēļ Latvijā sāka ienākt starp-
tautiskie viesnīcu operatori. Par vienu no spilgtākajiem deviņdesmito gadu 
notikumiem kļuva viesnīcas “Daugavas” privatizācija un “Radisson SAS 
Daugava” celtniecība. Tā bija valstī pirmā viesnīca, kas atbilda piecu zvaigžņu 
standartam

AirBaltic Corporation ir akciju sabiedrība, kas dibināta 1995. gadā. Galvenie 
akcionāri ir Latvijas valsts – 52,6% akciju, SAS AB – 47,2% akciju. Īsākos 
maršrutos lidsabiedrība izmanto attēlā redzamo Fokker 50 lidmašīnu

Valdis Brants ar domubiedriem 
dabūja RAF mikroautobusus, lai 
apbrauktu apkārt pasaulei. Viņi iz-
brauca tikai 15 valstis līdz Stambulai 
un atpakaļ   

Tiek nosprausts ceļš uz Eiropu. Trīs 
politiķi, kas radīja politisko pamatu 

Latvijas ceļam uz Eiropas Savienību, 
Edvīns Inkēns, Imants Daudišs un 

Indulis Bērziņš

Starptautiskā teātru salidojuma atklāšana Rēzeknē. A. Bondarenko foto 

Latvijas muzikālākais pāris – Dita 
Krenberga un Ingus Pētersons

Rakstnieks, vēsturnieks, publicists Ul-
dis Ģērmanis savā dzīvoklī Stokholmā

ASV vēstnieks Latvijā no 1995. līdz 
1998. gadam Larijs Nepers ar dzīves-
biedri apguva latviešu valodu. 
A. Kozlovska foto no “Rīgas Balss” 
arhīva

 13. decembrī Latvijas PSR valsts 
drošības ministram, tautas slepkavam 
Alfonam Novikam tiesa piesprieda 
mūža ieslodzījumu

Latvijas goda konsuls Austrālijā 
Emīls Dēliņš pasniedz Triju zvaigžņu 
ordeni Edgaram Dunsdorfam, 
latviešu tautsaimniekam un vēs-
turniekam. Ar viņiem kopā Lilija 
Dunsdorfa 

Nila Skapāna, Ulda Mārtinsona, Māra 
Putniņa, Paula Timrota fi lma “Lido-
jam” no seriāla “Munks un Lemijs” 
Berlīnes kinofestivālā ieguva galveno 
balvu “Stikla lāci”

Viens no Latvijas populārākajiem 
šlāgermūzikas izpildītājiem, Lubā-
nas domes priekšsēdētājs Miķelis 
Gruzītis pašvaldību vada vairāk nekā 
30 gadu. Dzīvo mājā uz zemes, ko 
viņa dzimta apsaimnieko kopš 1630. 
gada. Foto no žurnāla “Santa” arhīva

Uguns un nakts. Jāņa 

Mediņa opera pēc 

Jāņa Raiņa drāmas.

/māksl. Ojārs Pētersons, 

Ē. Šulcs. – [B.v.]: 

Metro, [1995].
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Starptautiskās mācības “Baltic Challenge – 96”  Ādažu poligonā 8. – 18. 
jūlijā. Foto no Aizsardzības ministrijas arhīva 

Pasažieru kuģītis “Hercogs Jēkabs” vadā Ventspils viesus pa Ventu un apmet 
loku atklātā jūrā

Jaunuzceltā Olimpiskā Skonto halle ar futbola manēžu un futbola stadionu 
ar apsildāmu laukumu ir viens no lielākajiem sporta un izstāžu komplek-
siem Baltijas valstīs. Kompleksa kopējā teritorija pārsniedz 56 000 m2, bet 
slēgtās halles telpas platība ir 8000 m2

Top Melngalvju nams. Tā fasādē rakstīts: “Ja man kādreiz sagrūt būs, mani 
atkal celiet jūs.” Tā arī rīdzinieki dara. M. Dedziņa foto no “Rīgas Balss” arhīva

Zvejnieki Bolderājā

Olu fabrika Iecavā sāka strādāt 1973. gadā, kad atveda pirmos cāļus māšu 
ganāmpulka izaudzēšanai, bet pirmā ola tika izdēta 1974. gada 19. martā. 
Olu rūpnieciskā ražošanas sākās 1975. gadā. 1996. gadā uzņēmums tika 
privatizēts un kļuva par akciju sabiedrību “Balticovo”

Autoveikals Latgalē. G. Māldera foto no žurnāla “Santa” arhīva

Ar piketētājiem tiekas politiķis Gundars Valdmanis, kas no Kanādas 1991. 
gadā atgriezās uz dzīvi Latvijā. 1995. gadā ievēlēts 6. Saeimā. Kļuva slavens ar 
kaismīgām un tiešām runām, kā arī ierašanos Saeimas plenārsēdē īsās biksēs

Latvijas Zinātņu akadēmijā novembrī: Inta Muzikante, Gunta Šlihta, Marsels 
Buvē, Edgars Siliņš, Juris Ekmanis, Žaks Simons, Daina Šveica, Andrejs 
Siliņš, Tālis Millers, atzīmējot franču zinātnieka Ž. Simona ievēlēšanu par ZA 
ārzemju locekli

Lūgšana par Baltijas jūru 31. augustā. M. Dedziņa foto no “Rīgas Balss” arhīva

21. novembrī pie Baltkrievijas vēstnie-
cības notika mītiņš, atbalstot reformas 
Baltkrievijā. Attēlā: dzejnieks Māris 
Čaklais aicina nemainīt konstitūciju 
pret diktatūru. M. Dedziņa foto no 
“Rīgas Balss” arhīva

Literatūrzinātniece, profesore 
akadēmiķe Janīna Kursīte ir spilgta 
latviskas dzīvesziņas paudēja

Tika privatizēta akciju sabiedrība “Latvijas gāze”, kuras akciju kontrolpaketi 
ieguva Krievijas atklātā akciju sabiedrība "Gazprom" (Krievija), Vācijas kon-
sorcijs – akciju sabiedrība “Ruhrgas” un akciju sabiedrību “Preussen Electra”. 
Attēlā: par veiksmīgu privatizāciju priecājas Rems Vjahirevs, Adrians Dāvis, 
Jānis Naglis. Foto no U. Dreiblata arhīva

Rīgas 7. klīniskās slimnīcas reanimā-
cijas nodaļas ordinators Jānis Birks

No lapsenes dzēluma nomira „Latve-
nergo” galvenais grāmatvedis Leons 
Marcinkuss (attēlā), kam Gunārs 
Koemecs bija licis parakstīt garantiju 
“Bankai Baltija”. Pats Koemecs no-
mira jau 1995. gada Līgo svētkos it 
kā no infarkta. Foto no U. Dreiblata 
arhīva

Čehijas prezidents, dzejnieks, fi lo-
zofs Vāclavs Havels 14. aprīlī Rīgā

Latvijā sāk darbu Satversmes tiesa. 
Attēlā: Ilze Skutāne, Ilma Čepāne, 
Romāns Apsītis, Aivars Endziņš, 
Anita Ušacka, Andrejs Lepse

Baltijas jautājumos vienoti – Lie-
tuvas prezidents Aļģirds Brazausks, 
Igaunijas prezidents Lennarts Meri 
un Latvijas prezidents Guntis Ulma-
nis. M. Dedziņa foto no “Rīgas Balss” 
arhīva

Valsts prezidents Guntis Ulmanis un 
Latvijas rabīns Nātans Barkāns. 
M. Dedziņa foto no “Rīgas Balss” 
arhīva

Īsts latviešu alus top Piebalgā. Alus 
darītavas valdes priekšsēdētājs Jānis 
Dūklavs un kinorežisors Ansis Ep-

ners. T. Subhankulova foto no “Rīgas 
Balss” arhīva

 Ušpeļu cepļa atvēršana

Arsenāls: 100 gadi 

pirmajam kino seansam 

Rīgā (1896 – 1996)

/māksl. Ilmārs Blumbergs. – 

Rīga: [b.i.], 1996.

Andrejs Eglītis 
  Daugav’ abas malas
  Mūžam nesadalās.

Ir tikai viena Latvija, un citas nav
nekur. Tā nāk no senču zemes dzīlēm
un debesīm, kas kopā tur. Kā apmulsis
es noskatos, no malām krasti jūk,
un nojaušu – no tautas malām, no malām
mūsu tauta brūk.
Un kāda dziesma meklē nozudušos vārdus.
Caur nakti saule iemigušā tempļa logos
grūž ugunīgu staru, lai malas dalīdamās
nesadalās, lai vēlreiz nekļūstam par vergu
baru.
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Invalīdu sporta kluba “Tukums” 
tradicionālais ratiņbrauciens

16. marts. Latviešu leģionāri un nacionāli domājoši cilvēki noliek ziedus pie 
Brīvības pieminekļa. T. Subhankulova foto no “Rīgas Balss” arhīva

17. jūnijā, protestējot pret pasažieru satiksmes pārtraukšanu dzelzceļa posmā 
Liepāja – Vaiņode, vietējie iedzīvotāji Vaiņodē bloķēja sliedes uz pārbrauktuves 
un pasažieru vilciena sastāvam neļāva pamest staciju. Pēc divu mēnešu diskusi-
jām valdība piekāpās piketētāju priekšā un no 1. novembra pasažieru satiksmi 
atjaunoja. Taču jau 1998. gada februāra beigās vilcieni šai posmā pārstāja kursēt

Būvinženieris, uzņēmējs Vilis Vītols dzimis Rīgā, 1948. gadā nonācis Vene-
cuēlā, kļuvis par ļoti turīgu būvuzņēmēju. 1996. gadā viņš Latvijā nodibinā-
ja “Māras banku”

Latvijas kontingenta karavīru atgriešanās no miera uzturēšanas misijas Bosni-
jā un Hercogovinā 16. oktobrī. A. Liepiņa foto

Tika veikta pirmā lielākā politiski fi nansiālā afēra Latvijas brīvvalsts laikā 
– “Latvenergo” trīs miljonu lieta. Formāli vainīgo meklēšana notika starp 
Deloitte&Touch pārstāvi, “Bankas Baltija” likvidatoru Deividu Beriju, Priva-
tizācijas aģentūras ģenerāldirektoru Jāni Nagli un “Latvenergo” prezidentu 
Edgaru Birkānu. Blēdību bija organizējuši un starpniecības naudu saņēmuši 
negodīgi politiķi. Afēras laikā Ministru prezidents bija Andris Šķēle

 Otrās starptautiskās konferences “Ebreji mainīgajā pasaulē” atklāšana augustā 
Rīgā

Neformālo tirdziņu vietā uzcelti būdiņu tirgi katrā mikrorajonā. Tiesa, tos 
ļoti ātri izkonkurēja jaunie lielveikali. Attēlā: Ozolciema tirgus Ziepniekkalnā. 
T. Subhankulova foto no “Rīgas Balss” arhīva

Mihails Barišņikovs dzimis 1948. gada 27. janvārī Rīgā. Viņš mācījās Rīgas 
horeogrāfi jas skolā pie izcilajiem pedagogiem Helēnas Tangijevas–Birznieces 
un Jura Kaprāļa. 1974. gadā viesizrāžu laikā M. Barišņikovs nolēma palikt 
Kanādā. 1997. gadā Latvijas Nacionālajā operā viņš uzstājās labdarības kon-
certā. A. Krieviņa foto

Helēna Heinrihsone un Frančeska 
Kirke. Foto no žurnāla “Santa” arhīva

Policijas ģenerāļa pakāpi saņem
Aloizs Visvaldis Blonskis. Aiz viņa 
stāv ārsts un politiķis, iekšlietu 
ministrs Roberts Jurdžs un Iekšlietu 
ministrijas valsts sekretārs Andris 
Staris

Denacionalizācijas likumu autors, bi-
jušais Valsts prezidenta un Ministru 
prezidenta ārštata padomnieks, izcils 
advokāts, kas nekad nezaudē prāvas, 
Andris Grūtups ar savu grāmatu 
“Tiesu prakse un komentāri”

Tika pieņemts likums “Par Ventspils 
brīvostu”, kas dod tiesības Ventspils 
brīvostas pārvaldei slēgt ar uzņēmu-
miem līgumus un izsniegt licences 
uzņēmējdarbības veikšanai brīvās 
zonas režīmā. Attēlā: brīvostas pār-
valdnieks Imants Sarmulis

1994. gada 28. aprīlī, divas dienas pēc 
savas 42. dzimumdienas nosvinēšanas, 
tika aizturēts par reketa karali dēvētais 
Ivans Haritonovs.  Attēlā: Ivans 
Haritonovs un viņa advokāts Nikolajs 
Tropkins tiesā 1997. gada 17. martā. 
N. Mežiņa foto no “Rīgas Balss” arhīva

Martā ģenerālprokurors Jānis Skras-
tiņš lūdza Saeimas atļauju sākt 
kriminālvajāšanu pret Saeimas de-
putātu Valdi Krisbergu, bijušo SIA 
“Auseklītis” direktoru. V. Krisbergs 
trīs gadus pavadīja ieslodzījumā

„Veselības centrā – 4” vingrošanas un 
aerobikas nodarbības vada 
Vaira Kazeniece

Starptautiskās lidostas “Rīga” valdes 
priekšsēdētājs Dzintars Pommers 
Starptautiskajā lidostu valdē (ACI) 

Divi izcili latviešu aktieri un režisori – 
Alfrēds Jaunušans un Oļģerts Kroders

Pazīstamākais Latvijas šefpavārs Mār-
tiņš Rītiņš pie sava restorāna

 Baltijas valstu, Polijas un Ukrainas 
prezidentu tikšanās Tallinā 26. un 
27. maijā

Mākslas dienas ‘97 

15. aprīlis – 15. maijs.

/māksl. Henrihs Vorkals, 

Andris Treilihs. – Rīga: 

AS Preses nams, 1997.

Trīskārtējs Ministru prezidents 
Andris Šķēle un populārākais iekšlietu 
ministrs Jānis Ādamsons. Šiem vīriem 

nereti bija publiskas domstarpības. 
Foto no U. Dreiblata arhīva

1917. gada Latgales kongresa 
80. gadskārtas atceres dalībnieki Rē-
zeknē, Miera ielas kapos, 1997. gada 
aprīlī. J. Danovska foto
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Dziesmu un deju svētki. 
I. Prēdeļa foto  Dziesmu svētku nobeiguma koncerta atklāšana 5. jūlijā XXII Dziesmu svētku dalībnieki iet 

gar Saules zīmi

Par lielāko dzelzceļa katastrofu pēc neatkarības atgūšanas tiek uzskatīta avā-
rija pie Vecumniekiem, kur 11. novembrī no sliedēm noskrēja 14 cisternu 
ar dīzeļdegvielu, no kurām lielākā daļa aizdegās 

Eiropā plaši pazīstamais dīdžejs Bobo uzstājas Rīgā 7. augustā. Latviešu 
publika bija atsaucīga. K. Ūdra foto

Mežrūpniecība kļuva moderna pirmā. Viss transports, kas sāka strādāt šai 
nozarē, bija jauns, daudztonnīgs, tādēļ viegli sabendēja vārgos lauku ceļus

Abavas senlejas kreisajā krastā Ojārs 
Arvīds Feldbergs izveidoja Pedvāles 

brīvdabas mākslas muzeju

Pikets pie Lietuvas vēstniecības pret 
Būtiņģes naftas termināļa celtniecību 
pie Latvijas robežas

Ārsts un farmaceits, bioloģijas 
doktors Guntis Belēvičs Latvijā 
radīja “Saules aptieku” un “Mēness 
aptieku” tīklu. Vēlāk viņš kļūst par 
ievērojamu latviešu mākslas kolek-
cionāru un mecenātu, briežu dārza 
īpašnieku

Andrim Šķēlem tika izteikti pārme-
tumi, ka par viņa privātmājas klozet-
podiem un vannasistabas iekārtām 
maksājusi ārvalstu fi rma “Tetra Pak”. 
Prokuratūra pārkāpumus neatklāja. 
Informācijas sniedzējs – uzņēmējs 
Filips Kļaviņš – gāja bojā mīklainā 
aviokatastrofā. Attēlā: Privatizācijas 
aģentūras ģenerāldirektors Jānis 
Naglis un juridiskais direktors Vik-
tors Šadinovs iepazīstas ar informā-
ciju par podu skandālu

Franča Trasuna rakstu “Dzīve un darbi” 2. sējuma atvēršanas svētku dalībnie-
ki pie krucifi ksa F. Trasuna muzejā “Kolnasāta” 19. maijā 

 Vācijas kanc lers Helmūts Kols 
vairākas stundas veltīja pastaigai pa 
Vecrīgu

Cukurbiešu novākšana Bauskas rajo-
na SIA “Uzvara– lauks”. Cukurbiešu 
audzēšana septiņdesmit gadus bija 
latviešu zemnieka iespēja labi strādāt 
un nopelnīt, bet Latvijas valstij – dot 
darbu savu cukurfabriku strādnie-
kiem. V. Semjonova foto

Balstoties uz 16. maija Ministru 
kabineta rīkojumu par gatavošanos 
slēgt Salaspils zinātniski pētniecisko 
atomreaktoru, 2. jūnijā Ministru kabi-
nets izdeva rīkojumu, ar ko bezpeļņas 
organizācijas valsts zinātniskās iestādes 
“Latvijas Zinātņu akadēmijas Ko-
dolpētniecības centrs” kodolreaktora 
darbība tika apturēta un veikta virkne 
pasākumu tā demontāžai

7. Saeimas vēlēšanas notika 3. 
oktobrī. Tika pieteikts 21 deputātu 
kandidātu saraksts ar 1081 varbūtēju 
tautas kalpu. Paralēli vēlēšanām 
notika tautas nobalsošana – atcelt 
vai atstāt spēkā Saeimas 1998. gada 
22. jūnijā pieņemtos grozījumus Pil-
sonības likumā. Vairākums balsotāju 
bija pret likuma atcelšanu, grozījumi 
netika atcelti un stājās spēkā

Suitu sievas joprojām dzied Alsungā. 
Foto no žurnāla “Santa” arhīva

Lībiešu svētki Mazirbē

Tūrs Heijerdāls lasa lekciju Vidzemes 
augstskolā Valmierā. Foto no žurnāla 
“Santa” arhīva

 Latvijas Bankas padome janvārī

 Vecpiebalgas baznīca bija sagrauta 
karā, nopostīta pēckara padomju 
ateisma uzplūdos. Atjaunota pēc arhi-
tektes Ausmas Skujiņas projekta

Tev mūžam dzīvot, 

Latvija – 1918 – 1998  

/māksl. Dace Draveniece. – 

[B.v.]: Rīgas Dome, 1998.

Ministru prezidents V. Krištopans tiekas ar  medicīnas profesoriem. No kreisās: 
K. Arons, H. Jansons, I. Ozolanta, A. Bļugers, J. Stradiņš, J. Vētra, V. Krišto-
pans, V. Kluša, U. Vikmanis, L. Vīksna, J. Volkolakovs, J. Leja, J. Gaujēns

24.oktobrī Līgumu par  bibliotekārās 
automatizētās sistēmas ALEPH licen-
ces iegādi no Latvijas puses paraksta 
"Bibliotēku informācijas tīklu konsor-
cija" direktors Aldis Ābele (no kreisās) 
un Izraēlas sabiedrības EX Libris LTD 
pārstāvis Roberts Simons

Arhitekts Pēteris Blūms: “Ārzemnie-
ki apbrīno Rīgas koka arhitektūru, 
kuras vairs nav nevienā citā Eiropas 
lielpilsētā”

Ventspilī tiek atklāts Jūrakmens. 
Akmens izcelts no 17,5 m dziļuma 
Ventspils brīvostā. Tēlnieks 
P. Jaunzems, arhitekts J. Poga.

Jorkas hercogs Endrū Baltbata mācī-
bās Ādažos
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“Lauku Avīzes” organizētais tautas 
piemiņas vainags par saziedotiem 
līdzekļiem tika nolikts Rīgā pie 
Brīvības pieminekļa 25. martā – 
Komunistiskā terora upuru piemiņas 
dienā. Pēc tam vairāku dienu 
garumā cilvēki paši turpināja veidot 
ziedu ceļu, kas aizsniedzās gandrīz 
līdz Vaļņu ielai. Unikālo vainagu 
3 m diametrā, kā arī 11 m garo 
puķu ceļu veidoja ziedu salons “An-
sis”. A. Muchkas-Kalniņas foto

Ansamblis “Prāta vētra” dibināts 1989. gada vasarā Jelgavā. Ansamblī spēlē 
Renārs Kaupers, Jānis Jubalts, Gundars Mauševics, Kaspars Roga un Māris 
Mihelsons. 1995. gadā dziesma no grupas pašiem pirmsākumiem “Lidma-
šīnas” kļūst par visu laiku vairāk pārdoto singlu Latvijā. 1997. gadā albums 

“Viss ir tieši tā, kā tu vēlies” izpelnās zelta diska statusu pēc pārdošanas 
apjoma. 1999. gadā “Prāta vētra” izdod savu ceturto albumu “Starp divām 

saulēm”, kas saņem platīna disku

LIDO atpūtas centru Rīgā, Krasta ielā 76, atklāja gada beigās. Tas iekļaujas 
LIDO uzņēmumu tīklā, kura īpašnieks ir Gunārs Ķirsons. LIDO atpūtas 
centra galvenā ēka ir viena no lielākajām un skaistākajām guļbūvēm Eiropā, 
kur vienlaikus var atpūsties ap 1000 viesu. Ēka būvēta no īpaši izmeklētām, 
vairāk nekā 100 gadu vecām Latvijas eglēm 

1999. gadā par Latvijas Valsts pre-
zidenti kļuva Vaira Vīķe-Freiberga. 
Triju zvaigžņu ordeni viņai pasniedz 
Saeimas priekšsēdētājs Jānis Straume

Slutišču sādža pie Daugavas lokiem Daugavpils rajonā. Tradicionāls vecticīb-
nieku nams ar ļoti šauru pagalmu, ko ierobežo nams un saimniecības ēka, kā 
arī slēgts žogs. L. Filica foto

Vislielākie sasniegumi Latvijas valstij ir vides aizsardzībā. Kopš Latvijas valsts 
atdzimšanas paveikts viss iespējamais, lai notekūdeņi neieplūstu atklātās ūdens-

tilpnēs. Rīgas notekūdeņu attīrīšanas stacija “Daugavgrīva” darbu sāka 1991.
gada augustā. 1998. gada augustā tur nodeva ekspluatācijā aerācijas sistēmas 
pirmo kārtu, bet 1999. gada septembrī svinīgi tika atklāta pilnībā izveidotā 

aerācijas sistēma 

Saeimas nama durvis. A. Borovkova foto

Ūdensdziedniecība sanatorijā “Jaunķemeri”. L. Filica foto

 Ministru prezidents Vilis Krištopans tiekas ar lielākajiem investoriem

Cietumnieku darbs. Latvijas realitāte
Saeima pieņem Valodu likumu jaunā redakcijā. Krievvalodīgie iedzīvotāji 
protestē pie Saeimas nama

Krievijas lielākās naftas kompānijas 
akciju sabiedrības “Lukoil” prezi-
dents un lielākais akcionārs Vagits 
Aļikperovs un Ventspils mērs Aivars 
Lembergs draudzīgā sarunā Ventspilī. 
A/s „Lukoil” – viens no lielākajiem 
naftas produktu eksportētājiem caur 
Latviju

J ete Užāne Dzērbenē ada brīnišķīgus  
cimdus  

Latvijas Nacionālo karavīru apvienī-
bas priekšsēdētājs Nikolajs Roma-
novskis Airītēs 6. martā

 Izcilākie Latvijas preses fotogrāfi  
Aivars Liepiņš, Uldis Briedis, Ilmārs 
Znotiņš, kas pārliecinoši uzvarējuši 
preses fotogrāfi ju konkursos

Valsts reālās fi nanses nonākušas 
lielāko uzņēmumu vadītāju rokās: a/s 
“Liepājas metalurgs” prezidents Kirovs 
Lipmans, a/s “Latvijas gāze” prezi-
dents Adrians Dāvis, VAS “Latvener-
go” viceprezidents Ivars Liuziniks un 
prezidents Kārlis Miķelsons. Foto no 
U. Dreiblata arhīva

 Maija un Jānis Lūsēni. Bildes ‘99

Dolomīta ieguve Kalnciema atradnē 

Žurnāla “Santa” kolektīvs Ziemas-
svētkos. I. Gradovska foto no žurnāla 
“Santa” arhīva

Lidija Lasmane-Doroņina.1946. gadā 
Sarkanā Krusta māsu skolas formas 
tērpā viņu aizveda uz čekas pagra-
biem un par palīdzību mežabrāļiem 
notiesāja uz astoņiem gadiem. Viņu 
apcietināja arī 1972. un 1983. gadā. 
Visu mūžu palikusi godīga un taisn-
prātīga. A. Kozlovska foto

Jūgendstils. Alfons Mucha 

Rīga ‘99.  – No  1999. 

gada 2. novembra līdz 

31. decembrim Ārzemju 

mākslas muzejā Rīgā

 /māksl. Juris Petraškevičs. – 

Rīga: Neputns, 1999.
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Latvijas un Lietuvas bruņoto spēku karavīru kopīgās mācības „Baltic Hope”. 
Foto no Aizsardzības ministrijas arhīva

Sidnejas paraolimpiskajās spēlēs: Aigars Apinis, pasaules čempions diska 
mešanā invalīdiem, Atēnu paraolimpisko spēļu čempions diska mešanā 
2004. gadā un Sidnejas paraolimpisko spēļu medaļnieks (bronzas medaļa 
lodes grūšanā un diska mešanā) kopā ar Latvijas Paraolimpiskās komitejas 
prezidentu Valdi Nagobadu

Rīgā parādās gluds bruģis. Attēlā: Līvu laukuma bruģēšana

20. gadsimta sākumā Berga bazārs 
bija saimnieciskās un kultūras centrs 
Latvijā. Ēku ansambli pēc arhitekta 
Konstantīna Pēkšēna projekta uz-
cēla pilsētbūvnieks un sabiedriskais 
darbinieks Kristaps Bergs. No 1993. 
līdz 2000. gadam Berga bazāru at-
jaunoja viņa mazbērni Justs Karlsons 
un Ieva Laukera (attēlā)

Hipotēku bankas komanda 1. Latvijas čempionātā pļaušanā ar izkapti Lite-
nē jūlijā. No labās: Andris Andžāns, Ģirts Strads, bankas prezidents Inesis 
Feiferis, Vilis Kašs un Ilmārs Randers

„Saldus siltuma” katlumājas rekonstrukcija kurināšanai ar šķeldu un zāģu 
skaidām. Ar paveikto lepojas direktors L. Žutauts

Jauns gadu tūkstotis, jauni tikumi. 
15. augustā Aglonā notiek Vissvētākās 
Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas 
svētki, kuros piedalās visa vecuma un 
visdažādāko dzīvesziņu pildīti cilvēki. 
A. Ieviņa foto 

Imants Lancmanis Rundāles pilī ar 
hercoga  Pētera Bīrona brāļa pēcteci 
princi  Ernstu Johanu Bīronu

 ES ģenerālsekretārs Romāno Prodi un 
ES komisārs Eiropas Savienības papla-
šināšanas jautājumos Ginters Ferhoi-
gens kopā ar ārlietu ministru Induli 
Bērziņu Rīgā, Melngalvju namā

Par fi lmas „Cilvēka bērns” pārliecino-
šo kristīgo ētiku un vienkāršo skais-
tumu Jānis Streičs saņēma Vatikāna 
prēmiju “Beato Angelico per L’Europa”

44 gadus pēc Ineses Jaunzemes 
uzvaras Melburnas olimpiskajās 

spēlēs viņa atkal nonāca olimpiskajās 
spēlēs Austrālijā, Sidnejā, šoreiz kā 

simboliskā Latviešu nama saimniece. 
Attēlā: Inese Jaunzeme 

Etnogrāfi skajā brīvdabas muzejā 
pirms došanās uz Sidneju

“Rīgas piensaimnieks” bija pirmais piena pārstrādes uzņēmums Latvijā, kas 
vasarā saņēma kvalitātes vadības sistēmas sertifi kātu ISO 9001. Biezpiena 
sieriņš “Kārums” ir viena no nozīmīgākajām Latvijas eksportprecēm. Attēlā: 
sieriņa “Kārums” fasēšana

Igors Vihrovs, Sidnejas olimpisko spē-
ļu čempions sporta vingrošanā – brī-
vajās kustībās, pasaules kausa ieguvējs 
brīvajās kustībās

Aigars Fadejevs, Sidnejas olimpisko 
spēļu sudraba medaļas ieguvējs pēc 
apbalvošanas ceremonijas

Āraiši. Atjaunotā senlatviešu ezerpils

Pie Saeimas nama deputāts zemnieks 
Oskars Grīgs kopā ar Pēteri Seņkā-
nu, bijušo Mārupes kultūras nama 
vadītāju, arodbiedrības vadītāju 
kolhozā “Sece” un Breša zemnieku, 
kas 2000. gadā sevi nosaucis par 
Pasaules valdnieku un aktīvi 
iesaistījies sabiedriskajā dzīvē. 
Foto no žurnāla “Santa” arhīva

Rīga, Uzvaras parks. Rīgas ūdeņi kļuvuši tīri, un pilsētā daudzviet ļaudis 
vasarā peldas

Latvijas operas zvaigznes – basba-
ritons Egils Siliņš un soprāns Inese 
Galante

Kurp virzās un kā attīstās Latvijas 
māksla, spriež mākslas vēsturnieks 
un gleznotājs, Rundāles pils direktors 
Imants Lancmanis un Mākslinieku 
savienības prezidents grafi ķis Mārtiņš 
Heimrāts. Foto no žurnāla “Santa” 
arhīva

Diriģents un čellists Mstislavs 
Rostropovičs kopā ar ārstu Viktoru 
Kalnbērzu Baltezerā sadzer 
tubrālības

Mākslas muzejā „Arsenāls” 

no 7. novembra līdz 3. 

decembrim mākslas 

izstāde „Rudens 2000”

/māksl. Sarmīte Māliņa. – 

[B.v.: b.i.], 2000.

Gadu tūkstošu mijā joprojām latvieši 
svin Jāņus. Gaidam saullēktu. Kāds 
tas būs? Kāds būs jaunais gadsimts? U. 
Brieža foto

Knuts Skujenieks

tik skaistu kalnu mums nav
mums mākoņi dzimst uz zemes
blakām vītola atvasēm
blakām stirnas bērniem

un kad mākoņi salasās debesīs
tie ir tie mūsu kalni
kur mums augstu un balti domāt 
tāpat kā visiem citiem
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Rīgas astoņsimtgades svinībās Mi-
nistru prezidents Andris Bērziņš ar 
dzīvesbiedri 

Rīgas astoņsimtgades Dziesmu svētku 
gājiens

Latvijas bataljona LATBAT karavīri
Nacionālo bruņoto spēku karavīri starptautiskajā operācijā Bosnijā un Herce-
govinā. Foto no Aizsardzības ministrijas arhīva

Eiropai pārejot uz jauno valūtu eiru, „Parex” banka pirmā Latvijā saņēma jau-
nās eiru banknotes. 10. decembrī „Parex” bankas prezidents Valerijs Kargins 
un Eiropas Komisijas delegācijas vadītājs Ginters Veiss žurnālistiem demons-
trē jaunās eiru naudaszīmes

Laima Muktupāvela Īrijā, Navanā pie 
šampinjonu angāriem. Viņa uzrakstīja 

romānu “Šampinjonu derība”

Torte “Rīgai 800”

Viņa svētības Dalailamas XIV vizītes laikā Rīgā kopā ar Latvijas Valsts prezi-
denti Vairu Vīķi-Freibergu apskata smilšu mandalu Biržas ēkā

Alkohola ražošana Jaunpagasta rūpnīcā “Jaunalko”. L. Filica foto

Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga un Rēzeknes domes 
priekšsēdētājs Jānis Jukna noliek ziedus pie pieminekļa “Vienoti Latvijai” 
Rēzeknē 7. decembrī. A. Bondarenko foto

Tiek veikta Brīvības pieminekļa 
restaurācija. Brīvības pieminekļa 
atjaunošanai no Rīgas domes, 
uzņēmējiem un privātpersonām 
savākts un izlietots ap 600 000 latu. 
A. Ieviņa foto

Uz Nacionālās operas skatuves Volfganga Amadeja Mocarta opera divos 
cēlienos „Burvju fl auta”. Ilmāra Blumberga scenogrāfi ja, Viestura Kairiša 
režija. Emanuēla Šikanēdera librets. Iestudējums veltīts Rīgas astoņsimtgadei. 
Scenogrāfi ja apbalvota ar Prāgas kvadriennāles sudraba medaļu

Memoriālo pieminekli Otrā pasaules kara upuriem Biķernieku mežā atklāja 
30. novembrī. Šis piemineklis iekārtots pēc Sergeja Riža projekta

Divi rīdzinieki – Haims Kogans 
un Viktors Krasovickis – Rīgā, 
Vērmanes parkā, godinot 
pasaules šaha čempiona Mihaila 
Tāla piemiņu, 10. augustā atklāja 
tēlnieku G. Saknes un L. Šternas 
veidoto pieminekli

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu 
tiesas kolēģijas priekšsēdētājs Jānis 
Laukroze tika nežēlīgi noslepkavots 
15. oktobrī, atgriežoties no darba, Rī-
gas daudzstāvu nama iekšpagalmā

Pēteris Vasks, Māris Sirmais un 
Gidons Krēmers Latvijas Universitātes  
Lielajā aulā gatavo P. Vaska “Planesca-
pe” iestudējumu

Visu laiku nozīmīgākā medicīnas 
grāmata Latvijā – Ilmāra Lazovska 
grāmata “Klīniskie simptomi un 
sindromi” latviešu, angļu un krievu 
valodā. Autors un galvenā redaktore 
Maija Šetlere

Pieckārtējie pasaules čempioni 
motobraukšanā Kristers Serģis pie 
stūres un  Artis Rasmanis

Centrāltirgus 3. janvārī. G. Māldera foto no žurnāla “Santa” arhīva

Saeimas deputāts komponists 
Imants Kalniņš Saeimas ēkā uzņem 
Viņa svētību Dalailamu. 23. jūnijs

Rīgai 800: Dziesmu un 

deju svētki 2001 

/māksl. Ivars Mailītis. – 

[B.v.: b.i., 2001].

Anna Rancāne
Tāltāli govju māvieni...

Tāltāli govju māvieni
Aiz miglas aizkariem zvana.
Tais tālos un gaišos pagalmos
Mums visiem vietas būs gana.

Saklātas baltas gultas,
Smaržo palagi tīri,
Visos kaktiņos kvēpinās
Mētru un pelašķu vīraks.

Māte ved govi mājās,
Tēvs aizved zirgu uz pļavu,
Jaunie bezdelīdzēni šīpojas
Vakara vēja skavās.

Nav vairs ne sāpju, ne asaru,
Dievs ar roku mūs skāris.
Tek saulīte tecēdama,
Aiztek tam pagalmam pāri.

LZA īstenais loceklis Jānis Stradiņš, 
tēlnieks Andris Vārpa un a/s „Grindex” 
valdes priekšsēdētājs Valdis Jākobsons 
pie pieminekļa  Nobela prē mijas 
laureātam Vilhelmam Ostvaldam
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NATO galotņu tikšanās reizē 22. novembrī Prāgā tika pieņemts vēsturiskais 
lēmums par Latvijas uzņemšanu Ziemeļatlantijas aliansē. Attēlā: NATO 
valstu un kandidātvalstu līderi Prāgā Grobiņas tuvumā strādā vēja parka 

33 ģeneratori. Torņi slejas 78 m aug-
stumā. Šis ir lielākais vēja ģeneratoru 
parks Baltijā 

Maijs Rīgā, Līvu laukumā. A. Eglīša foto

Latvijā tika introducētas dzīvnieku sugas, kas mūsu mežos jau sen bija izmi-
rušas – zirgi un sumbri. Attēlā: savvaļas zirgu ganāmpulks Papē

5. aprīlī Latvijas Medicīnas akadēmijas Satversmes sapulce pieņēma lēmumu 
akadēmiju pārdēvēt par Rīgas Stradiņa universitāti. 2002. gada 13. jūnijā 
Saeima pieņēma likumu par Rīgas Stradiņa universitātes Satversmi. Attēlā: 
rektors Jānis Vētra anatomijas nodarbības vada ārvalstu studentiem universi-
tātes Medicīnas fakultātē

Ventspils pils ir vienīgā Kurzemē celtā ordeņa pils, kas saglabājusies līdz 
mūsu dienām. 13. gs. celtā pils ir konventa tipa pils ar četriem dzīvojamiem 
korpusiem un torni pils DA stūrī. 2002. gada janvārī tika pabeigta pils 
restaurācija un uz Livonijas ordeņa pili pārgāja Ventspils muzejs 

Latvijas vēstnieks Lielbritānijā Imants Daudišs ar dzīvesbiedri, arhibīskaps 
Elmārs Ernsts Rozītis ar dzīvesbiedri, mācītājs Andris Abakuks pēc viņa ordi-
nācijas dievkalpojuma 2002. gada martā – Pūpolsvētdienā Anglijā

Pitsburgas simfoniskā orķestra galvenais diriģents Mariss Jansons un pasaul-
slavenais čellists, ANO Miera vēstnesis Jo Jo Ma

Modernā Rīga. Aizmugurē – arhitekta Aleksandra Kiršteina būvēts nams sa-
darbībā ar svešatnes tautiešiem. Par celtniecībā ieguldīto naudu klīda dažādas 
valodas. Priekšplānā kaukāziešu restorāns, kur var dzert latviešu alu

Bērnunama „Imanta” bērni kopā ar latviešu mākslinieku un fotogrāfu Valdi 
Kupri Jāņos

Trīs izcili Latvijas fotomeistari, kas slavu sasnieguši dažādās nozarēs: Mārcis 
Bendiks, Valts Kleins un Arvils Ašerādens

Engures ezera dabas parkā atvesta 
pirmā niedru pļaujmašīna, ko iz-
manto ezera aizaugšanas novēršanai. 
Foto no Latvijas Dabas fonda arhīva

Latvijas kontingenta karavīri Kosovā. Foto no Aizsardzības ministrijas arhīva

5. jūnijā pēc vairākiem politizētiem 
mēģinājumiem a/s „Latvijas kuģ-
niecība” kļūst par publisku akciju 

sabiedrību. Tiek īstenota uzņēmuma 
reorganizācija un sākta mērķtiecīga 
a/s „Latvijas kuģniecība” ilgtermiņa 

darbības stratēģijas izstrāde. 
Attēlā: tankkuģis 

„Krišjānis Valdemārs”

Āgenskalna skursteņslauķi. A. Ieviņa foto

Apgāda "Zvaigzne ABC" valdes 
priekšsēdētāja Vija Kilbloka izveido-
ja lielāko Latvijas izdevējsabiedrību, 
radīja skolu grāmatu veidošanas sis-
tēmu un grāmatveikalu tīklu Latvijā.

Toršu cepēja Emīlija Viesītē. Foto no 
žurnāla „Santa” arhīva

Latviešu tautas muzikants saksofo-
nists Imants Skuja. Spēlē visur – pie 
universālveikala un prezidenta 
pieņemšanā. Šai brīdī nospēlē veco 
Rīgas Centrālo dzelzceļa staciju, ko 
pārvērš par universālveikalu

Govju parāde Ventspilī. Pie Ventspils bērnu mākslas skolas audzēkņu apglez-
notas govs Aleksandrs Aleksandrovs, Imants Skrastiņš, Ēriks Hānbergs, Lia 
Guļevska, Aivars Lembergs, Marina Kosteņecka, Gunārs Treimanis

MĀJ-TURĪBA: Ilmārs 

Blumbergs. Galerija 

Daugava Alksnāja ielā 

10/12 2002. jūnijs. – 

HOUSE-KEEPING.

/māksl. nezināms. – 

[B.v.: b.i., 2002].

Aivars Zvirbulis radījis poligrāfi jas 
uzņēmumu „Jāņa sēta”, veido jaunu 
ciematu, ko nosaucis par Amatciemu 
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Engures ezera dabas parkā atvestas 
zilās govis – Latvijas piekrastē radusies 
sena šķirne, kas turpmāk tiks izman-
tota piekrastes pļavu noganīšanai. Foto 
no Latvijas Dabas fonda arhīva

NBS militāro mediķu vads ārsta majora Jāņa Turka (ar karodziņu) vadībā starp-
tautiskā militārā operācijā Afganistānā. Foto no Aizsardzības ministrijas arhīva

6. jūlijā Dziesmu svētku dižkoncerts. 
A. Krieviņa foto

Dziesmu svētku Goda virsdiriģenti 
brāļi Imants un Gido Kokari un 
Roberts Zuika. A. Krieviņa foto

Strūklakas atklāšana pie Aizkraukles 
pilsētas domes.  Z. Silaraupas foto

Līvu akvaparks Jūrmalā, Lielupē, 
atklāts 30. decembrī. Tas kļuvis par 
vienu no iecienītākajām Latvijas un 
Lietuvas iedzīvotāju atpūtas un 
izklaides vietām

Dziedot dzimu, dziedot augu. Latvieši dzied no mazām dienām. Dziesmu 
svētku gājienā zemgalieši

Ķīpsalā uzcelts lielveikals „Olimpija”. 
Latvieši tagad sestdienās un svētdienās 
dodas uz lielveikalu kā svētvietu.

Četrdesmit gadu uz Nacionālā teātra 
skatuves, gandrīz nenovecojot. Astrīda 
Kairiša un Ģirts Jakovļevs. J. Deinata 
foto no žurnāla „Santa” arhīva

Alvis Hermanis saņēmis augstāko 
Zalcburgas festivāla apbalvojumu – 
Maksa Reinharda pildspalvu

Populārākā latviešu kinorežisore Dzin-
tra Geka, daudzu izcilu dokumentālo 
fi lmu autore, uz Pētera Vaska klavierēm

Populārākais latviešu mūzikas klubs ir 
„Četri balti krekli” Alberta laukumā

21. maijā Eirovīzijas konkursam 
uzbūvēta halle

Latvijas brūnās govis Cēsu rajona Raiskumā  

Pie Doma ērģelēm – ērģelniece 
Ligita Sneibe

Latvijas nozīmīgākās eksportpreces– mildronāta fasēšana a/s „Grindex”

Viens no populārākajiem sporta veidiem Latvijā – orientēšanās sports. Starts 
stafešu sacensībās. J. Lazdāna foto

Liepājas simfoniskais orķestris 
Imanta Rešņa vadībā

Guļbūvju ēku ražošana 
eksportam Siguldā

Piena fasēšana tetrapakās a/s „Lāse”

Kravas vilcieni Jelgavas stacijā

Jēkabpils svētkos pilsētas domes 
priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs ar 
pilsētas karogu

Ventspils domes priekšsēdētājs Aivars 
Lembergs dāvā govi Ventspils alter-

natīvās aprūpes centram– Žēlsirdības 
mājai, kur patvērumu gūst tie, kam 

nav dzīvesvietas

Regates Cutty Sark Tall Ship's Races burinieki pietauvojās Rīgā

Ērģelniece Iveta Apkalna sniedz kon-
certu savā dzimtajā pilsētā Rēzeknē. 

A.  Bondarenko foto

Melngalvju namā notiek Latvijas 
Ginekologu Asociācijas Ziemassvētku 
balle. Asociācijas prezidente Dace 
Matule ar vīru Latvijas Mūzikas 
akadēmijas profesoru Jāni Matuli un 
farmaceite Baiba Štāmere ar vīru – 
baņķieri Mārtiņu Štāmeru.

Uldis Auseklis
Latvija man ir gara gara krelle...

Latvija
man ir gara gara krelle
kurā ceļš pie ceļa vērts
un katrs akmentiņš tajā
mūžības vērts

blakus šosejai platai
lauku celiņš
ceļmallapu un kamolzāļu skauts
tur visbiežāk kāds vientulis
ar zirgu vai velosipēdu brauc

blakus iemītai takai uz aku
kur pēc ūdens mans sensencis gājis
ieslīd līču ločiem celīte silā
māte tur priekšautā
brūklenes brucināja

Latvija
man ir gara gara krelle
kurā ceļš pie ceļa vērts
un katrs tajā
man ir savas mūžības vērts

Baltica – 2003 : 

Starptautiskais folkloras 

festivāls. Latvija 9.-13. 

Jūnijs. – Baltica – 2003: 

International folklore festival 

/māksl. Mārtiņš Heimrāts, 

Jānis Murovskis. – [Rīga]: 

V/A “Tautas mākslas 

centrs”, [2003].
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Svinīgs pasākums Rīgā par godu 
Latvijas uzņemšanai NATO

Ceļu caur Baltezeru beigusi būvēt SIA “PRO VIA" 

23. augustā Rīgas svētku laikā kopā ar Valsts prezidenti Vairu Vīķi-Freibergu 
Molotova – Ribentropa noziedzīgā pakta upurus piemin Romas katoļu baznī-
cas kardināls Jānis Pujats un Pareizticīgo baznīcas metropolīts Aleksandrs.
A. Krieviņa foto

Dekoratīva ziedu egle Doma laukumā augustā. A. Krieviņa foto

Jomas iela Jūrmalā

23. augustā rīdzinieki pie Brīvības pieminekļa atceras 15 gadu seno „Baltijas 
ceļu” A. Krieviņa foto

Rīgas Centrālā dzelzceļa stacija 

Mainās Rīgas centra seja. Pārveidots Stacijas laukums, uzceļot lielveikalu 
“Origo”, bet no tā Daugavas virzienā paceļas lielveikals “Stockmann”

Rīgas centrā, bijušā Ļeņina pieminekļa vietā, 6. un 7. jūnijā tēlnieks Gļebs 
Panteļejevs un arhitekts Andris Veidemanis piemērī Latvijas Centrālās padomes 
vadītāja Konstantīna Čakstes pieminekļa maketu. Pieminekļa būve tika pār-
traukta pēc tam, kad arhitekti atzina maketu par pilnīgi nepiemērotu šai vietai

Zāļu tirgus Rīgā, Līvu laukumā

Par diplomātiskas uzmanības zīmi 3. aprīlī kanālmalas apstādījumos pie Rīgas 
Jūras akadēmijas tika atklāts piemineklis uzbeku zinātniekam, ģeogrāfam un 
astronomam Mirzo Ulugbekam (1394–1449). Klāt bija Uzbekistānas Valsts 
prezidents Islams Karimovs un Rīgas domes priekšsēdētājs Gundars Bojārs

Latvijas Jūrniecības fonda valdes 
priekšsēdētājs Vilnis Keris (trešais 
no kreisās) sveic dažādu paaudžu 
jūrniekus ar panākumiem nozares 
attīstīšanā

Novembrī ūdens līmenis Rīgas līcī un Daugavā pacēlās par vairākiem met-
riem. Rīgas ielās sākās sen neredzēti plūdi. A. Ieviņa foto

Krievvalodīgie iedzīvotāji atklāti pauž 
savu nepatiku pret latviešu valodu kā 
vienīgo valsts valodu. Visorganizētāk 
tā izpaudās plašajos protestos pret 
latviešu valodas apjoma palielināšanu 
skolās. Attēlā: mītiņš pie Saeimas ēkas

1994. gadā pēc brauciena ar jahtu 
pa Baltijas jūru Māris Gailis ieburāja 
Ķīpsalā, kur palika, uzcēla māju un 
pārvērta salu par iekārojamu Pārdau-
gavas teritoriju 

Žurnāliste Elita Veidemane izdevusi 
grāmatu “Latvietis vējā”, kurā stāsta 
par iemīļotā latviešu aktiera Eduarda 
Pāvula dzīvi, personību un darbu teāt-
rī. Grāmatas atvēršanas svētki notiek 
Dailes teātrī. A. Ieviņa foto

Bostonas profesors Bertrams Zariņš 
operēja ASV senatora, prezidenta 
kandidāta no demokrātu partijas 
Dž. F. Kerija plecu, ko viņš savainoja 
priekšvēlēšanu kampaņas laikā. Attēlā 
Dž. F. Kerijs un Bertrams Zariņš ar 
dēliem Kristapu un Andreju

Klaidoņu dienas Rēzeknē 31. jūlijā. 
Foto no Latgales kultūrvēstures muzeja 
krājuma

Jelgavas lidlaukā pēc izpletņlēkšanas 
treniņa Katastrofu medicīnas centra 

direktors Mārtiņš Šics, gaisa spēku 
aviācijas eskadriļas štāba priekš-

nieks Anatolijs Šamarins un Rīgas 
reģiona Kārtības policijas pārvaldes 

operatīvās vadības biroja priekšnieka 
vietnieks Gunārs Gregersons

Saules atgriešanās: 

kamerkora “Ave Sol” 35 gadu 

dzimšanas dienas koncerts 

[2004. g.] 10. jūnijā plkst. 

19.00 Latvijas Universitātes 

aulā. Diriģents Uldis Kokars

/ māksl. Artis Rutks. – [Rīga]: 

Rīgas Dome, [2004].

3. maijā Rīgas ātrajai palīdzībai 100 gadu. Pie galda sēž Semjons Štrihs un 
Ieviņa Alka 

1. maijā Latvija atzīmē iestāšanos Ei-
ropas Savienībā un svin Eiropas dienu

No 21. līdz 25. jūlijam Rīgā notika Eiropiāde, kas ir viens no lielākajiem 
tautas mākslas un kultūras forumiem, kas katru gadu notiek kādā no Eiropas 
valstīm

Rainis
Lauztās priedes (1904)

Vējš augstākās priedes nolauza,
Kas kāpās pie jūras stāvēja.
Pēc tālēm tās skatieniem gribēja sniegt,
Ne slēpties tās spēja, ne muguras liekt.
 
“Kam lauzi mūs naidīgā pretvara,
Vēl cīņa pret tevi nav nobeigta!”
Vēl ilgās pēc tālēm dveš pēdējais vaids,
Ik zarā pret varu šņāc nerimstošs naids.

Un augstākās priedes pēc lauzuma
Par kuģiem iz ūdeņiem iznira.
Pret vētru lepni cilājās krūts,
Pret vētru cīņa no jauna dūc.
 
“Brāz bangas tu, naidīgā pretvara,
Mēs sniegsim tāles, kur laimība.
Tu vari mūs šķelt, tu vari mūs lauzt,
Mēs tāles sniegsim, kur saule aust!”
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Minhauzena muzeja atklāšana 2. maijā. Muzeju radījuši un fi nansējuši Ivars 
Strautiņš un Atis Sausnītis (centrā), Minhauzenam un Jakobīnei (sānos) 
piedaloties un aktīvi darbojoties līdzi 

“Latvijas Mobilais telefons” 20. aprīlī 
ziedoja līdz šim lielāko summu Latvi-
jas vēsturē, dāvājot kohleāros dzirdes 
implantātus, ar kuru palīdzību 26 bēr-
ni 1 –14 gadu vecumā atguva dzirdi, 
lai pilnvērtīgi baudītu skaņu pasauli. 
Dāvinājumu pasniedz Juris Binde

Latvijas kontingenta karavīri Irākā 
oktobrī. U. Davidova foto 

Latvijas karavīru kontingents Irākā. Foto no v/a “Tēvijas sargs” arhīva

Užavas alus ir viena no populārākajām Latvijas alus šķirnēm. Alus darītavas 
īpašnieks Uldis Pumpurs ražotnē ar miestiņa kausu rokā 

Ventspils strūklakas “Saules laiviņas” autore Inta Berga pie sava darba. 
Strūklaka atrodas pašā pilsētas centrā. Tā ūdeni izsmidzina smalku pilienu 
veidā, tā ka saulainās dienās var vērot varavīksni ap septiņām slīpēta akmens 
peldošām laiviņām

Rīgas 22. velomaratons. A. Krieviņa foto

“Parex” bankas prezidents Valerijs Kargins (no labās) un “American Express” 
vecākais viceprezidents Pīters Raits 20. aprīlī ofi ciāli paziņo par “Parex” 
bankas un bankas “American Express” sadarbību un par “American Express” 
kredītkaršu izdošanu  Latvijā

Dreiliņi ir lielākais jauno dzīvojamo namu komplekss, kas Rīgā uzcelts pēc Lat-
vijas neatkarības atjaunošanas. Uzceltas 14 dzīvojamās mājas ar 1174 dzīvok-

ļiem un bērnudārzs, rajons ir labiekārtots un apzaļumots pēc vienota projekta.  
Dreiliņu mikrorajona projektu izstrādāja "Arhitekta Jura Pogas birojs", celtnie-

cības darbus veica SIA "Kalnozols celtniecība" un SIA "Skonto būve"

Zemledus makšķernieki uz Svētes upes Jelgavas pievārtē

Daugavpils – jaunuzcelts lielveikals un katoliska Marija

Liepājas tirgus

Akciju sabiedrība “Preiļu siers” ir lielākā siera ražotne un eksportētāja valstī. 
2005. gadā “Preiļu siera” ražotais Čedaras siers tika atzīts par otro eksportspē-

jīgāko produktu LatvijāJūrmala. Skats uz Majoru glābšanas 
staciju

Ingrīda Meierovica sarunā ar populāro 
televīzijas žurnālistu, analītiskā raidī-
juma “Kas notiek Latvijā?” veidotāju 
Jāni Domburu

Jaunķemeru sanatorijas direktors 
Mihails Malkiels skaidro Jūrmalas 
domes priekšsēdētājam ārstam Jurim 
Hlevickim hiperbāriskās oksigenēša-
nas priekšrocības dažādu asinsvadu 
slimību ārstēšanā. L. Filica foto

Latvijas karakuģi Liepājas ostā

Rīgas amatpersonas Andris Ārgalis un 
Andris Grīnbergs kopā ar Piebalgas  
Ķenci (Dzidru Kuzmani) Jāņos

Jēkabpils. Restorāna „Hercogs Jēkabs” 
krodziniece

Jēkabpils domes ēka Ziemassvētku rītā

Raimonds Pauls organizējis populāro 
jaunās mūzikas festivālu “Jaunais 
vilnis” Jūrmalā, kur uzstājas daudzu 
valstu jaunie, talantīgie dziedātāji. 
Attēlā: Raimonds Pauls kopā ar otru 
organizatoru, Krievijas komponistu 
 Igoru Krutoju 

ASV mecenāts Normans Naits, avīzes 
„Laiks” galvenā redaktore Ligita 

Kovtuna un profesors Bertrams Zariņš 

Latviešu robežsargs uz Baltkrievijas 
robežas 14. maijā

Knuts Skujenieks 
 
maza mana tēvuzeme
divu roku platumā
mīļa mana tēvuzeme
divu roku siltumā

dziļa mana tēvuzeme
visa mūža garumā

Rīga, mana Rīga: no 

8.  aprīļa [2005.g.] Sandra 

Jūras dokumentālā fi lma. – 

Katru seansu akustiskais 

koncerts: Astro'n'out. 

Fotoizstāde: Ainars Meiers 

/māksl. nezināms. - 

[B.v.: b.i., 2005].

21
9 

   
21

8  
L

A
T

V
I

J
A

S
 

V
A

L
S

T
S

 
9

0
 

G
A

D
I



20
06

20
06

Talka Dvietes palienē. Latvijas īpaši aizsargājama dabas bagātība ir palieņu 
pļavas. Foto no Latvijas Dabas fonda arhīva

NBS karavīri starptautiskā militārā operācijā Afganistānā. R. Ābeles (v/a 
„Tēvijas sargs”) foto

Sauszemes spēku mācības. Foto no v/a „Tēvijas sargs” arhīva 

Daugavpils grieķu-romiešu cīņas 
nākamie meistari trenējas Haima 
Kogana klubā

70. pasaules čempionāts hokejā A 
divīzijā notika no 5. līdz 21. maijam 
arēnā „Rīga” un „Skonto” hallē. 
Būtiskākais čempionāta iespaids 
bija Latvijas skatītāji, kas bija aktīvi, 
skaļi, taču korekti

Cēsu 800 gadu jubilejas svētki notika 14. un 15. jūlijā. Svētkos sabrauca 
tūkstošiem skatītāju.

Jauniešu koris „Kamēr...” izcīnījis uzvaru Pasaules koru spēlēs 2006 Pekinā

Daugavpils. Tranzīta mezgls, caur ko dzelzceļš savieno Latvijas ostas ar Krie-
vijas atradnēm

8. martā Eiropas komisijas prezidents 
Hosē Manuels Barrozo un Eiropas Sa-
vienības Enerģētikas komisārs Andris 
Piebalgs prezentē Eiropas Savienības 
enerģētikas stratēģiju

Atvadīšanās svētki no ikonas 219. oktobrī Rēzeknē. A. Bondarenko foto.

Amatas ieleja. Jauns tilts un izlabots celš pie Melturiem

Jēkabpils fotogrāfs Jānis Lācis Jēkabpils pilsētas svētkos fotografē Krustpils 
kultūras nama krievu dziesmu ansambļa "BARIŅA" uzstāšanos

Jēkabpils  pilsētas svētkos Kena parkā uzstājas ukraiņu kultūrizglītojošās 
biedrības ansamblis "JAVIR" 

Restaurēta Rīgas Kristus Piedzimšanas 
pareizticīgo katedrāle

Latviešiem beidzot kaut nedaudz sāk 
pieaugt dzimstība 

Ķirurgs Dainis Kalns kopš 1993. gada 
katru vasaru Siguldā rīkojis Oper-
mūzikas svētkus, uzlūdzis dziedāt 

pasaules opermūzikas zvaigznes

Aija Fleija (attēlā ar grāmatu „100 
Latvijas personību”) Kara muzeju vada 
kopš 1990. gada. No 1957. līdz 1990. 

gadam Pulvertornī atradās Latvijas 
PSR Revolūcijas muzejs, kas Latvijas 

vēsturi interpretēja no padomju varas 
viedokļa

Margarita Stāraste joprojām zīmē un 
raksta

Pirmajā briljantu  prezentācijā Latvijā 
uznāk Latvijas Tirdzniecības un rūp-
niecības kameras valdes priekšsēdētāja 
Žanete Jaunzeme

Reperis Gustavo jeb Gustavs Butelis 
ir viens no hiphopa līderiem Latvijā. 
2006. gadā Gustavo izdeva albumu 
„Pa pāris pantiem/Viesības viesnīcā”. 
Foto no žurnāla „Santa” arhīva

[Bez nosaukuma: Latvijas 

valsts proklamēšanas akts 

1918. g. 18. novembrī]

/fotogr. Vilis Rīdzenieks. – 

[B.v.: AKKA/LAA, 2006].

Festivālā „Jaunais Vilnis” grupa „Cosmos” pārliecinoši uzvarēja. 
Attēlā no kreisās: Jānis Ozols, Reinis Sējāns, Jānis Strazdiņš, Jānis Šipkēvics, 
Andris Sējāns, Juris Lisenko

BB brokastis ir pazīstamākā radio rīta 
programma Latvijā, kuru vada Andris 
Freidenfelds un Kaspars Upacieris. 
Nereti BB brokastis dodas tautā

Mārtiņš Rubenis
Maziņa atziņa

Apgūlos. Nolēmu paklusēt.
Atcerējos. Kad runā sirds, nav vajadzīgi vārdi.
Aizmigu. Nepaspējis tai paprasīt.
Pamodos. Aizmirsu ko.

P.s.

Morāle:

Ja vēlies pavaicāt, vaicā.
Ja vēlies ko pateikt, saki.
Ja vēlies ko paveikt, neatliec.
Jo patiesi ir sajūta, ka katrs mirklis ir tāpēc, lai būtu,
Ne lai par nākotnes vīziju vai pagātnes atbalsi kļūtu.
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Koknesē, Daugavas vidū, ar Latvijas 
tautas atbalstu top Likteņdārzs. Filo-
zofi skās koncepcijas autors – ainavu 
arhitekts un Tamas Mākslas universi-
tātes profesors Sunmio Masuno 

20
07

20
07

Jauniešu koris „Kamēr...” Latvijas Universitātes Lielajā aulā Valsts prezidents Valdis Zatlers nodod zvērestu  inaugurācijas ceremonijā 
Saeimā 8. jūlijā

Valdis Zatlers un Lilita Zatlere inau-
gurācijas ceremonijā Saeimā

25 izpletņlēcēji veido grupu debesīs 23. septembrī. 
G. Lejas foto

Jāņu lielkoncertu Raiskumā rīko 
Raimonds Pauls. Dzied Viktors 
Lapčenoks un Andris Freidenfelds

Dejo Latvijas Lauksaimniecības universitātes studenti. M. Skrindas foto.

15. februārī „Parex” bankas prezidents 
Valerijs Kargins pasniedz ziedojumu 
52.136,24 latu apmērā Bērnu klīnis-
kās universitātes slimnīcas direktoram 
Dzintaram Mozgim. Šis ziedojums 
paredzēts slimnīcas vecāku mājas 
remontam

Dakāra 20. janvāris. Jānis Vinters iz-
cīnījis sesto vietu un uzvarējis divos 
ātrumposmos, bet Einārs Vinters – 
četrpadsmito vietu. Kopā ar viņiem 
komandas biedri un menedžeri

28. aprīlī Rīgā tiek atklāta motociklistu sezona. Ielās vienlaikus izbrauc vairāk ne-
kā 3000 spēkratu, lielākā daļa no tiem ir speciāli tūnēti un ar ļoti skaļu rūkoņu

Guntis Gailītis Zosēnos izveidojis 
„Baņutas” muzeju. Scenāriju izcilajai 
Alfrēda Kalniņa operai rakstījis 
Gunta Gailīša vecāsmātes brālis 
arhitekts Artūrs Krūmiņš

Leduskalni pie Pļaviņām

Joprojām latvieši dzīvo arī Krievijā, kopj tur latviešu valodu un tradīcijas. 
Omskas apgabala Taras rajona Augšbebru (Bobrovkas) ciema kultūras nama 

tautiskais folkloras ansamblis „Varavīksne” dzied Taras pilsētas svētkos

1966. gadā Druvienas vecā pagastsko-
la pārvērsta par Jāņa Poruka muzeju. 
Šeit katru gadu 13. oktobrī notiek 
J. Poruka dzejas dienas. Attēlā: muzeja 
direktore Ligita Zvaigzneskalna klāj 
galdu  ar skolas ābeļdārza āboliem un 
siltu Druvienas zāļu tēju

Pēc H. Pērsela operas „Didona un 
Enejs” pirmizrādes Rēzeknes kultūras 
namā. A. Bondarenko foto   

Sauszemes spēku 2. kājnieku bataljona karavīri jaunajos formas tērpos. 
G. Dieziņa (v/a "Tēvijas sargs") foto

A/s "Latvijas kuģniecība" tankkuģa „Piltene” nolaišana ūdenī Horvātijas 
kuģubūves rūpnīcā “3.MAJ” 14. jūlijā

Valsts a/s "Latvijas dzelzceļš" valdes priekšsēdētājs Uģis Magonis pie Austrijas 
fi rmas "Plasser & Th eurer"  sliežu ceļu remonta mašīnas. 2007. gadā a/s 
„Latvijas dzelzceļš” sliežu ceļu atjaunošanai iegādājās septiņas šādas remonta 
mašīnas

Lībiešu krasts vēl mūsudienās ir neskartas dabas pērle.  Šo unikālo ģeogrā-
fi sko, kultūras un vēsturisko vērtību saglabāšanu nākamajām paaudzēm un 
popularizēšanu visā plašajā pasaulē veic a/s „Ventspils nafta” 

Romualds Daudze Gaiļezera slimnīcas 
anestezioloģijas nodaļā

Gundars Daudze Ventspils 
slimnīcas anestezioloģijas un 
reanimācijas nodaļā

Basketbola kluba „ASK/Rīga” ko-
manda pirmoreiz kļuvusi par Latvijas 
čempioni basketbolā. Līk-smojošo 
spēlētāju vidū ģenerālsponsors „Parex” 
bankas prezidents Valerijs Kargins un 
treneris Ramons Butauts

Daļai ļaužu, kas 1991. gadā bija 
atradušies uz barikādēm, Barikāžu 
dalībnieka piemiņas zīme tika pa-
sniegta jau daudzus gadus pēc šā no-
tikuma. 2007. gadā piemiņas zīme 
tika pasniegta brāļiem Mārtiņam un 
Jānim Gaigaliem

Baltijas valstu rezerves virsnieku aso-
ciāciju prezidentu tikšanās reizē Lat-
vijas Rezerves virsnieku asociācijas 
prezidente Benita Feldmane diskutē 
ar norvēģi Ēriku Irgenu, lietuvieti 
Vītautu Cepuku un igauņiem Heino 
Pīrsalu un Vello Vainsalu

Ieva Apsīte Daresalāmā, kalnos pie 
lūgšanu stūpām iesien Latvijas karogu.

Jānis Šišlo
Kāvi

Uz metāla smilgām zied rūsa,
Kaut lijis nav gadiem šai vietā.
Šeit apmaldās kareivji mūsu
Un saule slīd beidzamā rietā.

Pa miglu klīst pelēki stāvi,
Dzeļ rūsa tiem basajās kājās.
Ik stiebrā var saklausīt nāvi
Un soļus, kas nepārnāk mājās.

Guļ migla ar izstieptām rokām.
Kā aicinot mani, lai eju
Caur likteņu skaudrajām mokām
Šai saulrietā nomazgāt seju.

Nu saprotu – asiņu dvaka
Ir skārusi sudraba smilgas.
Man sirdi vij mūžīga taka,
Pa kuru plūst sapņi un ilgas.

Viss beidzies, pat laikmets jau cauri.
Kam, Mēnestiņ, skaties tik blāvi?
Tvīkst vareno kangaru pauri,
Un pamalē iedegas kāvi...

Gidons Krēmers, Kremerata 

Baltica: 2007. gada 

10. februārī Lielā ģilde. – 

Portretu galerija 

/māksl. nezināms. – 

[B.v.: b.i., 2007].
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Augustā atklāta a/s „Ventspils nafta” meitasuzņēmuma a/s „Preses nams” 
jaunuzceltā grāmatu ražotne Rīgas rajona Ropažu novada Silakroga Jāņsilos. 
Jaunās rūpnīcas izveidē investēti 13,5 miljoni latu

 SIA „Ventspils nafta” terminālis ir lielākais šāds uzņēmums reģionā, tā naftas 
un naftas produktu glabāšanas rezervuāru parks sasniedz 1,2 miljonus kubik-
metru, un tam nav analoga starp līdzīgiem uzņēmumiem tuvākajās valstīs

Par divu Kanādas pilsoņu izglābšanu 
1. februārī a/s „Latvijas kuģniecība” 
tankkuģa „Ance” kapteinis Viktors 
Timoščenko saņēma Starptautiskās 
Jūras organizācijas (IMO) apbalvoju-
mu „Par ārkārtēju drošsirdību jūrā”. 
Attēlā: kapteinis Viktors Timoščenko 
un Kanādas vēstniece Baltijas valstīs 
Klēra Polina

O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas 
direktors Dzintars Strauts  demonstrē 
Taipejas misijas Latvijā vadītājam 
Davidam Vangam iespējas, ko mācību 
procesam sniedz interaktīvā tāfele, ko 
Taipejas misija dāvinājusi skolai. 

Aizsardzības ministrs Vinets Veldre 
kopā ar Nacionālo bruņoto spēku 
kontingenta karavīriem Afganistānā

Zemessardzes 34. artilērijas bataljona 
zemessargi apgūst praktisko šaušanu 
ar 100 mm lielgabaliem K 53 un 
mīnmetēju Ādažu poligonā. L. Bajāres 
(V/a "Tēvijas sargs") foto

4. maijā Latvijas karti veido no tautas nestiem ziediem

Nacionālajā operā iestudēta „Bahčisa-
rajas strūklaka”

Deju svētki ir smags un nogurdinošs 
darbs. Mēģinājumi trīs reizes dienā.

Dziesmu svētki Rīgā

4. maijā latviešu tauta dzied līdzi saviem korim un solis-
tiem

Rīdzinieki svētceļojumā uz Aglonu augustā iet pa Sēliju, Zasas pagastu

Jauni laiki, jaunas tradīcijas, lielākas mašīnas, greznāki tērpi. 17. maijā precas 
Baiba un Rolands Rapas, bet vedēji ir Linda un Roberts Ratuti

Ceraukstē izved kokus svētdienā

Eiropas tautu festivāls Rēzeknē jūlijā. A. Bondarenko foto.    

Latviešu leģionāri dus brāļu kapos 
pie Lestenes baznīcas. Baznīca cietusi 
karā, padomju laikā izmantota par 
kalti, bet šobrīd ir svētvieta latviešu 
vēsturiskajai piemiņai

08.08.08 daudzi latvieši, sekojot pasaules numeroloģijas tradīcijām, svinēja 
kāzas. Attēlā: līgava pāri Aiviekstes tiltam tiek nesta no Vidzemes uz Latgali

Jauno Ludzas slimnīcu uzcēla un 
atklāja ārsts Juris Atstupens septembrī

23. aprīlī ābelītes Likteņdārzā, Kokne-
sē, Daugavas salā, stāda Vilis Vītols

Spēlē Ivars Godmanis un Queen

3. maijā bioloģiskās  zemnieku saim-
niecības „Brīvnieki” saimnieki Dzintra 
un Andris Actiņi Cēsu rajona Veselavā 
atklāja Zemnieku spēka akmeni.Dziesmu svētku Goda virsdiriģenti: Imants Kokars, Terēzija Broka, Jānis 

Dūmiņš, Ausma Derkevica, Roberts Zuika, Gido Kokars

Mārtiņš Brauns pavada savu dziesmu 
“Saule, Pērkons, Daugava”, ko lielais 
Dziesmu svētku kopkoris un klausītā-
ji pieprasīja atkārtot

Dziesmu svētku atklāšanas cere-
monija. Skatītāju priekšā Ministru 
prezidents Ivars Godmanis, kultūras 
ministre Helēna Demakova, Rīgas 
domes priekšsēdētājs Jānis Birks

XIV Vispārējie latviešu Dziesmu un XIV Deju svētki Rīgā

Latvijas ebreju draudžu un kopienu 
padomes priekšsēdētājs Arkādijs Suha-
renko ieguldījis lielu naudu un darbu 
Rīgas sinagogas restaurācijā

Knuts Skujenieks

tēvu zeme tēvu zeme
mūsu gods un mūsu sods
mūsu bēdām mūsu pēdām
likteņa un laimas dots

tēvu zeme tēvu zeme
šeit mums ziedēt šeit mums pūt
kaut vai peklē laimi meklē
mūžam citas nedabūt

tēvu zeme tēvu zeme
visos kaulos tevi just
skaļi dzimstot klusi rimstot
te pat nāvē nepazust

Jānis Lūsēns, Māra Zālīte 

Leļļu opera. Pirmizrāde 

18. janvārī [2008.g.] – 

Latvijas Nacionālā opera.

/māksl. Katrīna Neiburga. – 

[B.v.: b.i., 2008]. 
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7

A

Abens (Aben) Kārlis (1896–1976), igauņu fi lologs, tulkotājs, 

valodnieks, fi lol. zin. kand.

Aberberga-Augškalne Līga (1944), fi zioloģe, Dr. habil. med. 

Adamovičs Ludvigs (1884–1942), teologs, Dr. theol.
Adelheims (Adelheim) Romans (1881–1938), patologanatoms, 

Dr. med. 

Afanasjevs Igors (1918), veterinārārsts, Dr. habil. med. vet.
Agamdžanova Valentīna (1923), valodniece, Dr. philol.
Aide Haralds (1940–2002), neiroķirurgs, Dr. habil. med. 

Aire Eduards (1876–1933), militārs darbinieks, ģenerālis

Aivars Juris Imants (1941), fi ziologs, Dr. habil. biol.
Aizstrauta Inese (1957), arhitekte, pašvaldību darbiniece

Akermanis Jānis (1897–1972), latviešu izcelsmes amerikāņu 

aviokonstruktors

Akmentiņa Dace (1858–1936), aktrise

Akmentiņš Aleksandrs (1904–1973), inženieris, radiotehnikas 

speciālists

Akmentiņš Roberts (1910–1994), luterāņu teologs, Dr. theol.
Akota Ilze (1964), stomatoloģe, Dr. med.

Aksiks Igors (1948), neiroķirurgs, Dr. habil. med. 

Akurātere Ieva (1958), dziedātāja

Akurāters Jānis (1876–1937), rakstnieks

Alberings Arturs (1876–1934), agronoms, ekonomists, valsts 

darbinieks

Aldersons Alberts (1945), fi ziologs, Dr. habil. med.

Aleksandrs (1939), pareizticīgo garīdznieks, Rīgas un visas Latvijas 

arhibīskaps, metropolīts

Aleksis Ojārs Uldis (1923), ķirurgs, Dr. med.

Alks Dzintris (1931–1998), traumatologs ortopēds, Dr. habil. med.

Alks Oskars (1901–1982), ārsts

Alksnis Ādams (1864–1897), gleznotājs

Alksnis Andrejs (1928), astronoms, Dr. phys. 

Alksnis Arnolds (1932–2004), ķīmiķis, Dr. habil. sc. ing.

Alksnis Arvēds (1910–1991), ķirurgs, Dr. med. 

Alksnis Jānis (1869–1939), arhitekts 

Alksnis Jēkabs (1870–1957), ķirurgs, Dr. med. 

Altbergs Oļģerts (1921–1998), basketbola treneris

Alunāns Ādolfs (1848–1912), aktieris, režisors, dramaturgs

Alunāns Heinrihs (1835–1904), žurnālists, tulkotājs, grāmatizdevējs 

Alunāns Juris (1832–1864), jaunlatviešu publicists, valodnieks, 

nacionālās dzejas pamatlicējs

Alunāns Nikolajs (1859–1919), komponists, diriģents, publicists 

Amantova Ingrīda (1960), kamaniņbraucēja

Ambainis Andris (1975), datorzinātnieks, Dr. sc. comp. 

Amslers (Amsler) Cēzars (1881–1965), farmakologs, Dr. med.

Amtmanis-Briedītis Alfreds (1885–1966), aktieris, režisors, pedagogs

Ancītis Krišjānis (1911– 1963), literatūrzinātnieks, valodnieks 

Andersone Daina (1948), interniste, reimatoloģe, Dr. habil. med. 

Andersons Alfrēds (1879–1937), sabiedrisks darbinieks, literāts

Andersons Pauls (1925–1999), inženieris tehnologs, Dr. biol.
Andersons Ziedonis (1929), veterinārārsts

Andreiko Andris (1942–1976), dambretists

Andreimanis Ludvigs (1935), ķirurgs, Dr. habil. med. 

Andrejanovs Viktors fon (1857–1895), baltvācu dzejnieks

Andrejevs Georgs (1932), anesteziologs, diplomāts, Dr. habil. med. 

Andrejevs Nikolajs (1930–2002), internists, Dr. habil. med. 

Andrēziņa Raisa (1938), psihiatre, Dr. med.

Andrušaitis Gunārs (1930), biologs, Dr. biol. 
Andžāne-Zvirgzdiņa Olga (1913–1994), dramaturģe, juriste

Andžāns Agnis (1952), matemātiķis, Dr. math. 

Angermanis (Angermann) Norberts (1936), vācu vēsturnieks, 

Dr. hist. 
Anšelevičs Jūlijs (1931–2004), internists, Dr. habil. med.

Antipovs Gurijs (1935–1999), operdziedātājs

Antropovs Oļegs (1947), volejbolists, treneris, ārsts 

Apals Jānis (1930), arheologs, Dr. hist. 
Apīnis Aleksejs (1926–2004), literatūrzinātnieks, Dr. philol.
Apinis Ēvalds (1928), veterinārārsts, Dr. med. vet. 
Apinis Georgs (1859–1920), ārsts, fi lantrops, Dr. med.

Apinis Kārlis (1895–1967), oftalmologs, Dr. med. 

Apinis Pēteris Arnolds (1904–1960), veterinārārsts, Dr. med. vet.
Aplociņš Hermanis (1891–1958), gleznotājs

Apse Pēteris (1942), stomatologs, Dr. habil. med.

Apsesdēls (1880–1932), rakstnieks

Apsīšu Jēkabs (1858–1929), rakstnieks, tulkotājs 

Apsītis Aleksandrs (1907–1988), inženieris

Apsītis Hermanis (1893–1942), jurists, valsts un sabiedrisks 

darbinieks

Apsītis Jānis Indriķis (1886–1952), agronoms, Dr. agr. 
Apsītis Romāns (1939), jurists, valsts darbinieks, Dr. iur.
Apsītis Vaidelotis (1921–2007), arhitekts

Apšenieks Fricis (1894–1941), šahists, žurnālists

Arājs Kārlis (1929–2001), folklorists

Arājs Sigurds (1927–1993), fi ziķis, Dr. philol.
Ariste (Ariste) Pauls (1905–1990), igauņu valodnieks, Dr. philol.
Arnis Ernests (1888–1943), rakstnieks

Arons Kārlis Ēriks (1933–2005), medicīnas vēsturnieks, Dr. med., 

LZA Dr. med. h. c.
Arrēniuss (Arrhenius) Svante Augusts (1859–1927), zviedru ķīmiķis

Artmane Vija (1929–2008), aktrise

Artums Ansis (1908–1997), u gleznotājs

Asaris Gunārs (1934), arhitekts, Dr. arch. 

Asars Jānis (1895–1978), inženieris, radiotehnikas speciālists 

Aspazija (1865–1943), dzejniece, dramaturģe, sabiedriska darbiniece

Astašenko Kaspars (1975), hokejists

Astra Gunārs (1931–1988), cilvēktiesību cīnītājs

Augstkalns Alvils (1907–1940), valodnieks

Auliks Ivars (1933–1986), sporta medicīnas speciālists, med. zin. 

dokt.

Ausējs Longīns (1885–ap 1942), pedagogs, matemātiķis, sabiedrisks 

darbinieks, Dr. oec.

Auseklis (1850–1879), tautiskās atmodas darbinieks, dzejnieks, 

skolotājs

Austriņš Antons (1884–1934), rakstnieks

Auškāps Jūlijs (1884–1942), kīmiķis tehnologs, Dr. chem. technol.

Auškāps Kārlis (1947), aktieris, režisors, ārsts

 Auterhofs (Auterhoff ) Harijs (1915–1983), ķīmiķis farmaceits

Auziņš Mārcis (1956), fi ziķis, Dr. habil. phys.

Avotiņa Daina (1926), rakstniece

Avotiņš Viktors (1947), dzejnieks, žurnālists, sabiedrisks darbinieks

Azarova Ludmila (1935), dzejniece, tulkotāja

Ā

Ābele Anna (1881–1975), valodniece 

Ābele Kārlis (1896–1961), botāniķis, rakstnieks 

Ābele Māris (1937), astronoms, Dr. phys. 

Āboliņš Jānis (1906–1990), inženieris, tehn. zin. kand.  

Āboliņš Jānis Arvīds (1906–1994), ginekologs, Dr. med.

Ābols Ojārs (1922–1983), gleznotājs

Āboltiņa Mirdza (1929), anatome, Dr. habil. med.

Āboltiņš Jānis (1943–2006), inženieris, valsts darbinieks, Dr. oec.
Āboltiņš Ojārs (1936), ģeologs, kvartārģeologs, Dr. geogr.
Ādamsons Eriks (1907–1946), rakstnieks, tulkotājs

Ādamsons Kārlis (1884–1958), ārsts 

Ārends Pēteris (1900–1960), arhitekts

Āriņš Eižens (1911–1987), matemātiķis, fi z. un mat. zin. kand.

Āronu Matīss (1858–1939), literatūrvēsturnieks, žurnālists, 

bibliogrāfs 

Ātrens Kārlis (1870–1965), veterinārārsts

B

Babris Jānis (1904–1974), ķirurgs, med. zin. dokt.

Bagirovs Vladimirs (1936–2000), azerbaidžāņu izcelsmes Latvijas 

šahists

Baidiņš Aleksandrs (1888–1962), ķirurgs ginekologs, Dr. med. 

Bairons (Byron) Džordžs Gordons (1788–1824), angļu dzejnieks

Bajārs Juris (1924–2000), tēlnieks

Bakmanis (Backmann) Gastons (1883–1964), anatoms, antropologs, 

Dr. med., LU Dr. med. h. c. 

Bākulis Indulis (1922–1976), ķirurgs, med. zin. dokt.

Bakūzis Egolfs Voldemārs (1912–2003), mežzinātnieks

Baķis Roberts (1891–1968), veterinārārsts, Dr. med. vet.

Balabkins Nikolajs (1926), ekonomists

Balderis Helmuts (1952), hokejists

Baldunčiks Juris (1950), valodnieks, Dr. philol. 
Balklavs-Grīnhofs Arturs (1933–2005), radioastronoms, Dr. phys. 

Balode Laimute (1954), valodniece, Dr. philol.
Balodis Agnis (1932–1994), vēsturnieks, publicists, zobārsts

Balodis Andrejs (1908–1987), dzejnieks

Balodis Antons (1880–1942), skolotājs, žurnālists, valsts darbinieks

Balodis Francis (1882–1947), arheologs, Dr. hist.
Balodis Jānis (1881–1965), politisks darbinieks, ģenerālis

Balodis Jānis (1938), ģeodēzists, astronoms, Dr. phys.
Balodis Kārlis (1889–1964), oftalmologs, Dr. med. 

Balodis Rihards (1949), matemātiķis, Dr. sc. comp. 

Baltgailis Kārlis (1893–1979), gleznotājs, pedagogs

Baltiņa Dace (1959), onkoloģe, Dr. habil. med.

Baltiņa Maija (1945), valodniece, Dr. philol. 
Baltiņš Māris (1958), sabiedrības veselības speciālists, Dr. habil. med.

Baltiņš Vilnis (1942), airētājs, sporta darbinieks

Baltkājs Jānis (1935), farmakologs, Dr. habil. med.

Baļuna Vera (1904–1978), režisore un teātra pedagoģe

Bambergs Kārlis (1894–1981), agroķīmiķis, Dr. agr. 
Bangerskis Rūdolfs (1878–1958), militārs darbinieks, ģenerālis 

Bankavs Andrejs (1945), valodnieks, Dr. habil. philol. 
Bankovskis Juris (1927–2003), ķīmiķis analītiķis, Dr. habil. chem.

Bārda Fricis (1880–1919), dzejnieks

Barisons Pēteris (1904–1947), komponists, diriģents

Barkāns Natans (1923–2003), Latvijas un Rīgas virsrabīns

Barona Dārta (1838–1914), Krišjāņa Barona sieva

Barons Kārlis (1865–1944), stomatologs, LU Dr. med. h. c. 
Barons Kārlis (1912–1996), ainavu arhitekts, daiļdārznieks

Barons Krišjānis (1835–1923), folklorists, publicists

Bārs Oskars Aleksandrs (1848–1914), arhitekts

Bārzdiņš Jānis (1937), datorzinātnieks, Dr. habil. sc. comp. 

Bastjānis Voldemārs (1884–1975), politisks darbinieks, publicists

Baško Jāzeps (1943), torakālais ķirurgs, Dr. med. 

Baštiks Ainars (1958), baptistu mācītājs, valsts darbinieks

Batrags Ilgvars (1943), arhitekts

Bauģis Pēteris (1914–2000), rakstnieks

Baumane Biruta (1922), gleznotāja

Baumane Mirdza (1922), agronome dārzkope, Dr. agr. 

Baumane Viktorija (1919), bioķīmiķe, Dr. habil. biol. 

Baumanis Aivars (1937), jurists, žurnālists, diplomāts

Baumanis Georgs (1936–1999), arhitekts

Baumanis Jānis Frīdrihs (1834–1891), arhitekts, sabiedrisks 

darbinieks

Baumanis Kārlis (1835–1905), dzejnieks, komponists 

Baumanis Kārlis (1916), tēlnieks

Baumanis Viesturs (1942), bioķīmiķis, Dr. med.

Baums Aldis (1932), fi ziķis, Dr. habil. sc. comp.

Baušķenieks Auseklis (1910–2007), gleznotājs

Becenbergers (Bezzenberger) Adalberts (1851–1922), vācu 

valodnieks

Beimanis Aivars (1927), luterāņu garīdznieks

Beinerte Vija (1954), kinorežisore, žurnāliste

Beire Lita (1952), baletdejotāja

Beklīns (Böcklin) Arnolds (1827–1901), šveiciešu gleznotājs

Beķers Mārtiņš (1928), mikrobiologs, Dr. habil. biol.
Belēvičs Guntis (1958), biofi ziķis, farmaceits, Dr. biol. 
Belfūrs (Balfour) Arturs Džeimss (1848–1930), Lielbritānijas valsts 

darbinieks

Bels Alberts (1938), rakstnieks, sabiedrisks darbinieks

Belševica Vizma (1931–2005), dzejniece

Beļavskis Aleksandrs (1964), hokejists

Beļeņkijs Maksis (1911–1965), farmakologs, med. zin. dokt.

Beļinkaja Ināra (1944), grāmattirgotāja

Bēms Romis (1927–1993), akvarelists, mākslas zinātnieks

Bendiks Hermanis (1911–1978), valodnieks

Bendrups Viktors (1925), latviešu kordiriģents Austrālijā

Benjamiņa Emīlija (1881–1941), izdevēja, redaktore, sabiedriska 

darbiniece 

Benjamiņš Antons (1860–1939), žurnālists, izdevējs, rakstnieks

Berelis Guntis (1961), rakstnieks, literatūrzinātnieks

Bergmane Anna (1910–1991), valodniece, fi lol. zin. kand.

Bergmane Antoņina (1928), ginekoloģe, Dr. habil. med.

Bergmanis (von Bergmann) Ādolfs fon (1855–1922), ķirurgs, 

Dr. med. 

Bergmanis (von Bergmann) Ernsts fon (1836–1907), ķirurgs, 

Dr. med. 

Bergs Arveds (1875–1941), sabiedrisks darbinieks, žurnālists

Personu rādītājs



Bergs Fricis (1900–1994), revolucionārs

Bergs Jānis (1863–1927), agronoms

Berģis Pēteris (1882–1942), ekonomists, jurists

Berklavs Eduards (1914–2004), politiķis, valsts un sabiedrisks 

darbinieks

Berķis Aivars (1936), žurnālists, valsts un sabiedrisks darbinieks

Berķis Krišjānis (1884–1942), militārs darbinieks, ģenerālis

Berlins (Berlin) Jesaja (1909–1997), Latvijā dzimis angļu fi lozofs 

Bermonts-Avalovs (Бермонт-Авалов) Pāvels (1877–1972), 

Krievijas militārs darbinieks, avantūrists, ģenerālmajors

Bernāns Ilmārs (1954–2003), alpīnists

Bērsons Imants (1935), fi ziķis, Dr. habil. phys. 
Bertholds Marsels (1922), ārsts, Dr. med. 

Bērtulis Reinis (1937–1994), valodnieks, Dr. philol. 
Bervalds Edgars (1936), inženieris mehāniķis, astronoms, Dr. sc. ing. 

Bērziņa Ausma (1925), anatome, Dr. med.

Bērziņa Baiba (1937), fi ziķe, Dr. habil. phys.
Bērziņa Lilita (1903–1983), aktrise

Bērziņa Sandra (1959), mikrobioloģe, Dr. med. 

Bērziņa Velta (1904–1990), mikrobioloģe, med. zin. dokt. 

Bērziņš Aldis (1964), volejbolists

Bērziņš Alfons (1916–1987), ātrslidotājs

Bērziņš Alfrēds (1899–1977), jurists, publicists, politisks darbinieks

Bērziņš Andris (1951), vēsturnieks, valsts darbinieks

Bērziņš Boriss (1930–2002), gleznotājs

Bērziņš Edvīns (1934–2004), inženieris mehāniķis, Dr. habil. sc. ing.

Bērziņš Gundars (1959), mašīnbūves inženieris, valsts darbinieks

Bērziņš Indulis (1957), vēsturnieks, valsts darbinieks

Bērziņš Ivars (1958), kordiriģents

Bērziņš Jānis (1893–1972), zootehniķis, lauks. zin. dokt.

Bērziņš Jānis (1941), vēsturnieks, Dr. habil. hist. 
Bērziņš Jānis Guntis (1936), kodolfi ziķis, Dr. habil. phys.
Bērziņš Juris (1928), neirologs, Dr. habil. med. 

Bērziņš Juris (1936), klīniskais psihologs 

Bērziņš Juris (1946), onkologs, Dr. habil. med. 

Bērziņš Juris (1954–2004), airētājs

Bērziņš Ludis (1870–1965), folklorists, literatūrvēsturnieks, dzejnieks

Bērziņš Uldis (1928), tiesu medicīnas eksperts, Dr. med. 

Bērziņš Uldis (1944), dzejnieks, tulkotājs

Bērziņš Valdis (1935), vēsturnieks, Dr. habil. hist. 

Bērziņš Valdis Jānis (1943–1998), molekulārbiologs, Dr. habil. biol.

Bērziņš-Valdess Rihards (1888–1942), žurnālists, izdevējs

Bērzkalns Pēteris (1899–1958), arhitekts, Dr. arch. 

Bērztīss Alfs (1933), fi ziķis, Dr. phil. 

Bērzups Zigurds (1929–1995), latviešu izcelsmes amerikāņu 

anesteziologs

Bētiņš Jānis (1830–1912), diriģents, komponists

Bičolis Jānis (1904–1982), valodnieks, folklorists, literatūrvēsturnieks

Bietags Edvīns (1908–1983), cīkstonis

Biezais Haralds (1909–1995), reliģijas vēsturnieks, folklorists, 

Dr. theol. 

Biezbārdis Kaspars (1806–1886), publicists, valodnieks

Bieziņš Aleksandrs (1897–1975), bērnu ķirurgs un ortopēds, 

Dr. med. 

Bikše Kārlis (1887–1955), arhitekts

Biķis Enoks (1937), pediatrs, Dr. med.

Biķis Jānis (1897–1962), inženieris ģeodēzists, Dr. ing.

Bīlenšteins (Bielenstein) Augusts (1826–1907), vācu tautības latviešu 

valodnieks, folklorists, etnogrāfs, garīdznieks

Bīlenšteins (Bielenstein) Bernhards (1877–1959), arhitekts

Bills-Belocerkovskis Vladimirs (1885–1970), krievu rakstnieks

Bīlmanis Alfrēds (1887–1948), vēsturnieks, publicists, diplomāts

Biltauere-Rubene Astra (1944), volejboliste 

Bilzēns Kārlis (1912–1993), luterāņu garīdznieks, Dr. theol.
Biļinskis Ivars (1934), datorzinātnieks, Dr. habil. sc. comp. 

Binde Juris (1955), inženieris

Birģele Edīte (1937), veterinārārste, fi zioloģe, Dr. habil. biol.

Bīriņš Eduards (1883–1971), diplomāts

Birkavs Valdis (1942), jurists, politisks darbinieks, Dr. iur. 
Birkerts Antons (1876–1971), literatūrvēsturnieks, skolotājs, 

rakstnieks

Birkerts Gunārs (1925), latviešu izcelsmes amerikāņu arhitekts

Birkerts Pēteris (1881–1956), skolotājs, psihologs, folklorists, 

literatūrzinātnieks Birkhāns Alfrēds (1897–1974), 

arhitekts

Birks Jānis (1956), anesteziologs reanimatologs, pašvaldības 

darbinieks

Birķis Artūrs (1928–1997), ģeologs, petrogrāfs, Dr. habil. geol.
Bīrons Anatolijs (1929–2006), vēsturnieks, Dr. habil. hist.
Bīrons Ernsts Johans (1690–1772), Kurzemes hercogs

Bīrons Pēteris (1724–1800), Kurzemes hercogs

Birze Miervaldis (1921–2000), rakstnieks, ārsts, LMA Dr. med. h. c.
Birzenieks Aleksandrs (1893–1980), arhitekts

Birzmalnieks Alberts (1909–1951), latviešu dzejnieks

Birznieks Jānis (1895–1955), valsts darbinieks

Birznieks-Upītis Ernests (1871–1960), rakstnieks

Birzvalks Juris (1926–1995), fi ziķis, tulkotājs, Dr. phys. 
Bisenieks Valdis (1928), valodnieks, tulkotājs, Dr. habil. philol. 
Bīskaps Dāvids (1879–1972), ārsts

Bišers Ilmārs (1930), jurists, valsts darbinieks, Dr. habil. iur.
Bitēna Vaira (1941), luterāņu garīdzniece

Bīviņš Atis (1943), arhitekts

Blankenburgs Indriķis (1887–1944), arhitekts

Blaumanis Rūdolfs (1863–1908), rakstnieks, dramaturgs

Blaus Harijs (1885–1945), sportists, ložu šāvējs

Bleiks (Blake) Viljams (1757–1827), angļu dzejnieks

Blese Ernests (1892–1964), valodnieks, Dr. philol. 
Blinkena Aina (1929), valodniece, Dr. habil. philol. 
Bloks Aleksandrs (1880–1921), krievu dzejnieks

Blumbahs Fricis (1864–1949), astronoms, metrologs

Blumbergs Ilmārs (1943), scenogrāfs, grafi ķis, gleznotājs

Blumbergs Laimonis (1919), tēlnieks

Blūmentāls Dāvis (1871–1937), farmaceits

Blūms Elmārs (1936), fi ziķis, Dr. habil. phys. 
Blūms Jānis (1936–1986), latviešu mūziķis, ansambļa “Menuets” 

mākslinieciskais vadītājs

Blūms Pēteris (1949), arhitekts 

Bļugers Anatolijs (1926–2007), infekcionists, Dr. habil. med. 

Bobkovics Artūrs (1885–1959), kordiriģents

Bodnieks Imants (1941), riteņbraucējs

Bogojavļenskis Konstantins (1899–1967), histologs, biol. zin. dokt.

Bojārs Gundars (1967), politisks un saimniecisks darbinieks

Bojārs Juris (1938), jurists, Dr. habil. iur.
Bojāte Apolonija (1904–1976), valodniece, fi lol. zin. kand.

Boka Viesturs (1948), ķirurgs, Dr. med. 

Bokalders Jānis (1885–1982), ekonomists, ģeogrāfs, statistiķis, 

Dr. agr.
Bokslafs (Bockslaff ) Vilhelms Ludvigs Nikolajs (1858–1945), 

arhitekts

Bols (Bohl) Pīrss (1865–1921), matemātiķis, Dr. math. 

Bolšaitis Pēteris (1937), fi zikālķīmiķis

Bongs (Bong) Oto (1918–2006), kolekcionārs

Bonštets (Bohnstedt) Ludvigs (1822–1885), arhitekts

Borbals Staņislavs (1907–2000), arhitekts

Borherts (Borchert) Bernhards Kristiāns Karls (1863–1945), 

baltvācu gleznotājs, ilustrators

Borisovs Arkadijs (1938), inženieris elektriķis, Dr. habil. sc. comp.

Bormane Anna (1896–1990), ķirurģe, Dr. med.

Borzovs Juris (1950), matemātiķis, Dr. habil. sc. comp. 

Botviņņiks Mihails (1911–1995), šahists 

Brambats Alberts (1881–1942), ārsts ģenerālis 

Bramberga Velta (1921), onkoloģe, Dr. med., LZA Dr. med. h. c. 

Brangulis Arnis Jānis (1930), ģeologs, Dr. geol. 
Branovers (Branover) Hermanis (1931), fi ziķis, Dr. math.

Branta Dzidra (1927), dermatoveneroloģe, Dr. habil. med. 

Brants Jānis (1889–1944), dermatovenerologs, Dr. med.

Brants (Brandt) Maksis (1890–1972), patologanatoms, Dr. med. 

Brasla Varis (1939), kinorežisors

Brastiņš Ernests (1892–1942), gleznotājs, mākslas kritiķis, publicists

Brauns Hermanis (1918–1979), pianists, pedagogs

Brauns Mārtiņš (1951), komponists

Brāzma Nikolajs (1913–1966), matemātiķis, fi z. un mat. zin. kand. 

Brehmane-Štengele Milda (1893–1981), operdziedātāja

Breidaks Antons (1932–2002), valodnieks, Dr. habil. philol.
Brēmers Andrejs, politisks darbinieks

Bremze Dainis (1954), kamaniņbraucējs

Brencēns Eduards (1885–1929), gleznotājs, grafi ķis

Brencēns Kārlis (1879–1951), gleznotājs, vitrāžists

Brencēns Voldemārs (1887–1938), veterinārārsts

Brenčs Aloizs (1929–1998), kinorežisors

Brensons (Brennsohn) Izidors (1854–1928), medicīnas vēsturnieks, 

Dr. med. 

Bresis Vilnis Edvīns (1938), agronoms, valsts darbinieks 

Brežgo Boļeslavs (1887–1957), vēsturnieks 

Briāns (Briand) Aristīds (1862–1932), Francijas valsts un politiskais 

darbinieks 

Bricis Francis (1930–1987), onkologs, med. zin. dokt.

Bricis Ilmārs (1970), biatlonists

Briedis Ivars (1926), inženieris mehāniķis, Dr. habil. sc. ing. 

Briežkalns Māris (1956), latviešu sitaminstrumentālists, mūzikas 

pedagogs

Brigadere Anna (1861–1933), rakstniece, dzejniece, dramaturģe

Brigadere Maija (1857–1940), aktrise, dziedātāja

Brigaders Jānis (1856–1936), aktieris, grāmatizdevējs

Brigzna Ilga (1945), valodniece, ģermāniste, Dr. philol.
Briģe Mirdza (1921–2001), valodniece, Dr. philol.

Briģis Ģirts (1953), endokrinologs, Dr. med.

Brikmanis Ēriks (1921–2002), ftizioķirurgs, Dr. habil. med. 

Briņķis Jānis (1944), arhitekts, Dr. arch. 

Britāns Jānis (1929), žurnālists

Brīvzemnieks Fricis (1846–1907), dzejnieks, tulkotājs, folklorists

Brocis Augusts (1912–1942), dzejnieks

Broka Terēzija (1925), kordiriģente

Broks Aloizs (1898–1943), katoļu garīdznieks 

Brukners (Bruckner) Ferdinands (1891–1958), austriešu dramaturgs

Brumanis Ārvaldis Andrejs (1926), katoļu garīdznieks

Brūtgāns Jānis (1941), veterinārārsts, Dr. med. vet. 
Brūveris Uldis (1931), internists, nefrologs, Dr. med.

Brūveris Zigmunds (1932), veterinārārsts, Dr. habil. med. vet. 
Brūvers Olafs (1947), valsts darbinieks

Bubenko Adalberts (1910–1983), vieglatlēts (soļotājs)

Bubenko Jānis (1911–2002), inženieris enerģētiķis 

Bubenko Jānis (1935), datorzinātnieks

Bucis Andris (1940), ložu šāvējs

Būcis Jānis (1907–1979), agronoms, lauks. zin. kand. 

Budovska-Smildziņa Skaidrīte (1943), basketboliste

Buduls Hermanis (1882–1954), psihiatrs, Dr. med.

Budže Marija (1900–1981), infekcioniste, med. zin. dokt.

Būga Kazimirs (1879–1924), lietuviešu valodnieks

Bugajenkovs Ivans (1938), volejbolists

Buiķis Andris (1939), matemātiķis, Dr. habil. math.

Buka Oļģerts (1925), arhitekts, Dr. arch.

Bukšs Miķelis (1912–1977), literatūrvēsturnieks, publicists

Bulgakovs Mihails (1891–1940), krievu rakstnieks, ārsts

Bulis Jānis (1950), katoļu garīdznieks

Bulmanis Nikolajs (1900–1990), militārs darbinieks

Bumbiere Nora (1947–1994), estrādes dziedātāja

Bumbiers Jānis (1890–1968), ekonomists

Būmeisters Valentīns (1914–1987), internists, med. zin. kand. 

Bundulis Jānis (1899–1981), pedagogs, psihologs, fi lozofs 

Bune Jānis (1891–1973), ķirurgs, med. zin. dokt.

Bunkše Edmunds (1935), ģeogrāfs

Burdels (Bourdelle) Antuāns (1861–1929), franču tēlnieks

Burtnieks Ernests (1898–1958), internists, ftiziatrs, med. zin. dokt.

Busenbergs Jānis (1959), alpīnists, tehniskais konsultants

Bušmane Brigita (1939), valodniece, Dr. habil. philol.

Bušmanis Arnolds (1873–1932), agronoms, kultūrtehniķis

Bušmanis Pēteris (1941–2004), inženieris hidrotehniķis, Dr. sc. ing. 

Bušs (Bush) Džordžs Vokers (1946), ASV valsts darbinieks

Bušs Miervaldis (1917–1996), mežzinātnieks, Dr. silv. 

Bušs Nikolajs (1864–1933), vēsturnieks, bibliotēku darbinieks

Bušs Ojārs (1944), valodnieks, Dr. habil. philol.

Bute Artis (1958), scenogrāfs, gleznotājs

Butulis Ādams (1860–1938), ārsts, etnogrāfs, sabiedrisks darbinieks, 

LU Dr. med. h. c. 

C

Cakuls Jānis (1926), katoļu garīdznieks 

Cālītis Andrejs (1933), lauksaimniecības zinātnieks, Dr. habil. agr.

Cālītis Ints (1931), cilvēktiesību cīnītājs, politisks darbinieks

Cālītis Juris (1939), teologs

Canders (Zander) Arturs (1854–1917), ārsts, Dr. med. 

Canders Frīdrihs (1887–1933), baltvācu izcelsmes inženieris, 

izgudrotājs, viens no raķešbūves aizsācējiem

Care Rūta (1942), stomatoloģe, Dr. med.

Cauna Nikolajs (1914), anatoms

Caune Andris (1937), vēsturnieks, arheologs, Dr. habil. hist.  

Caune Mintauts (1929), psihiatrs, Dr. habil. med.

Cēbers Andrejs (1947), fi ziķis, Dr. habil. phys.
Celmiņa Marta (1880–1937), žēlsirdīgā māsa, sabiedriska darbiniece

Celmiņa Merzeida (ps. Mersede Salnāja; 1922–2005), žurnāliste

Celmiņš Hugo (1877–1941), agronoms, valsts darbinieks

Celms Rūdolfs (1894–1984), žurnālists, lidotājs

Celms Teodors (1893–1989), fi lozofs, Dr. phil.
Centneršvērs (Centnerszwer) Mečislavs (1874–1944), poļu 

fi zikālķīmiķis, Dr. phil. 

Cepītis Jānis (1951), matemātiķis, Dr. math. 

Ceplītis Laimdots (1930–1992), valodnieks, Dr. habil. phil.
Cepurnieks Eižens (1962), uzņēmējs

Cepurnieks Pēteris (1905–1974), aktieris

Cerļuks Bencions (1913), traumatologs ortopēds, Dr. med. 

Cibulis Andrejs (1955), matemātiķis, Dr. math.

Cielēns Felikss (1888–1964), publicists, valsts darbinieks

Cilinskis Gunārs (1931–1992), aktieris, režisors

Cimahoviča Natālija (1926), radioastronome, Dr. phys.
Cimdiņš Pēteris (1944), hidroekologs, valsts darbinieks, Dr. habil. 

biol.

Cimermanis Saulvedis (1929), vēsturnieks, etnogrāfs, Dr. habil. hist. 
Cimze Dāvids (1822–1872), skolotājs, komponists, J. Cimzes brālis

Cimze Jānis (1814–1881), pedagogs, komponists

Cinovskis Jēkabs (1906–1984), biologs, biol. zin. dokt.

Cinovskis Raimonds (1930), dendrologs, biol. zin. kand. 
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Cintiņš Oļģerts (1935–1992), ērģelnieks, pianists, diriģents

Ciolkovskis Konstantins (1857–1935), krievu zinātnieks, 

aerodinamikas un kosmonautikas teorijas pamatlicējs

Circene Ingrīda (1956), ginekoloģe, valsts un sabiedriska darbiniece

Cirkvics (Zirkwitz) Rūdolfs Heinrihs (1857–1926), arhitekts

Cīrulis Andrejs (1946), žurnālists 

Cīrulis Jānis (1897–1962), komponists, diriģents

Cīrulis Teodors (1934), matemātiķis, Dr. habil. math. 

Cizarevičs Jēkabs (1868–1948), būvinženieris, matemātiķis, 

Dr. math.

Cjukša Ligija (1919–1998), agronome, Dr. agr.

Č

Čaklais Māris (1940–2003), dzejnieks, tulkotājs

Čaks Aleksandrs (1901–1950), dzejnieks

Čakste Jānis (1859–1927), valsts un sabiedrisks darbinieks, LU 

Dr. iur. h. c.
Čakste Justīne (1870–1954), sabiedriska darbiniece, J. Čakstes sieva

Čakste Konstantīns (1901–1945), jurists, valsts un sabiedrisks 

darbinieks 

Čamanis Jāzeps (1884–1964), katoļu garīdznieks, publicists, valsts 

darbinieks

Čardiņins Pjotrs (1878–1934), krievu kinorežisors

Čelakovskis (Čelakovsky) Františeks Ladislavs (1799–1852), čehu 

dzejnieks, folklorists

Čēma Ingrīda (1954), sejas un žokļu ķirurģe, Dr. habil. med. 

Čerāns Kārlis (1965), matemātiķis, Dr. sc. comp. 

Čērčils (Churchill) Vinstons (1874–1965), Lielbritānijas valsts un 

politisks darbinieks

Čerfass Zeliks (1911–2003), internists, med. zin. dokt.

Čerņevskis Harijs (1946), nefrologs, Dr. med.

Čevers Ziedonis (1960), valsts un politisks darbinieks

Čičerins Georgijs (1872–1936), krievu un padomju politisks 

darbinieks 

Čipa Argo (1933), fi ziķis, Dr. sci. ing. 

Čipēns Gunārs (1933), ķīmiķis organiķis, Dr. habil. chem.

D

Dāle Pauls (1889–1968), fi lozofs, pedagogs, Dr. phil., ped. zin. dokt.

Dāle Voldemārs (1922–2008), inženieris enerģētiķis, Dr. sc. ing. 

Daliņš Jānis (1904–1978), vieglatlēts (soļotājs)

Dālmane Aina (1926), histoloģe, Dr. habil. med. 

Dāls Kristiāns (1839–1904), Ainažu un Liepājas jūrskolas direktors, 

kapteinis

Dambe Valija (1912–1995), valodniece, Dr. philol. 

Dambis Juris (1956), arhitekts

Dambis Pauls (1936), komponists

Dambīte Guna (1922), oftalmoloģe, Dr. habil. med.

Dambītis Jānis (1930), matemātiķis, Dr. math. 

Dancberga Helga (1941), aktrise

Dandzbergs Andrejs (1941–1996), kuģu mehāniķis, jūrniecības 

darbinieks

Danilāns Anatolijs (1943), internists, Dr. habil. med. 

Danilāns Antons (1930), ekonomists fi nansists, Dr. oec. 
Danilāns Igors (1928–2007), ģeologs, kvartārģeologs, Dr. habil. geol.  
Darvins (Darwin) Čārlzs (1809–1882), angļu dabaspētnieks

Dārziņš Egons (1894–1966), mikrobiologs, Dr. med. 

Dārziņš Volfgangs (1906–1962), komponists, pianists, mūzikas 

kritiķis

Daube Ilga (1918), astronome, Dr. phys. 

Daube Jānis (1910–1982), skaitļošanas tehnikas speciālists, tehn. zin. 

kand. 

Daudišs Imants (1945–2002), politisks darbinieks, diplomāts

Daudze Gundars (1965), anesteziologs, sabiedrisks darbinieks, 

Latvijas  9. Saeimas priekšsēdētājs

Dauge Aleksandrs (1868–1937), publicists, pedagogs

Dauge Juris (1835–1910), pedagogs, mācībgrāmatu autors

Dauge Pauls (1869–1946), publicists, fi lozofs, literatūrvēsturnieks, 

med. zin. dokt.

Daugerts Raimonds (1928–1988), veterinārārsts, biol. zin. kand. 

Daugulis Andrejs (1951), latviešu biotehnologs Kanādā

Daugulis Egons (1934), anesteziologs reanimatologs, Dr. med.

Davidova Inna (1961), pianiste, mūzikas dzīves organizatore

Davidova-Medene Lea (1921–1986), tēlniece

Dāvidsone Irēna (1913–1988), ainavu arhitekte

Deglavs Augusts (1862–1922), rakstnieks

Deidere Marija (1879–1961), Emīla Dārziņa sieva

Deksnis Eduards Bruno (1947), latviešu fi ziķis Beļģijā

Dēķens Kārlis (1866–1942), pedagogs, sabiedrisks darbinieks

Dēliņš Emīls (1921–2004), žurnālists, sabiedrisks darbinieks

Delle Nikolajs (1899–1946), ģeologs, paleontologs, Dr. geol. 

Delle Pēteris (1877–1946), agronoms, tehnologs

Dēmuts Edvīns (1927), mehāniķis

Deņisova Raisa (1930), vēsturniece, antropoloģe, Dr. habil. hist. 
Derkēvica Ausma (1929), kordiriģente

Dērmanis Pauls (1898–1979), agronoms, Dr. agr. 
Dermanis Vilis (1875–1938), pedagogs, žurnālists, literatūrkritiķis

Derums Vilis (1899–1988), paleopatologs, rakstnieks, med. zin. dokt.

Detlavs Imants (1930), neirologs, Dr. habil. med. 

Detlovs Vilnis (1923–2007), matemātiķis, Dr. math. 

Didrihsons Alvis (1948), arhitekts 

Dikmanis Jānis (1882–1969), sporta organizators 

Dilba Roberts (1949), agronoms, valsts darbinieks

Dimiters Artūrs (1915–1986), aktieris

Dimiters Juris (1947), scenogrāfs, gleznotājs, plakātists

Dinbergs Anatols (1911–1993), diplomāts 

Dindonis Pēteris (1877–1967), dārzkopis, selekcionārs

Dinsbergs Ernests (1816–1902), skolotājs, rakstnieks

Dīriķis Matīss (1923–1993), astronoms, Dr. phys. 
Dobelis Juris (1940), politisks darbinieks, ķīmiķis

Dobelis Kārlis (1937), matemātiķis, Dr. math. 

Dolgopolovs Sergejs (1941), politisks darbinieks 

Dombrovskis Augusts (1845–1927), rūpnieks, mecenāts

Dombrovskis Ojārs (1935–2005), arhitekts 

Dorošenko Vasilijs (1921–1992), vēsturnieks, vēst. zin. kand. 

Dostojevskis Fjodors (1821–1881), krievu rakstnieks

Draudziņa Natālija (1864–1949), izglītības darbiniece 

Draviņš Dainis (1949), latviešu astronoms Zviedrijā

Dravnieks Jēkabs (1858–1927), grāmatizdevējs, leksikogrāfs 

Dreģe Olga (1938), aktrise

Drēģeris Jānis (1934), ķīmiķis organiķis, Dr. chem.

Dreifelds Juris (1942), latviešu politologs Kanādā 

Dreimanis Aleksis (1914), ģeologs 
Dreimanis Pāvils (1895–1953), arhitekts 

Driba Dzintars (1928–1993), arhitekts 

Dripe Jānis (1953), arhitekts

Drīzule Milda (1895–1991), pedagoģe, ped. zin. kand. 

Drīzulis Aleksandrs (1920–2006), vēsturnieks, vēst. zin. dokt. 

Druviete Ina (1958), valodniece, Dr. habil. philol. 

Duburs Gunārs (1934), ķīmiķis organiķis, Dr. habil. chem. 

Duburs Jēkabs (1866–1916), aktieris, režisors, skatuves mākslas 

pedagogs, latviešu skatuves runas mākslas pamatlicējs

Dūdiņš Mārtiņš (1921), ķīmiķis, Dr. chem. 

Duļbinskis Kazimirs (1906–1991), katoļu garīdznieks, bīskaps

Dūmiņš Jānis (1922), kordiriģents

Dumpe Arta (1933), tēlniece

Dundurs Jānis (1922), inženieris mehāniķis

Dunkers Oļģerts (1932–1997), kinorežisors

Dunsdorfs Edgars (1904–2002), vēsturnieks, ekonomists, Dr. oec.

Dzelde Jānis (1889–1956), veterinārārsts, Dr. med. vet. 

Dzene Lilija (1929), rakstniece, teātra zinātniece, Dr. art. 
Dzenis Burkards (1879–1966), tēlnieks

Dzērve Pauls (1918–1961), ekonomists, ekon. zin. kand.

Dzērve-Tāluts Vilnis (1941), fi ziologs, kardiologs, Dr. med. 

Dzirne Jānis (1861–1931?), ķirurgs, Dr. med. 

Džarcāns Alberts (1921–1995), riteņbraucējs

Džilindžers Dž. Dž. (1966), režisors

E

Ebela Inguna (1953), pediatre, sabiedriska darbiniece, Dr. med. 

Ebels Ivars (1925–1998), pediatrs, Dr. habil. med. 

Eberhards Guntis (1936), fi zioģeogrāfs, Dr. habil. geogr. 
Egle Kārlis (1887–1974), bibliogrāfs, literatūrvēsturnieks, tulkotājs

Egle Rūdolfs (1889–1947), literatūrzinātnieks, tulkotājs

Eglīte Maija (1939), arodpatoloģe, Dr. habil. med. 

Eglīte Pārsla (1934), demogrāfe, Dr. habil. oec. 
Eglīte-Liepiņa Irma (1907–2000), morfoloģe

Eglītis Andrejs (1912–2006), dzejnieks, sabiedrisks darbinieks

Eglītis Anšlavs (1906–1993), rakstnieks

Eglītis Imants (1938–1997), psihiatrs, Dr. habil. med. 

Eglītis Ivars (1959), veselības aizsardzības organizators, sabiedrisks 

darbinieks

Eglītis Jānis Arnolds (1902–1986), histologs, Dr. med.

Eglītis Maksis (1892–1974), agronoms, Dr. agr. 
Eglītis Viktors (1877–1945), rakstnieks

Eiduks Jūlijs (1904–1986), ķīmiķis, silikātu tehnologs, Dr. sc. ing.

Eiduss Jāzeps (1916–2004), fi ziķis, Dr. habil. phys. 
Eifmanis Boriss (1946), krievu baletmeistars

Eihe Vilis (1903–1991), mežzinātnieks, Dr. silv. 

Einbergs Bernhards (1893–1945), inženieris, valsts darbinieks

Eizāns Andrejs (1936–2002), ārsts, atmodas darbinieks

Eizenhauere Sūzana Elena (1951), uzņēmēja un politiska darbiniece, 

ASV prezidenta D. Eizenhauera mazmeita

Eizenšteins Mihails (1867–1921), civilinženieris

Ekerts (Eckert) Rainers (1931), vācu valodnieks

Ekmanis Juris (1941), fi ziķis, Dr. habil. phys. 
Eliass Ģederts (1887–1975), gleznotājs

Eliass Kārlis (1899–1985), dzejnieks

Elksne Ārija (1928–1984), dzejniece, ārste

Elksne Mārtiņš (1868–1905), publicists un izdevējs 

Elsbergs Jānis (1969), dzejnieks, tulkotājs

Elsbergs Klāvs (1959–1987), dzejnieks, tulkotājs

Elsbergs Miķelis (1931), tālbraucējs kapteinis, jūrniecības darbinieks

Elsbergs Zigurds (1932), altists, vijoļmeistars

Emsis Indulis (1952), biologs, valsts darbinieks

Endzelīns Jānis (1873–1961), valodnieks, Dr. philol.
Endzeliņš Hermanis (1867–1953), lauksaimnieks, sabiedrisks 

darbinieks

Eniņa Ģertrūde (1926), neiroloģe, Dr. habil. med. 

Eniņa Vija (1941), farmaceite, Dr. pharm.

Eniņš Aigars (1957), farmaceits

Eniņš Guntis (1933), dabas pētnieks, politisks darbinieks

Eniņš Teodors (1934 – 2008), ārsts, valsts darbinieks

Erdmanis Gunārs (1927–1990), arhitekts 

Erkēņs (Orkény) Ištvāns (1912–1979), ungāru dramaturgs

Erks Ludvigs (1807–1883), vācu tautasdziesmu vācējs un 

harmonizētājs, izdevējs un pētnieks

Erss Ādolfs (1885–1945), rakstnieks

Ertnere Felicita (1891–1975), režisore, teātra pedagoģe

Erzja Stepans (1876–1959), krievu tēlnieks

Ešots Vilis (1907–1979), rakstnieks

Ezera Regīna (1930–2002), rakstniece

Ezergailis Andrievs (1930), vēsturnieks

Ezerietis Ēvalds (1913), ķirurgs, Dr. habil. med.

Ē

Ēķis Artūrs (1933), baletdejotājs, kinoaktieris

Ēķis Ludvigs (1892–1943), tautsaimnieks, valsts darbinieks

Ēlsalu (Eelsalu) Heino (1930–1998), igauņu astronoms

Ērenpreisa Jekaterina (1945), molekulārbioloģe, Dr. habil. med. 

Ērenpreiss Jānis Oļģerds (1929–1996), histoķīmiķis, Dr. habil. med.

Ērgle Zenta (1920–1998), latviešu rakstniece

Ērleins (Öhrlein) Ādams (1892–1935), zobārsts, Dr. med. 

Ērmanis Jānis (1862–1932), luterāņu garīdznieks

Ērmanis Jānis (1866–1954), tālbraucējs kapteinis 

Ērmanis Pēteris (1893–1969), dzejnieks, literatūrvēsturnieks

F

Fadejevs Aigars (1975), vieglatlēts (soļotājs)

Fatejevs Vladimirs (1938), farmakologs, Dr. habil. med. 

Feders Pēteris (1868–1936), arhitekts

Feldbergs Ojārs (1947), tēlnieks

Feldmanis Ēriks (1884–1945), jurists, valsts darbinieks

Feldmanis Ernests (1889–1947), aktieris, režisors, pedagogs

Feldmanis Jūlijs (1889–1953), jurists, diplomāts

Feldmanis Roberts (1910–2002), luterāņu garīdznieks

Feldmanis Valdemārs (1920–2000), uzņēmējs, mecenāts

Fennels (Fennell) Trevors (1942), austrāliešu valodnieks

Ferbers Ruvins (1946), fi ziķis, Dr. habil. phys. 
Ferdats Andris (1941), virusologs, Dr. habil. med. 

Ferhoigens Ginters (1944), Vācijas un Eiropas politisks darbinieks

Filipsons Artūrs (1906–1950), latviešu aktieris

Fiļimonovs Nikolajs (1947), džudo un sambo treneris

Fišers Valdemārs (1881–1934), poļu izcelsmes ķīmiķis 

Fjodorovs Fjodors (1939), literatūrzinātnieks, Dr. habil. philol. 

Flobērs (Flaubert) Gistavs (1821–1880), franču rakstnieks

Fogelis Ēvalds (1939–1997), arhitekts

Fokins Mihails (1880–1942), krievu baletdejotājs, baletmeistars

Foldāts Ernests (1925–2003), botāniķis

Fonteina Margo (1919–1991), angļu baletdejotāja

Forands Ilgvars (1938), pedagogs

Forsella Ellija (1871–1943), somu dziedātāja, gleznotāja J. Rozentāla 

dzīvesbiedre

Francis Alfons (1905–1948), rakstnieks, publicists

Franks Hercs (1926), kinorežisors, scenārists

Franss (France) Anatols (1844–1924), franču rakstnieks

Freibergs Imants (1934), datorzinātnieks

Freibergs Jānis (1946), fi ziķis, Dr. phys.

Freidenfelds Ilmārs (1929–2008), valodnieks, Dr. philol.
Freidenfelds Krišjānis (1875–1941), tālbraucējs kapteinis 

Freijs Jānis Aleksandrs (1863–1950), baptistu mācītājs

Freijs Viktors (1906–1999), inženieris ģeodēzists, Dr. habil. sc. ing. 

Freimane Lidija (1920–1992), aktrise

Freimanis Aivars (1936), kinorežisors, scenārists

Freimanis Astrīds (1935), ģeologs, Dr. geol. 

Freimanis Gunārs (1927–1993), rakstnieks

Freimanis Imants (1890–1929), radiotehnikas speciālists



Freimanis Jānis (1935–2006), ķīmiķis organiķis, Dr. habil. chem.

Freimanis Juris (1954), astronoms, Dr. phys. 
Freimanis Paulis (1908–1995), agronoms, Dr. agr.
Freimanis Voldemārs (1900–1973), baptistu mācītājs 

Freinbergs Kārlis (1884–1967), literatūras kritiķis, tulkotājs, teātru 

un muzeju darbinieks 

Freivalde Laila (1942), latviešu izcelsmes Zviedrijas politiķe

Freivalds Kārlis (1865–1923), grāmatizdevējs, žurnālists

Freivalds Krišjānis (1865–1923), baptistu darbinieks, diriģents

Freivalds Osvalds (1905–1975), publicists, bibliotēku darbinieks

Freivalds Rūsiņš Mārtiņš (1942), matemātiķis, datorzinātnieks, 

Dr. habil. math. 
Frēners (Fröhner) Eižens (1848–1940), veterinārārsts

Fricnovičs Guntis (1936–1999), inženieris, elektromehāniķis, Dr. sc. 
comp. 

Fridrihsons Kurts (1911–1991), gleznotājs

Frinberga-Māliņa Regīna (1928), operdziedātāja

Frišmanis Vilis (1869–1921), veterinārārsts

Frišs (Frisch) Makss (1911–1991), šveiciešu rakstnieks, dramaturgs

Frišs Voldemārs Gustavs (1870–?), 1. šķiras kuģu mehāniķis

Frīzendorfs (Friesendorf) Edgars Voldemārs (1881–1945), arhitekts

G

Gagarins Jurijs (1934–1968), krievu kosmonauts

Gaigals Jānis (1956), dizainers, pedagogs, valsts darbinieks 

Gaigulis Jānis (1920–2005), ekonomists, sabiedrisks darbinieks 

Gaile Zaiga (1951), arhitekte

Gailis Kārlis (1901–1994), būvinženieris, Dr. sc. ing. 

Gailis Māris (1951), inženieris, valsts darbinieks 

Gailītis Agris (1935), fi ziķis, Dr. phys. 
Gailītis Markuss (1882–1942), valsts darbinieks

Galenieks Pauls (1891–1962), botāniķis, Dr. rer. nat. 
Galiņš Alberts (1899–1987), luterāņu garīdznieks

Galviņš Aivars (1943), endokrinologs

Garančs Artūrs (1928), veterinārārsts, Dr. med. vet. 
Gardovska Dace (1952), pediatre, Dr. habil. med. 

Gardovskis Jānis (1955), ķirurgs, Dr. habil. med. 

Garkāvijs Fjodors (1922–1990), zootehniķis, lauks. zin. dokt.

Gaross Jānis (1899–1981), agronoms, lauks. zin. kand.

Garsija Lorka (Garcia Lorka) Federiko (1898–1936), spāņu 

dzejnieks, dramaturgs

Gartjē Eduards (1872–1959), pediatrs, Dr. med. 

Garūta Lūcija (1902–1977), komponiste, pianiste, mūzikas teorētiķe

Gaudiņš Ernests (1922–2008), otolaringologs, Dr. habil. med. 

Gaujēns Jānis (1932), bērnu ķirurgs, Dr. habil. med. 

Gavars Valdis (1934), kodolenerģētikas speciālists, Dr. ing. 

Gedrovics Valdis (1950), astronoms, Dr. phys.

Geipele Ineta (1963), inženiere ekonomiste, Dr. oec. 
Gēliņš Eduards (1883–1978), astronoms

Gerhards Jānis (1942), inženieris elektriķis, Dr. sc. ing. 

Geriņš Ēriks (1944), inženieris mehāniķis, Dr. sc. ing. 

Gērke Pēteris (1904–1985), histologs, med. zin. dokt.

Gērke Roalds (1934–1994), ķirurgs, Dr. habil. med. 

Gertners Aigars (1962), inženieris elektriķis, Dr. sc. comp. 

Gerts Oskars (1940), žurnālists

Gēte (Goethe) Johans Volfgangs (1749–1832), vācu dzejnieks

Gimbutiene Marija (1921–1994), lietuviešu arheoloģe

Gintere Liliāna (1932), arhitekte 

Ginters Jānis (1965), luterāņu garīdznieks 

Glāzenaps (Glasenapp) Maksimiliāns fon (1845–1923), ķīmijas 

tehnologs 

Goba Alfrēds (1889–1972), literatūrvēsturnieks, kritiķis 

Gobiņš Jānis (1936), fi ziķis 

Gobzemis Andrejs (1936), matemātiķis, Dr. sc. comp. 

Goci (Gozzi) Karlo (1720–1806), itāļu dramaturgs

Godiņš Edgars (1957), baptistu mācītājs 

Godmanis Ivars (1951), fi ziķis, valsts darbinieks

Gods Uģis (1938), ekonomists, Dr. oec. 
Golcs (Goltz) Rīdigers fon der (1865–1946), vācu militārais 

darbinieks, ģenerālis

Golde Silva (1955), pedagoģe, valsts darbiniece

Goldmanis Jānis (1875–1955), sabiedrisks un politisks darbinieks

Goldoni (Goldoni) Karlo (1707–1793), itāļu dramaturgs

Golts Augusts (1882–1968), grāmatizdevējs 

Golubovskis Ēriks (1928), inženieris hidrotehniķis, Dr. habil. sc. ing. 

Gopers Kārlis (1876–1941), militārs darbinieks, ģenerālis

Gopers Miķelis (1908–1996), grāmatizdevējs

Gorbačovs Mihails (1931), padomju valsts un PSKP darbinieks

Gorbunovs Anatolijs (1942), būvinženieris, valsts darbinieks 

Gorjajevs Rostislavs (1934), krievu kinorežisors

Gorkijs Maksims (1868–1936), krievu rakstnieks

Gotjē (Gautier) Teofi ls (1811–1872), franču rakstnieks

Gotšalks Lūiss (1829–1869), amerikāņu pianists un komponists

Grabis Jānis (1943), materiālzinātnieks, Dr. habil. sc. ing. 

Grabis Rūdolfs (1906–1996), valodnieks, Dr. philol.
Gradovskis Ilgvars (1944), kinooperators, fotogrāfs, alpīnists

Granovskis Herberts (1901–1983), inženieris mehāniķis

Grants Jānis (1909–1970), rakstnieks

Grāpis Ojārs (1934), inženieris mehāniķis, Dr. sc. ing. 

Grapmanis Eglons (1919–1985), veterinārārsts, vet. zin. kand.

Grapmanis Rūdolfs (1884–1949), veterinārārsts, Dr. med. vet. 
Grasbergs Ernests (1938), astronoms

Grase Helga (1908–1979), literatūrvēsturniece

Grasis Artūrs (1879–1943), tālbraucējs kapteinis, jūrniecības 

darbinieks, publicists 

Grasis Kārlis (1894–1937), žurnālists

Graudiņš Kārlis (1911–1963), ekonomists, žurnālists

Graudonis Jānis (1913–2005), arheologs, Dr. habil. hist.
Grauds Fricis (1888–1942), tālbraucējs kapteinis, kuģu īpašnieks 

Grauzdiņa Ilma (1948), muzikoloģe

Grava Alfrēds (1919–2003), matemātiķis 

Grava Sigurds (1934), arhitekts, pilsētbūvnieks

Grāvītis Oļģerts (1926), komponists, muzikologs, Dr. art.
Grāvītis Uldis (1942), sporta pedagogs un izglītības organizators 

Gredzens Pēteris (1887–1942), pareizticīgo garīdznieks 

Greitāns Modris (1964), fi ziķis, Dr. sc. comp. 

Greivulis Jānis (1938), inženieris elektromehāniķis, Dr. habil. sc. ing. 

Grēns Elmārs (1935), molekulārbiologs, Dr. habil. biol. 
Greste Jānis (1876–1951), muzeju darbinieks, rakstnieks

Grēviņa Anna (1892–1979), literāte, tulkotāja

Grēviņš Valdis (1895–1968), dzejnieks, dramaturgs, tulkotājs

Gricāns Armands (1963), matemātiķis, Dr. math. 

Griens Ludvigs (1868–1930), žurnālists 

Grietēns Eduards (1903–1973), dzejnieks, brāļu draudžu mācītājs

Grigalinovičs Henriks (1932), patomorfologs, Dr. habil. med. 

Grigorjeva Larisa (1947), fi ziķe, Dr. habil. phys. 
Grigorovičs Jurijs (1927), krievu baletdejotājs, baletmeistars

Grigulis Arvīds (1906–1989), rakstnieks, literatūrvēsturnieks, fi lol. 

zin. kand.

Grikēvičs Ēvalds (1928–1997), hidroģeologs, Dr. habil. geol. 

Grīnberga Arita (1958), fi loloģe 

Grīnbergs Alfrēds (1893–1940), arhitekts 

Grīnbergs Eduards (1906–1975), ģeologs

Grīinbergs Emanuels (1911–1982), matemātiķis, Dr. math. 

Grīnbergs Gustavs (1884–1981), militārs darbinieks, pulkvedis 

Grīnbergs Jēkabs (1889–1974), tālbraucējs kapteinis 

Grīnbergs Miķelis (1866–1938), tālbraucējs kapteinis, kuģu īpašnieks

Grinbergs Ojārs (1942), dziedātājs, politisks darbinieks

Grīnbergs Teodors (1870–1962), luterāņu teologs 

Grīnblats Māris (1955), fi lozofs, valsts darbinieks 

Grīnblats Romualds (1930–1995), komponists

Grindelis Dāvids Hieronīms (1776–1836), latviešu izcelsmes 

ķīmiķis, farmaceits, dabaszinātnieks, ārsts

Grīnfelds Alfons (1933), inženieris mežkopis, Dr. sc. ing. 

Grīnfelds Andris (1955), pedagogs, Dr. phys.
Grīnfelds Uldis (1930), matemātiķis 

Gringlazs Leonids (1940), matemātiķis, Dr. math. 

Grinovskis Ervīds (1925–2004), ekonomists, Dr. oec. 

Grīns Aleksandrs (1895–1941), rakstnieks, publicists

Grīns Jānis (1890–1966), žurnālists, rakstnieks

Grīnšteins Voldemārs (1911–1985), bioķīmiķis, ķīm. zin. dokt. 

Grīnvalds Didriķis (1874–1913), tālbraucējs kapteinis, kuģu 

īpašnieks 

Grīsle Rasma (1922), valodniece, Dr. philol.
Grīslis Egīls (1928), luterāņu teologs, Dr. theol.

Grīslis Viktors (1921–1992), inženieris enerģētiķis, tehn. zin. kand. 

Grīva Žanis (1910–1982), rakstnieks

Grīvāns Fricis (1851–1919), tālbraucējs kapteinis, kuģu īpašnieks 

Grīvāns Hugo Maksimiliāns (1901–1987), luterāņu garīdznieks 

Gromovs Valerijs (1923–2004), koksnes ķīmiķis, Dr. habil. sc. ing. 

Gronskis Imants (1932–2001), agronoms, Dr. agr. 
Gross Imants (1953), diplomāts 

Gross Valters Roberts (1903–1974), ģeologs, paleontologs 

Grosvalds Frīdrihs (1850–1924), advokāts, sabiedrisks darbinieks

Grosvalds Ilgars (1927), ķīmiķis tehnologs 

Grosvalds Oļģerts (1884–1962), jurists, diplomāts 

Grothuss (Grotthuss) Arturs (1861–1930), grāmatiespiedējs 

Grothuss Teodors (1785–1822), baltvācu fi ziķis, ķīmiķis

Grotiņš Miķelis (1883–1950), tālbraucējs kapteinis, jūrniecības 

darbinieks 

Grots Jānis (1901–1968), rakstnieks

Grotuss Hugo Kārlis (1884–1951), gleznotājs

Grudulis Ludvigs (1921–2001), pedagogs, Dr. paed. 

Grundmane Dzintra (1944), basketboliste

Grundmanis Nikolajs (1896–1919), militārs darbinieks

Grundmanis Voldemārs (1929), arhitekts

Grundspeņķis Jānis (1942), datorzinātnieks, Dr. habil. sc. comp. 

Grundule Inese (1948), arhitekte 

Grundulis Ansis (1934), radioinženieris, Dr. habil. sc. ing. 

Gruzevskis Žanis (1888–1930), žurnālists, tulkotājs

Gruzna Pāvils (1878–1950), rakstnieks

Gubaiduļina Sofi ja (1931), krievu komponiste

Gudriniece Emīlija (1920–2004), ķīmiķe organiķe, Dr. habil. chem. 

Gulbe Māra (1951), matemātiķe. Dr. math. 

Gulbis Aivars (1933), tēlnieks

Gulbis Arnis (1951), fi ziķis, Dr. phys. 
Gulbis Fricis (1866–1938), tālbraucējs kapteinis, kuģu īpašnieks

Gulbis Fridrihs (1894–1951), rakstnieks

Gulbis Harijs (1926), dramaturgs

Gulbis Pēteris (1892–1941), luterāņu garīdznieks

Gulbis Vilis (1890–1941), agronoms, valsts darbinieks

Gulbis Vilnis (1929), inženieris mehāniķis, Dr. sc. ing. 

Guļāns Pēteris (1920), ekonomists, Dr. habil. oec. 
Guļevska Lia (1944), radiožurnāliste

Gundars Māris (1936–2000), arhitekts 

Gustavs V (1858–1950), Zviedrijas karalis

Gūtmanis Andris (1942), ķīmiķis, valsts darbinieks 

Gūtmanis Pēteris (1848–1916), skolotājs, literāts

Ģ

Ģēģeris Māris (1945–1998), arhitekts 

Ģelzis Andrejs (1954), arhitekts 

Ģelzis Modris (1929), arhitekts

Ģērmane Skaidrīte (1926), farmakoloģe, Dr. habil. med. 

Ģērmanis Arturs (1899–1993), bibliotēku darbinieks

Ģērmanis Uldis (1915–1997), vēsturnieks, rakstnieks, publicists, 

Dr. hist. 
Ģīlis Valdis (1954), ķirurgs, valsts un sabiedrisks darbinieks

Ģipslis Aivars (1932–2000), šahists, starptautiskais lielmeistars 

Ģirupnieks Jānis (1887–1954), izglītības darbinieks, novadpētnieks 

H

Habarovs Bruno (1939–1994), paukotājs 

Hābsburgs (von Habsburg) Oto fon (1912), Vācijas politisks 

darbinieks

Hačaturjans Arams (1903–1978), armēņu komponists, diriģents

Hāmerlings Roberts (1830–1889), austriešu dzejnieks

Hamsuns (Hamsun) Knuts (1859–1952), norvēģu rakstnieks

Hānbergs Ēriks (1933), žurnālists, publicists

Hartmanis Juris (1928), datorzinātnieks

Hartmanis Māris (1953), bioķīmiķis

Hartmanis Mārtiņš (1882–1941), militārs darbinieks, ģenerālis

Hašeks (Hašek) Jaroslavs (1883–1923), čehu rakstnieks

Hausmanis Viktors (1931), literatūras un teātra zinātnieks, Dr. habil. 

philol.
Hehta Helēna (1935), basketboliste, provizore 

Heine (Heine) Heinrihs (1797–1856), vācu dzejnieks

Heine-Vāgnere Žermēna (1923), operdziedātāja

Heinrihsons Arno (1951), arhitekts

Helds Juris (1942), dzejnieks, dramaturgs, aktieris

Hendele Tamāra (1947), basketboliste

Heniņa Ingrīda (1946), matemātiķe 

Herders (Herder) Johans Gotfrīds (1744–1803), vācu rakstnieks, 

fi lozofs, teologs

Hermanovskis Teodors (1883–1964), būvinženieris, sabiedrisks un 

valsts darbinieks 

Hibšmane Klāra (1878–1946), pirmā latviešu ārste, Dr. med. 

Hilbigs (Hilbing) Hermanis Oto (1860–1939), arhitekts 

Hillers Solomons (1915–1975), ķīmiķis organiķis, ķīm. zin. kand. 

Hincenberga Ilga (1929), aktrise

Hofmanis Mārtiņš (1954), arhitekts, televīzijas diktors

Hofmanis Vilhelms (1869–1945), arhitekts tehniķis 

Holanders Bernhards (1856–1937), vēsturnieks 

Holcmanis Andrejs (1920), arhitekts, Dr. arch. 

Holms Imants (1931–1989), agronoms 

Hruščovs Ņikita (1894–1971), krievu politisks darbinieks

I

Iegrīve Edvīns (1878–1944), ķīmiķis analītiķis, Dr. chem. 

Ieviņš Alfrēds (1897–1975), ķīmiķis neorganiķis, Dr. chem. technol.

Ieviņš Ģederts (1960), augu fi ziologs, Dr. habil. biol. 
Ieviņš Imants (1928–1996), mežzinātnieks, Dr. habil. sc. ing. 

Igo (1962), dziedātājs

Ikaunieks Antons (1947), tālbraucējs kapteinis, jūrniecības darbinieks

Ikaunieks Ēvalds (1938), matemātiķis, Dr. sc comp. 

Ikaunieks Jānis (1912–1969), astronoms, fi z. un mat. zin. dokt.

Iljins Uldis (1947), fi ziķis, Dr. habil. sc. ing. 

Ilziņa Ilze (1934), matemātiķe, Dr. sc. comp. 
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Iļjins Igors (1934–1995), inženieris siltumenerģētiķis

Indāns Atis (1929–1989), ģeologs

Indriksone Baiba (1932), aktrise

Indriķis (1187–pēc 1259), hronists

Infantjevs Boriss (1921), pedagogs, Dr. habil. paed.

Inkēns Edvīns (1958), žurnālists

Iņķis Jānis (1872–1958), baptistu mācītājs, dzejnieks

Iņķis Raimonds (1934), grāmatzinātnieks, Dr. hist. 
Irbe Artūrs (1967), hokejists

Irbe Kārlis (1861–1934), luteriāņu garīdznieks 

Irbītis Kārlis (1904–1997), aviokonstruktors

Isajenko Tamāra (1960), akrobāte

Ivančenko Gennadijs (1946), svarcēlājs

Ivanova Ilze (1949), pedagoģe

Ivanovs Jānis (1906–1983), komponists, pedagogs

Ivanovs Vjačeslavs (1929), krievu valodnieks, kultūras vēsturnieks

Īvāns Dainis (1955), žurnālists, sabiedrisks un politisks darbinieks

J

Jackevičs Aleksandrs (1958), džudists

Jakāns Vaironis (1927), aktieris

Jākobsone Anita (1954), pedagoģe, izglītības organizatore 

Jākobsone Māra (1961), ekonomiskās kibernētikas speciāliste, Dr. oec. 
Jākobsons Gunārs (1935), jurists, radiožurnālists

Jākobsons Imants (1934–1993), arhitekts 

Jākobsons Jūlijs (1925), mikrobiologs, zinātnes vēsturnieks, Dr. biol. 
Jākobsons Pēteris (1900–1974), dermatovenerologs, med. zin. dokt. 

Jākobsons Valdis (1938), ekonomists, uzņēmējs

Jakovļevs Ģirts (1940), aktieris

Jakovļevs Nikolajs (1879–1956), arhitekts

Jaksons Viktors (1947), ārsts 

Jakubaitis Eduards (1924–2006), datorzinātnieks, Dr. habil. sc. comp.

Jakubovskis Oļģerts (1935), inženieris zemes ierīkotājs, Dr. sc. ing. 

Jakušonoka Ingrīda (1956), ekonomiste grāmatvede, Dr. oec. 
Janaitis Gunārs (1934), fotomākslinieks, žurnālists

Janaitis Ilgonis (1933–1998), baptistu mācītājs Brazīlijā

Janaus Kārlis (1874–1963), zobārsts, rakstnieks

Janele Ilze Māra (1940), arhitekte 

Jānis Pāvils II (1920 – 2005), Romas pāvests 

Janišs Eižens (1911–2004), arhitekts 

Jankovskis Georgijs (1921), fi ziologs, Dr. habil. med. 

Jankovskis Jānis (1876–1925), ķirurgs, Dr. med. 

Jankovskis Jānis (1942), radioinženieris, Dr. habil. sc. ing. 

Janovs Jānis (1936), ekonomists, Dr. oec. 

Janovskis Gunars (1916–2000), rakstnieks

Jansons Andrejs (1938), latviešu diriģents ASV

Jansons Gunārs (1928), arhitekts

Jansons Haralds (1934), biomehāniķis, Dr. habil. med. 

Jansons Jānis (1878–1961), pareizticīgo garīdznieks 

Jansons Jānis Alberts (1892–1971), folklorists un 

literatūrvēsturnieks, Dr. philol. 
Jansons Juris (1939), inženieris mehāniķis, Dr. habil. sc. ing. 

Jansons Kārlis (1896–1986), tēlnieks

Jansons Māris (1936–1997), fi ziķis, Dr. habil. phys. 

Jansons Viesturs (1951), inženieris hidrotehniķis, Dr. sc. ing. 

Janševskis Jēkabs (1865–1931), rakstnieks

Januševskis Aleksandrs (1951), inženieris mehāniķis, Dr. sc. ing. 

Jāņekalns Imants (1955), alpīnists

Japiņš Harijs (1930), riteņbraucējs, treneris

Jarāne Ilona (1960), akrobāte 

Jaunsudrabiņš Jānis (1877–1962), rakstnieks, gleznotājs

Jaunušans Alfrēds (1919–2008), aktieris, režisors

Jaunzeme Inese (1932), vieglatlēte, ortopēde, Dr. med. 

Jēča Genovefa (1921), anatome, Dr. habil. med. 

Jēgere Sarmīte (1950), ekonomiste, valsts darbiniece 

Jēgermanis Jānis (1895–1968), ķirurgs

Jēgers Alfons (1919–1998), futbolists, hokejists 

Jēgers Benjamiņš (1915–2005), literatūrzinātnieks, bibliogrāfs, 

valodnieks

Jēkabsone Ella (1885–1958), aktrise

Jēkabsons Kārlis (1879–1946), rakstnieks, tulkotājs

Jelanskis Nikolajs (1894–1964), krievu ķirurgs

Jeļcins Boriss (1931–2007), krievu politisks darbinieks

Jemeļjanovs Aleksandrs (1938), veterinārārsts, Dr. med. vet. 

Jemeļjanovs Anatolijs (1937), ugunsdrošības speciālists, inženieris 

tehnologs, Dr. habil. sc. ing. 

Jeņikejeva Emma (1940), bioloģe, matemātiķe, Dr. math. 

Jēpe Oskars (1875–1951), grāmatizdevējs 

Jeruma-Krastiņa Lūcija (1899–1968), anatome, Dr. med. 

Jesens Andrejs (1873 – 1958), grāmatizdevējs, tulkotājs, pedagogs

Jirgens Aigars (1961–2005), žurnālists, politisks darbinieks

Jirgens Uldis (1940), fi lologs 

Jirgensons Bruno (1904–1982), bioķīmiķis, Dr. chem. 

Jirgensons Jānis (1956–2007), kardiologs, Dr. med. 

Jozuus Pēteris Pauls (1873–1937), diriģents, ērģelnieks

Jožefs (Jōrsef) Atila (1905–1937), ungāru dzejnieks

Judrups Ojārs (1943), matemātiķis, Dr. math. 

Jundzis Edgars (1907–1986), luterāņu garīdznieks, Dr. theol.
Jundzis Tālavs (1951), jurists, politologs. Dr. iur., Dr. habil. sc. pol. 
Jungers (Junger) Arturs (1851–1927), farmaceits

Jupatovs Aleksejs (1911–1975), grafi ķis

Jūrdžs Andrīvs (1845–1925), grāmatnieks, latgaliešu dziesminieks

Jurdžs Roberts (1963–2002), ķirurgs, valsts darbinieks

Jurēvičs Pauls (1891–1981), fi lozofs, Dr. phil.
Jurjāns Andrejs (1856–1922), komponists, ērģelnieks, mežradznieks, 

mūzikas folklorists

Jurjāns Andrievs (1820–1884), mūziķu brāļu Jurjānu tēvs

Jurjāns Jānis (Andžs) (1830–1879), pirmais latviešu ārsts laukos, 

tautiskās atmodas darbinieks

Jurjāns Juris (1861–1940), mežradznieks, Andreja Jurjāna brālis

Jurjāns Pāvuls (1866–1948), diriģents, komponists, Andreja Jurjāna 

brālis

Jurjāns Pēteris (1851–1900), mūzikas instrumentu skaņotājs, Andreja 

Jurjāna brālis

Jurkāns Jānis (1946), fi lologs, politisks darbinieks

Jurkāns Jānis (1950), dramaturgs

Jurovskis Jurijs (1894–1959), krievu aktieris, režisors

Jurševskis Laimonis (1925), agronoms, Dr. agr. 
Jurzinovs Vladimirs (1940), hokejists, treneris

Justs Antons (1931), katoļu garīdznieks 

Juškeviča Dārija (1946), žurnāliste

K

Kabaškins Igors (1954), datorzinātnieks, Dr. habil. sc. ing. 

Kačkalda Ludmila (1949), mākslas vingrotāja

Kadeks Matvejs (1897–1950), ģeogrāfs, ģeogr. zin. dokt.

Kadiķis Pēteris (1857–1923), matemātiķis

Kadilis Jānis (1903–1994), literatūrkritiķis, grāmatizdevējs, pedagogs

Kadirkovs Valerijs (1939–1989), arhitekts

Kagans Dāvids (1932), Rīgas ebreju reliģiskās draudzes padomes 

priekšsēdētājs, uzņēmējs

Kairiša Astrīda (1941), aktrise

Kajaks Jānis (1946), inženieris ķīmiķis, Dr. sc. ing. 

Kaktiņš Ādolfs (1885–1965), operdziedātājs, aktieris

Kaktiņš Jānis (1936), ekonomists, lauksaimniecības organizators, 

Dr. oec. 

Kalbergs Vasilijs (1893–1983), anatoms, med. zin. dokt.

Kalderovskis Kārlis Roberts (1910–1989), luterāņu garīdznieks 

Kalējs Aivars (1951), ērģelnieks 

Kaleps Teodors (1866–1913), igauņu izcelsmes aviācijas dzinēju 

konstruktors

Kalinka Zane (1947), arhitekte

Kalis Harijs (1938), matemātiķis, Dr. habil. phys., Dr. habil. math.

Kalme Guntis (1959), luterāņu garīdznieks, Dr. theol. 

Kalme Jānis Sigurds (1938), matemātiķis

Kalnājs Agris Jānis (1937), astronoms, Dr. phys. 
Kalnbērziņš Jānis (1893–1986), padomju un partijas darbinieks

Kalnbērzs Konstantīns (1893–1960), terapeits, med. zin. dokt.

Kalnbērzs Konstantīns (1950), traumatologs ortopēds, Dr. habil. 

med. 
Kalnbērzs Viktors (1928), traumatologs ortopēds, Dr. habil. med. 

Kalnciems Egons (1932–1993), veterinārārsts

Kalnenieks Ringolds (1944), riteņbraucējs

Kalniete Sandra (1952), mākslas zinātniece, politiska darbiniece

Kalniņa Dace (1940), matemātiķe, Dr. math.

Kalniņa Daina (1954), inženiere ķīmiķe, Dr. chem. 

Kalniņa Gaida (1942), agronome ekonomiste, Dr. oec. 

Kalniņa Ilze (1940), psiholoģe, Dr. psych. 

Kalniņa Klāra (1874–1964), sabiedriska darbiniece, zobārste

Kalniņa Rēzija (1970), aktrise

Kalniņš Alfrēds (1879–1951), komponists, ērģelnieks

Kalniņš Alfrēds (1895–1989), mikrobiologs, biol. zin. kand.

Kalniņš Andrejs (1867–1931), tālbraucējs kapteinis, jūrniecības 

darbinieks, kuģu īpašnieks

Kalniņš Ansis (1903–1944), arhitekts

Kalniņš Arnis (1935), ekonomists, valsts darbinieks, Dr. habil. oec. 
Kalniņš Arvīds (1894–1981), ķīmiķis, mežzinātnieks, Dr. rer. for.
Kalniņš Audris (1942), matemātiķis, Dr. sc. comp., Dr. habil. sc. comp.

Kalniņš Brūno (1899–1990), žurnālists, politisks darbinieks

Kalniņš Eduards (1876–1964), militārs darbinieks, ģenerālis 

Kalniņš Eduards (1904–1988), gleznotājs

Kalniņš Edvīns (1940), arhitekts

Kalniņš Ernests (1881–1941), tālbraucējs kapteinis, K. Valdemāra 

jūrskolas direktors 

Kalniņš Gunārs (1932), būvinženieris, Dr. sc. ing. 

Kalniņš Imants (1927), matemātiķis, Dr. math. 

Kalniņš Imants (1941), komponists, politisks darbinieks

Kalniņš Indulis (1918–1986), komponists

Kalniņš Ivars (1948), aktieris

Kalniņš Jānis (1904–2000), komponists, diriģents, ērģelnieks

Kalniņš Jānis (1932–1996), traumatologs ortopēds, Dr. habil. med. 

Kalniņš Jānis (1942), matemātiķis, Dr. sc. comp. 

Kalniņš Jūlijs Alfrēds (1885–1963), baptistu mācītājs 

Kalniņš Juris (1938), basketbolists

Kalniņš Juris (1939), inženieris hidrotehniķis

Kalniņš Kārlis (1846–1920), veterinārārsts

Kalniņš Mārtiņš (1939), ķīmiķis, Dr. habil. sc. ing. 

Kalniņš Marts Kristiāns (1980), mūziķis, dziedātājs

Kalniņš Pauls (1872–1945), politisks darbinieks, ārsts

Kalniņš Pauls (1886–1955), ķīmiķis organiķis, Dr. chem. 

Kalniņš Pēteris (1884–1934), matemātiķis, pedagogs

Kalniņš Roberts (1929), fi ziķis, Dr. phys. 
Kalniņš Rolands (1922), kinorežisors

Kalniņš Rūdolfs Voldemārs (1890–1951), tālbraucējs kapteinis

Kalniņš Tālivaldis (1929), fi ziķis, Dr. phys.
Kalniņš Uldis (1946–2004), kardiologs, Dr. med. 

Kalniņš Viktors (1907–1991), zobārsts, Dr. med.

Kalniņš Vitauts (1938), biologs

Kalniņš Zigfrīds (1930–1998), teātra darbinieks

Kalnroze Valdis (1894–1993), gleznotājs

Kalns Edgars (1964), datorzinātnieks

Kalpaks Oskars (1882–1919), militārs darbinieks, pulkvedis

Kalpiņš Voldemārs (1916–1995), žurnālists, muzeju darbinieks

Kalva Paulis (1919–2003), tulkotājs

Kalvāne Dace (1963), arhitekte

Kalve Pēteris (1882–1913), gleznotājs

Kalvelis Andrejs (1940), internists, Dr. habil. med.

Kalvelis Dominiks (1903–1988), stomatologs, Dr. med. 

Kalviņš Ivars (1947), ķīmiķis organiķis, Dr. habil. chem. 

Kalvītis Aigars (1966), ekonomists, valsts darbinieks

Kambala Staņislavs (1893–1941), politisks darbinieks

Kaminskis Artūrs (1914–2003), luterāņu garīdznieks

Kampars Valdis (1944), ķīmiķis organiķis, Dr. habil. chem.

Kampe Pauls (1885–1960), arhitekts, arhitektūras vēsturnieks, 

Dr. arch.

Kampuss Roberts (1899–1969), tautsaimnieks, diplomāts 

Kanaviņš Harijs (1927), inženieris zemes ierīkotājs, Dr. agr. 

Kandis Rūdolfs (1901–1942), militārs darbinieks, pulkvedis

Kangare-Matule Mirdza (1915–1995), kostīmu māksliniece

Kangro Andris (1947), fi ziķis, Dr. phys.

Kangro Kārlis (1862–1935), veterinārārsts

Kanskis Jevgeņijs (1907–1986), burātājs

Kantāne Ausma (1941), aktrise, politiska darbiniece

Kaņeps Vilhelms (1923–1993), sociālhigiēnists, med. zin. dokt.

Kaņevskis Aleksandrs (1948), matemātiķis, Dr. math. 

Kapablanka Hosē Rauls (1888–1942), kubiešu šahists

Kapeles Lia (1936), psiholoģe, Dr. psych.

Kapenieks Atis (1951), fi ziķis, Dr. phys.

Karamiševa Dzidra (1930), basketboliste, basketbola trenere 

Kārkliņa Daina (1950), inženiere tehnoloģe, Dr. sc. ing. 

Kārkliņa Ināra (1950), arhitekte

Kārkliņa Inta (1933–1977), matemātiķe 

Kārkliņš Aldis (1951), agronoms, Dr. habil. agr. 

Kārkliņš Ernests (ps. Zeltmatis; 1868–1961), skatuves mākslas 

pedagogs, literāts

Kārkliņš Imants Oļģerts (1930), matemātiķis, Dr. math. 

Kārkliņš Jānis (1889–1963), dziedātājs

Kārkliņš Jānis (1891–1975), rakstnieks, žurnālists

Kārkliņš Jānis (1935), arhitekts

Kārkliņš Romāns (1928–2008), biotehnologs, ķīm. zin. dokt., 

Dr. habil. biol. 

Karlivāns Vladimirs (1928–2005), polimēru ķīmiķis, Dr. habil. sc. 

ing.

Karlsons Žanis (1897–1966), psihiatrs, literāts

Karma Tenu (1924), valodnieks, somugristikas speciālists

Karnīte Raita (1949), ekonomiste, Dr. oec. 
Karnītis Edvīns (1940), tautsaimnieks, radioinženieris, Dr. sc. ing. 

Karnītis Raimonds (1929–2000), basketbola treneris

Karpova Ārija (1941), psiholoģe

Karpovs Anatolijs (1951), krievu šahists

Karrs (Karr) Alfrēds (1894–1949), arhitekts

Kārtiņš Mārtiņš (1866–1968), luterāņu garīdznieks 

Karule Antonija (1921–2001), pedagoģe 

Karulis Konstantīns (1915–1997), žurnālists, grāmatniecības 

vēsturnieks, Dr. habil. philol. 
Kasparovs Garijs (1963), šahists

Kasparsons Kārlis (1865–1962), ārsts, publicists, valsts darbinieks, 

LU Dr. med. h. c.
Katlape Nora (1897–1986), aktiermākslas pedagoģe, režisore

Katlaps Žanis (1907–1968), aktieris, režisors, pedagogs



Kaudzīte Matīss (1848–1926), rakstnieks, skolotājs, tautiskās 

atmodas darbinieks 

Kaudzīte Reinis (1839–1920), rakstnieks, skolotājs, tautiskās atmodas 

darbinieks 

Kaufmane Maija (1941), airētāja, zobārste

Kaufmanis Kārlis (1910), astronoms

Kaugars Ģirts (1938), ķīmiķis

Kaugurs Uģis (1963), arhitekts

Kauliņš Arvīds (1904–1967), luterāņu garīdznieks 

Kauliņš Edgars (1903–1979), lauksaimnieks, tautsaimnieks

Kauliņš Jānis (1863–1940), valodnieks, sabiedrisks darbinieks

Kauliņš Jānis (1889–1942), tautsaimnieks, valsts darbinieks

Kauliņš Kārlis (1891–1968), vēsturnieks, revolucionārs

Kauls Alberts (1938–2008), lauksaimniecības darbinieks

Kauniste Lāsma (1942), ātrslidotāja

Kaupuša Elga (1926), astronome, Dr. phys. 
Kaupužs Vladislavs (1879–1951), inženieris, telegrāfa speciālists, 

izgudrotājs

Kaupužs Vladislavs (1918–1959), rakstnieks, žurnālists

Kazaks Miķelis (1884–1968), neirologs

Kazāks Vilnis (1941), kokapstrādes inženieris tehnologs, Dr. sc. ing. 

Kazerovskis Kārlis (1910–1987), farmaceits, Dr. pharm. 

Kažoku Dāvis (1850–1913), skolotājs, rakstnieks

Kegi Jānis (1906–1979), ķirurgs

Kegi Kristaps Juris (1934), latviešu izcelsmes amerikāņu 

traumatologs, ortopēds 

Kehris Ojārs (1956), ekonomists, valsts darbinieks, Dr. oec.
Keirāns Leonīds (1925), pedagogs, sabiedrisks darbinieks

Kēlbrants Kārlis Augusts Emīls (1836–1907), baltvācu luterāņu 

garīdznieks

Keldišs Mstislavs (1911–1978), krievu matemātiķis, mehāniķis, 

kosmonautikas speciālists

Keris Valdis (1961), neiroķirurgs, Dr. habil. med. 

Keris Vilnis (1930–2007), hidrotehniķis, jūrniecības darbinieks

Ketners Kārlis (1939), inženieris elektriķis, Dr. sc. ing. 

Kilbloka Vija (1954), grāmatizdevēja

Kiltijs Džeroms (1922), amerikāņu dramaturgs, režisors, aktieris

Kindzuļs (Kindzulis) Jezups (1888–1941), rakstnieks, publicists

Kirhenšteins Augusts (1872–1963), veterinārārsts, Dr. agr., biol. zin. 

dokt.

Kirko Igors (1918–2007), fi ziķis, fi z. un mat. zin. dokt.

Kiršteins Aleksandrs (1948), arhitekts, valsts darbinieks

Kiseļevs Igors (1934), arhitekts

Klārks Čārlzs (1867–1942), angļu izcelsmes latviešu kuģubūves 

inženieris, LU Dr. art. ing. h. c.

Klāsens Valdis (1935), agronoms, Dr. habil. agr. 

Klaupiks Ādolfs (1900–1979), baptistu mācītājs 

Kleckins Ābrams (1933), žurnālists, kinokritiķis, sabiedrisks 

darbinieks

Kleinbergs Arnis (1962), arhitekts

Kleinbergs Edgars (1903–1995), veterinārārsts, agronoms

Klementjevs Ivans (1960), airētājs 

Klemms (Klemm) Pauls (1861–1921), ķirurgs, Dr. med. 

Klētniece Milda (1915–2008), aktrise

Klētnieks Karps (1910–1992), aktieris

Klīdzējs Jānis (1914–2000), rakstnieks

Klingers (Klinger) Makss (1857–1920), vācu gleznotājs, grafi ķis, 

tēlnieks

Klinka Auguste (1918), operdziedātāja

Klinklāvs Aleksandrs (1899–1982), arhitekts

Klints Anta (1893–1970), aktrise

Klīve Visvaldis Varnesis (1931–2003), teologs, sabiedrisks darbinieks

Klokovs Jurijs (1929), matemātiķis, Dr. habil. math. 

Klotiņš Arnolds Laimonis (1934), muzikologs

Kluša Vija Zaiga (1940), farmakoloģe, Dr. habil. med. 

Kļava Sigvards (1962), kordiriģents 

Kļaviņš Jānis (1876–1958), rakstnieks

Kļaviņš Jānis (1921), ārsts

Kļaviņš Jānis (1933), fi ziķis, Dr. phys
Kļaviņš Māris (1956), videszinātnieks, Dr. habil. chem. 

Kļaviņš Pēteris (1955), datorzinātnieks

Kļimenko Vasilijs (1868–1941), internists, Dr. med.

Kļimoviča Inta (1950), vieglatlēte 

Knāķe Lia Asta (1929), arhitekte 

Knape Pēteris (1872–1960), selekcionārs

Knēts Ivars (1938), inženieris mehāniķis, Dr. habil. sc. ing.

Knīsis Arnolds (1916–1942), bokseris 

Knite Māris (1955), fi ziķis, Dr. habil. phys. 

Knoriņš Vilhelms (Vilis; 1890–1938), pedagogs, literatūrkritiķis, 

vēsturnieks, vēst. zin. dokt. 

Knorre (von Knorre) Heinrihs fon (1897–1978), vācu ārsts, 

dabaspētnieks

Knuble Maikls (1972), latviešu izcelsmes amerikāņu hokejists

Kobajasi (Kobayashi) Jukio (1931), japāņu farmakologs, LZA 

Dr. pharm. h. c. 
Koblencs Aleksandrs (1916–1993), šahists, treneris

Kociņš Fricis (1895–1941), militārs darbinieks, diplomāts

Kokars Gido (1921), kordiriģents 

Kokars Imants (1921), kordiriģents

Kokins Andris (1956), arhitekts

Kokins Francis (1927–1992), pedagogs

Koķe Tatjana (1955), pedagoģe, valsts darbiniece, Dr. habil. paed. 

Kolāts Dzintris (1959), ģeogrāfs, žurnālists 

Kolbuševskis Staņislavs (1901–1965), poļu literatūrzinātnieks

Kondratovičs Rihards (1932), botāniķis, Dr. habil. biol.
Kondratovičs Uldis (1963), augu fi ziologs, Dr. biol.
Konrāds Jānis (1942), peldētājs

Konrāds Nikolajs Kārlis (1904–1983), selekcionārs

Konrads Pēteris (1890–1966), meliorācijas speciālists

Kopeloviča Anna (1938), pedagoģe, Dr. paed.

Korņevs Egils (1958), mutes, sejas un žokļu ķirurgs, Dr. habil. med.

Korzāns Vladislavs (1931–2002), bioķīmiķis, Dr. habil. med.

Kostanda Odisejs (1963), vēsturnieks, politisks darbinieks

Kosteņecka Marina (1945), rakstniece, publiciste 

Kostērs (De Coster) Šarls de (1827–1879), beļģu rakstnieks

Kotomins Jevgeņijs (1949), fi ziķis, Dr. habil. phys.
Kovaļčuks Zigmunds (1950), ķirurgs

Kovaļevskis Jānis (1873–1921), žurnālists, publicists

Kovša Olga (1918–2003), interniste, Dr. habil. med. 

Kozincevs Grigorijs (1905–1973), krievu kinorežisors

Kozlinskis Vulfs (1951), ekonomists, Dr. habil. oec.
Kozlovs Viktors (1939), inženieris mehāniķis

Kozlovskis Eduards (1878 – ?), grāmatizdevējs

Krancmanis Aivars (1954), operdziedātājs

Krasnais Vilberts (1908 –1941?), sabiedrisks darbinieks, vēsturnieks 

Krastiņš Andrejs (1951–2008), jurists, valsts darbinieks

Krastiņš Edmunds (1958), ekonomists, valsts darbinieks

Krastiņš Ivars (1955), anesteziologs reanimatologs

Krastiņš Jānis (1890–1983), vēsturnieks, vēst. zin. dokt.

Krastiņš Jānis (1943), arhitekts, Dr. habil. arch.

Krastiņš Oļģerts (1931), ekonomists, statistiķis, Dr. habil. oec.

Krasts Guntars (1957), politiķis, valsts darbinieks

Kraujiņš Kārlis Oļģerts (1879–1975), rakstnieks, žurnālists

Krauklis Ādolfs (1937–2006), ģeogrāfs, Dr. habil. geogr. 

Krauklis Alfrēds (1911–1991), basketbolists, treneris

Krauklis Arnolds Osvalds (1920–2003), fi ziologs, Dr. habil. med.

Krauklis Jānis (1914–1992), luterāņu garīdznieks

Krauklis Oļģerts (1931), arhitekts

Krauklis Žanis (1934), arhitekts

Krauliņš Armands (1939), basketbola treneris

Krauss Ādolfs (1905–1958), veselības aizsardzības organizators

Krauss (Krauss) Ernsts (1889–1970), vācu ģeologs

Krauze Augusts (1896–1977), baptistu mācītājs

Krauze Jānis (1894–1919), svarcēlājs

Krēgers Andris (1938), inženieris mehāniķis, Dr. habil. sc. ing.

Kreicbergs Jānis (1864–1948), politisks darbinieks, jurists, publicists

Kreilis Modris (1926), veterinārārsts, Dr. habil. biol.
Kreišmanis Georgs Pauls (1946), latviešu ķīmiķis ASV

Kreišmanis Oļģerts (1904–1945), pianists

Kreituse Ilga (1952), vēsturniece, Dr. habil. hist.

Kreituss Aivars Guntis (1945), ķīmiķis, valsts un politisks darbinieks, 

Dr. chem.

Krēmers Gidons (1947), vijolnieks

Krēsliņš Andris (1938), inženieris enerģētiķis, Dr. habil. sc. ing.

Krēsliņš Jānis (1924), bibliogrāfs, vēsturnieks, dzejnieks

Krēsliņš Kārlis (1860–1929), farmaceits, mikrobiologs

Krieviņš Edgars (1884–1971), fi lologs, diplomāts

Krievs Jānis (1942), gleznotājs

Krievs Pēteris (1893–1919), militārs darbinieks

Kriķis Aigars (1954), kamaniņbraucējs

Kriķis Dainis (1954), matemātiķis

Krimbergs Roberts (1874–1941), bioķīmiķis, fi ziologs, Dr. med. 

Kristapsons Jānis (1939), fi ziķis, zinātnes speciālists, Dr. phys.
Kristofors Kārlis (1887–1968), luterāņu garīdznieks

Kristovskis Ģirts Valdis (1962), jurists, valsts darbinieks

Krištopans Vilis (1954), basketbolists, valsts darbinieks 

Krodere Silvija (1940), basketboliste

Kroders Arturs (1892–1973), publicists

Kroģeris Alfons (1923–1989), inženieris enerģētiķis, tehn. zin. dokt.

Krolls Sigurds Oto (1931), orālpatologs

Kronbergs Andris (1951), arhitekts

Kronbergs Juris (1923–1991), arhitekts

Kronbergs Juris (1946), dzejnieks, tulkotājs

Kronītis Jānis (1905–1996), mežkopis

Kronlīns Jānis (1886–1978), publicists

Krontāle Māra (1947), radiodiktore

Kronvalds Atis (1837–1875), pedagogs, valodnieks, sabiedrisks 

darbinieks

Krūkliņš Arnolds (1914–1994), vieglatlēts (soļotājs)

Krumbergs Augusts (1864–1897), ārsts, jaunstrāvnieks

Krūmbergs Ojārs (1951), sistēmanalītiķis, Dr. sc. ing.
Krumholcs Ivo (1966), žurnālists

Krūmiņa Astrīda (1940), ģenētiķe, Dr. habil. biol. 
Krūmiņa Brigita Baiba (1943), pedagoģe, japāņu valodas speciāliste, 

scenāriste

Krūmiņa Elza (1928), airēšanas trenere

Krūmiņa Gaida (1946), radioloģe, Dr. habil. med. 

Krūmiņa Olga (1909–1992), aktrise

Krūmiņš Andris (1943), fi ziķis, Dr. habil. phys.
Krūmiņš Artūrs (1879–1969), arhitekts, Dr. arch. 

Krūmiņš Edgars (1952–1991), arhitekts

Krūmiņš Hugo (1905–1990), dramaturgs

Krūmiņš Jānis (1930–1994), basketbolists

Krūmiņš Jānis (1955), fi lozofs, valsts darbinieks, fotogrāfs

Krūmiņš Juris (1947), ekonomists, demogrāfs, Dr. habil. oec. 
Krūmiņš Kārlis (1890–1966), agroķīmiķis 

Krūmiņš Kārlis (1919–1987), traumatologs ortopēds, med. zin. dokt.

Krūmiņš Kārlis (1940), telefona un telegrāfa sakaru speciālists 

Krupņikovs Pēteris (1920), vēsturnieks, Dr. hist.
Krūskopa Ruta (1942), arhitekte 

Krustiņš Jānis (1926), inženieris, telegrāfa speciālists

Krustiņš Voldemārs (1932), žurnālists 

Krutojs Igors (1954), krievu komponists, producents

Krūza Kārlis (1884–1960), dzejnieks

Kublinskis Mihails (1939), aktieris, režisors

Kučers Alvis (1933–2007), infektologs, Dr. med. 

Kučinskis Staņislavs (1913), katoļu garīdznieks 

Kudiņa Ģertrūde (1951), arhitekte

Kufalts  Georgs Frīdrihs Ferdinands (1853–1938), vācu ainavu 

arhitekts

Kugra Krišjānis (1904–1979), koktēlnieks

Kukaine Rita (1922), virusoloģe, med. zin. dokt., Dr. habil. biol.
Kuksis Arnis (1927), bioķīmiķis

Kukurs Alfrēds Jānis (1879–1941), grāmatizdevējs

Kūla Dainis (1959), vieglatlēts (šķēpmetējs) 

Kulakovs Juris (1958), komponists

Kulbergs Jāzeps Arvīds (1930), skaņu režisors

Kūle Maija (1951), fi lozofe, Dr. habil. phil. 

Kūlis Pēteris (1941), alpīnists, fi ziķis

Kulitāns Pēteris (1878–1951), agroķīmiķis

Kundziņa Ruta (1916), latviešu mikrobioloģe ASV

Kundziņš Kārlis (1850–1937), luterāņu garīdznieks, literāts, LU 

Dr. theol. h. c.

Kundziņš Ludvigs (1855–1940), veterinārārsts, terminologs, LU Dr. 

rer. nat. h. c.

Kundziņš Pauls (1888–1983), arhitekts, Dr. arch.

Kunnoss Georgijs (1922–1993), būvinženieris, Dr. sc. ing. 

Kupcis Jānis (1871–1936), farmaceits, LU Dr. pharm. h. c.

Kupče Ēriks (1955), fi zikālķīmiķis, Dr. habil. chem.

Kupčs Jānis (1940–1995), neiroķirurgs, Dr. habil. med. 

Kupfers Eduards (1873–1919), arhitekts

Kupfers Kārlis Reinholds (1872–1935), matemātiķis, botāniķis, 

Dr. phil. 

Kurcijs Andrejs (1884–1959), rakstnieks, ārsts

Kurcītis Jānis (1872–1952), baptistu mācītājs

Kursīte-Pakule Janīna (1952), literatūrzinātniece, Dr. habil. philol. 

Kuršs Visvaldis (1928–2000), ģeologs, Dr. habil. geol. 

Kurzemnieks Uldis (1965), tēlnieks

Kuzmins Afanasijs (1947), sportists, ložu šāvējs

Kuzovkovs Vladimirs (1948), fi ziķis, Dr. habil. phys. 

Kvelde Pāvils (1885–1963), agronoms, Dr. agr.  

Kviesis Alberts (1881–1944), jurists, valsts darbinieks

Ķ

Ķemers Miervaldis (1902–1980), luterāņu garīdznieks, gleznotājs

Ķempe Mirdza (1907–1974), dzejniece

Ķeniņš Atis (1874–1961), dzejnieks, jurists, pedagogs, valsts 

darbinieks 

Ķeniņš (Kings) Gundars (1926), ekonomists, Dr. habil. oec.

Ķeniņš Tālivaldis (1919–2008), komponists

Ķešāns Augusts (1881–1954), ķīmiķis neorganiķis, Dr. chem. 

Ķezbers Ivars Jānis (1944–1997), politisks darbinieks

Ķiksis Ainārs (1972), riteņbraucējs

Ķikusts Paulis (1948), matemātiķis, Dr. sc. comp. 

Ķikuts Jānis (1943), matemātiķis, Dr. sc. comp.

Ķimenis Agris (1924–1994), farmakologs, Dr. habil. med. 

Ķiploks Edgars (1907–1999), teologs, kultūras vēsturnieks, Dr. hist. 
Ķipsna Jānis (1945), inženieris ekonomists, Dr. oec. 
Ķipurs Jānis (1958), bobslejists
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Ķirse Evija (1974–2003), ekonomiste, alpīniste, T. Ķirša meita

Ķirsis Māris (1942), inženieris mehāniķis, Dr. sc. ing. 

Ķirsis Teodors (1942–2003), inženieris mehāniķis, Dr. sc. ing., 

alpīnists

Ķirulis Bruno (1950), fi ziķis, Dr. sc. ing. 

Ķivulis Ernsts (1862–1928), ārsts, arheologs, Dr. med. 

L

Labanovskis Rišards (1940), žurnālists 

Labrencis Voldemārs (1928), inženieris hidrotehniķis, Dr. sc. ing. 

Labucka Ingrīda (1963), juriste, valsts darbiniece 

Lāce Renāte (1943–1967), vieglatlēte 

Lāceklis Kārlis (1904–1970), baptistu mācītājs 

Lācis Aris (1936), ķirurgs, Dr. habil. med.
Lācis Dzintars (1940–1992), riteņbraucējs

Lācis Henrihs (1932–2001), ķirurgs, Dr. habil. med. 

Lācis Ivars (1949), fi ziķis, Dr. habil. phys. 
Lācis Jūlijs (1892–1941), žurnālists, rakstnieks 

Lācis Romans (1946), ķirurgs, Dr. habil. med., LZA Dr. med. h. c.
Lācis Teodors (1882–1946), aktieris, režisors

Lācis Vilis (1904–1966), rakstnieks, politisks darbinieks

Lāčgalva-Kaminska Irma (1907–1994), tēlniece

Ladusāns Staņislavs (1912–1993), katoļu garīdznieks Brazīlijā, 

Dr. phil.
Lafontēns (La Fontaine) Žans de (1621–1695), franču dzejnieks

Laganovska Guna (1962), oftalmoloģe, Dr. med.

Laganovskis Staņislavs (1929), veterinārārsts 

Lāgerlēva (Lagerlöf) Selma (1858–1940), zviedru rakstniece

Lagzdiņš Aivars (1937), inženieris mehāniķis, LZA Dr. sc. ing. h. c.
Lagzdons Alberts (1931), inženieris mehāniķis, Dr. sc. ing. 

Laimiņš Antons (1857–1909), skolotājs, mācībgrāmatu autors

Laiva Irma (1909–2003), aktrise

Laksbergs Arnolds (1901–1983), psihiatrs 

Lakučs Ivo (1979), riteņbraucējs, treneris  

Laķis Pēteris (1952–2003), fi lozofs, sociologs, Dr. habil. art.
Lancmane Ieva (1943–2004), restauratore

Lancmanis Imants (1941), mākslas zinātnieks, gleznotājs

Lancmanis Zelmars (1883–1935), pedagogs, novadpētnieks, ģeologs

Lange Edgars (1907–1997), luterāņu garīdznieks

Lange Marta (1903–1985), tēlniece

Langenfelds Voldemārs (1923), botāniķis, Dr. habil. biol. 

Lapa Mārtiņš (1846–1909), igauņu izcelsmes latviešu dzejnieks, 

tulkotājs, žurnālists

Lapčenoks Viktors (1947), estrādes dziedātājs

Lapelis Vilhelms (1961), katoļu garīdznieks

Lapenieks Vilis (1908–1983), kinorežisors

Lapiņš Aleksandrs (1907–1981), luterāņu garīdznieks

Lapiņš Andrejs (1866–1952), gleznotājs

Lapiņš Jānis (1885–1941), publicists, rakstnieks, pedagogs

Lapkašs Andris, latviešu izcelsmes amerikāņu alpīnists

Lapuška Kazimirs (1936), astronoms, Dr. phys. 
Lasis Andrejs (1873–1936), pareizticīgo garīdznieks 

Lasis Arturs (1909–1971), būvinženieris, tehn. zin. kand.

Lasmane Milda (1890–1976), horeogrāfe

Lasmanis Andris (1938), ģimenes ārsts, Dr. med. 

Lasmanis Gunārs (1957), veselības aprūpes vadītājs

Lassi Alma (1912–1977), riteņbraucēja

Latišenko Vitolds (1919–1990), inženieris mehāniķis, tehn. zin. dokt.

Latvietis Jānis (1928), lauksaimniecības zinātnieks, Dr. habil. agr.
Laube Eižens (1880–1967), arhitekts, Dr. arch. 

Laube Heinrihs (1841–1889), rakstnieks, tulkotājs, literatūrkritiķis

Lauberts Pēteris (1875–1964), baptistu mācītājs, dzejnieks, izdevējs

Laucenieks Linārs (1934), astronoms, Dr. phys. 
Laudiņa Eleonora (1930), matemātiķe, Dr. paed.

Laukirbe Alfrēds (1901–1993), arhitekts

Laumane Benita (1937) ,valodniece, Dr. habil. philol.

Laure Anna (1923–1981), pedagoģe, latviešu valodas metodiķe, ped. 

zin. kand.

Laurinovičs Pēteris (1902–1949), katoļu garīdznieks, Dr. theol.

Lauriņa Eugēnija (1926–2007), izglītības darbiniece

Lavendelis Egons (1934), inženieris mehāniķis, Dr. habil. sc. ing. 

Lavrovskis Leonids (1905–1967), krievu baletdejotājs, baletmeistars

Lazda Paulis (1938), vēsturnieks, LZA Dr. hist. h. c.

Lazda Zinaīda (1902–1957), dzejniece

Lazdāne Gunta (1955), ginekoloģe, Dr. habil. med. 

Lazdiņš Ingurds (1964), arhitekts

Lazdiņš Jānis (1875–1953), diplomāts 

Lazdiņš Zigurds (1938), arhitekts

Lāzo Viola (1954), žurnāliste, sabiedriska un politiska darbiniece

Lazovska Edīte (1932), ginekoloģe

Lazovskis Ilmārs (1931–2003), internists, Dr. habil. med. 

Lazovskis Juris (1960), internists

Laže Jānis (1886–1969), inženieris tehnologs

Lebedinskis Naums (1888–1944), zoologs

Lēbers Dītrihs Andrejs (1923–2004), baltvācu starptautisko tiesību 

zinātnieks, Latvijas neatkarības atjaunošanas sekmētājs

Lediņš Valdis (1932), inženieris hidrotehniķis, Dr. sc. ing.

Legzdiņš Gatis (1968), arhitekts

Legzdiņš Hugo (1903–2004), tālbraucējs kapteinis, komandkapteinis, 

jūrskolotājs

Legzdiņš Roberts (1901–1990), arhitekts

Leikola Anto (1938), zinātnes vēsturnieks, Dr. phil.
Leikums Leonards (1952), fi lozofs, Dr. phil.
Leimane Ņina (1921–1999), aktrise

Leimanis Aleksandrs (1913–1990), režisors

Leimanis Eižens (1905–1992), matemātiķis, astronoms

Leimanis Jānis (1876–1919), grāmatizdevējs

Leimanis Leonīds (1910–1974), aktieris, režisors

Leja Juris (1938), patofi ziologs, Dr. habil. med. 

Lejiņš Paulis (1883–1959), agronoms, Dr. agr.
Lejiņš Pēteris (1909–2002), jurists, sociologs, sabiedrisks darbinieks, 

Dr. iur.
Lejniece Sandra (1963), hematoloģe, Dr. med. 

Lejnieks Aivars (1957), internists, Dr. med. 

Lejnieks Edgars (1889–1937), matemātiķis

Lejnieks Jānis (1951), arhitekts, Dr. arch.

Lele (Vizule) Mirdza (1957), žurnāliste 

Lēmanis Eduards (1841–1902), ārsts, botāniķis

Lemba Jānis (1944), inženieris tehnologs, Dr. chem.

Lembergs Aivars (1953), ekonomists, pašvaldību un politisks 

darbinieks

Lemberskis Igors (1952), datorspeciālists, Dr. sc. comp.

Lepiks Arvīds (1889–1965), inženieris tehnologs, Dr. agr.
Lepins Arnolds (1930), matemātiķis, Dr. habil. math.

Lerišs (Lériche) Renē (1879–1955), franču ķirurgs

Liberte-Rītere Anna (1873–1926), viena no pirmajām latviešu ārstēm 

Liberts Ludolfs (1895–1959), gleznotājs, scenogrāfs

Lībietis Jānis (1885–1946), ārsts

Lībietis Kārlis (1846–1904), ārsts, kultūras darbinieks

Lībiņš Eduards (1931), volejbolists

Līcis Jānis (1830–1905), pareizticīgo garīdznieks

Līdaka Marģers (1928–2003), ķīmiķis organiķis, Dr. habil. chem. 

Līdaks Kārlis (1893–1942), pulkvežleitnants, komponists, diriģents

Līdumnieks Andrejs (1930–1998), ekonomists, Dr. habil. oec.

Liedskalniņa Antra (1930–2000), aktrise

Lieģis Imants Viesturs (1955), diplomāts

Liekna Eduards (1943), žurnālists, E. Virzas mazdēls

Lieknis Jānis (1883–1941), pedagogs, vēsturnieks, sabiedrisks 

darbinieks

Lielausis Oļģerts (1930), fi ziķis, Dr. habil. phys. 

Lielmežs Eduards (1864–1928), tālbraucējs kapteinis

Lielpēters Jānis (1931), fi ziķis, Dr. habil. phys. 

Liepa Aivars (1936–1979), matemātiķis

Liepa Aleksandrs (1914), žurnālists, rakstnieks

Liepa Andris (1962), latviešu izcelsmes krievu baletdejotājs, M. Liepas 

dēls

Liepa Ilze (1963), latviešu izcelsmes krievu baletdejotāja, M. Liepas 

meita

Liepa Imants (1937), biologs, inženieris mežkopis, ekologs, Dr. habil. 

biol. 

Liepa Laimonis (1933–1975), muzeju darbinieks

Liepa Leonhards (1924–1998), arhitekts, restaurators

Liepa Māris (1936–1989), baletdejotājs, baletmeistars

Liepa Mārtiņš (1874–1953), rakstnieks, žurnālists, skolotājs

Liepa Modris (1952), arhitekts

Liepa Pēteris (1879–1969), grāmattirgotājs, izdevējs

Liepaskalns Ādolfs (1910–1972), vieglatlēts (soļotājs)

Liepiņa Lidija (1891–1985), fi zikālķīmiķe, ķīm. zin. dokt.

Liepiņa Līga (1946), aktrise

Liepiņa Skaidrīte (1928), psiholoģe

Liepiņš Andris (1951), matemātiķis, Dr. math. 

Liepiņš Edgars (1928–1995), aktieris

Liepiņš Edgars (1935), veterinārārsts

Liepiņš Edvards (1944), fi zikālķīmiķis, Dr. habil. chem. 

Liepiņš Gunārs (1946), matemātiķis

Liepiņš Harijs (1927–1998), aktieris

Liepiņš Imants (1930), sporta pedagogs

Liepiņš Mārtiņš (1943), ķirurgs, Dr. med. 

Liepiņš Pēteris (1907–1964), ģeologs, paleontologs 

Liepiņš Reinis (1885–1949), izglītības darbinieks, pedagogs

Liepiņš Roberts (1886–1950), ķīmiķis

Liepiņš Roberts (1890–1978), fi nansists, diplomāts, valsts darbinieks

Liepiņš Zigmars (1952), komponists, uzņēmējs

Liepukalns Aleksandrs (1892–1966), ķirurgs, med. zin. dokt.

Lietavietis Augusts (1893–1984), higiēnists, med. zin. dokt.

Lietuvietis Ojārs (1945), matemātiķis, Dr. math. 

Ligere Renāte (1936), endokrinoloģe, Dr. habil. med. 

Lihingers (Lichinger) Frīdrihs Jūlijs (1864–1931), farmaceits

Linaberga Viktorija (1937), rehabilitoloģe, Dr. med.

Lināre Astra (1922), ķirurģe stomatoloģe, Dr. med. 

Linārs Jevgeņijs (1920–2003), fi ziologs, Dr. habil. med.

Lindbergs Jāzeps (1922–1994), diriģents

Linde Kristaps (1881–1948), aktieris, režisors

Līne Velta (1923), aktrise

Liniņš Arnolds (1930–1998), aktieris, režisors, pedagogs

Līnis Valdemārs (1937), matemātiķis

Līnis Viktors (1916–1983), matemātiķis

Linters Jānis (1879–1963), inženieris elektriķis

Līpiņš Leonards (1940), mežsaimniecības inženieris, Dr. sc. ing.

Līventāls Teodors (1882–1956), pašvaldību un bibliotēku darbinieks

Līvmane Akvelīna (1951), aktrise

Līvs Egons (1924–1989), rakstnieks

Locāns Vladislavs (1946), fi ziķis, Dr. phys.
Locis Vladislavs (1912–1984), grāmatizdevējs, rakstnieks

Locmers Meikuls (1927), inženieris zemes ierīkotājs, Dr. habil. agr. 
Ločmelis Jāzeps (1928), radioinženieris, Dr. habil. sc. ing.

Logina Ināra (1952), neiroloģe, Dr. med.

Logins Valentīns (1940), biomehāniķis, Dr. habil. med.

Lokenbahs Valdis (1951), sistēmanalītiķis

Lomane Tatjana (1946), Dr. sc. ing. 

Lorencs Aivars (1933), matemātiķis, Dr. habil. math.

Loze Ilze Biruta (1936), arheoloģe, Dr. habil. hist.
Lozinskis Aleksandrs (1868–1961), balneologs, Dr. med.
Loža Valts (1926), biologs, LZA Dr. biol. h. c.
Lubāniete Zenta (1907–1978), pedagoģe, latviešu valodas metodiķe

Lubovičs Sergejs (1945), arhitekts

Lūcis Pēteris (1907–1991), aktieris, režisors

Lucs Oskars (1871–1950), ķīmiķis organiķis

Ludviks Māris (1948), luterāņu garīdznieks

Lugailo Staņislavs (1938), volejbolists

Lukevics Edmunds (1936), ķīmiķis organiķis, Dr. habil. chem.

Lūkins Fēlikss (1875–1934), oftalmologs

Luksis Jānis (1904–1982), luterāņu garīdznieks

Lukstiņš Alfrēds (1892–1942), vieglatlēts (soļotājs)

Lūse Modrīte (1927), arhitekte, Dr. arch. 

Lūsēns Jānis (1959), komponists

Lūsis Andrejs (1939), fi ziķis, Dr. phys. 

Lūsis Arvīds (1900–1969), matemātiķis, Dr. math. 

Lūsis Jānis (1871–1922), veterinārārsts

Lūsis Jānis (1897–1979), zoologs, ģenētiķis

Lūsis Jānis (1939), vieglatlēts (šķēpmetējs) 

Lūsis Kārlis (1946), fi lozofs, Dr. phil.

Lūsis-Grīnbergs Gunārs (1932), arhitekts

Ļ

Ļarska Ļubova (1932), ģeoloģe, paleontoloģe, Dr. geol. 
Ļeontjevs Valerijs (1949), krievu estrādes dziedātājs

M

Madernieks Jūlijs (1870–1955), lietišķās mākslas meistars, gleznotājs, 

mākslas kritiķis

Madisons Alberts (1895–1986), inženieris elektrotehniķis

Magidenko Anatolijs (1934), inženieris elektriķis, Dr. habil. oec.
Magomajevs Muslims (1942–2008), azerbaidžāņu dziedātājs

Maizīte Jānis (1883–1950), farmaceits, Dr. pharm. 

Maizītis Aleksandrs (1912–2002), dārzkopis, selekcionārs

Majakovskis Vladimirs (1893–1930), krievu dzejnieks

Makarenko Antons (1888–1939), pedagogs, rakstnieks

Makarovs Vladimirs (1957), vēsturnieks, valsts darbinieks

Maksimova Jekaterina (1939), krievu baletdejotāja

Maksimova Lidija (1929), bioķīmiķe, Dr. habil. med.

Maksimovs Roberts (1938), inženieris mehāniķis, Dr. habil. sc. ing.

Malahovskis Māris (1963), arhitekts

Mālbergs Frīdrihs (1824–1907), dzejnieks

Maldavs Ziedonis (1916–1989), ģeogrāfs

Mālders Fridrihs Kārlis (1858–1939), tālbraucējs kapteinis

Maldonis Voldemārs (1870–1941), luterāņu garīdznieks

Mālers Juris (1944), inženieris ķīmiķis, Dr. sc. ing. 

Mālītis Arvīds (1900–1971), grāmatizdevējs

Malkiels Mihails (1932), veselības aprūpes vadītājs, Dr. med.

Mālmeisters Aleksandrs (1911–1996), inženieris mehāniķis, 

Dr. habil. sc. ing.
Malta Nikolajs (1890–1944), botāniķis, Dr. rer. nat.

Malvess Augusts (1878–1951), arhitekts

Mamantovs Gļebs (1931–1995), ķīmiķis

Mandelštams Pauls (1872–1941), arhitekts

Mangalis Imants (1927), inženieris mežsaimnieks, Dr. habil. silv.

Maniks Jānis (1937), fi ziķis, Dr. habil. phys.
Manns (Mann) Heinrihs (1871–1950), vācu rakstnieks



Mantnieks Pēteris Rūdolfs (1895–1979), kartogrāfs, grāmatizdevējs

Mao Dzeduns (1893–1976), Ķīnas politiķis

Marga Oļģerts (1929), pulmonologs, Dr. habil. med.

Margēvičs Tālivaldis (1946), kinorežisors, scenārists

Marhilevičs Uldis (1957), komponists, taustiņinstrumentālists

Markova Liesma (1953), arhitekte

Markovičs Zigurds (1936), inženieris elektromehāniķis, Dr. habil. 
sc. ing. 

Markovs Jurijs (1949), histologs, Dr. habil. med. 

Markus Dace (1950), valodniece, Dr. habil. philol. 
Markus Rūdolfs (1895–1984), mežkopis, Dr. rer. for. 
Martinsone Daila (1939), kordiriģente

Martinsons Agris (1962), internists, Dr. habil. med.

Martinsons Jānis (1952), matemātiķis, Dr. sc. comp. 

Martuzāns Bruno (1939), matemātiķis, Dr. math.

Maskats Artūrs (1957), komponists

Maslo Irina (1951), pedagoģe, Dr. habil. paed. 

Matiasens Terje (1938–1999), norvēģu valodnieks

Matisons Hermanis (1894–1932), šahists

Matīss Imants (1935), inženieris elektriķis, mehāniķis, Dr. habil. sc. 
ing. 

Matule Dace (1961), ginekoloģe

Matulis Jānis (1911–1985), luterāņu garīdznieks

Matvejevs Aleksandrs (1963), matemātiķis, Dr. math. 

Mauriņa Helēna (1924–1999), augu fi zioloģe, Dr. habil. biol.
Mauriņa Zenta (1897–1978), rakstniece, fi lozofe, literatūrzinātniece, 

Dr. philol.
Mauriņš Arturs (1924), botāniķis, dendrologs, Dr. habil. biol. 
Mauriņš Roberts (1861–1939), ārsts, Z. Mauriņas tēvs

Mazurs Kārlis (1899–1995), fi zikālterapeits, rentgenologs

Mazvērsītis Jānis (1866–1943), agronoms, folkloras pētnieks

Mazzālītis Valentīns (1930), vieglatlētikas treneris

Medinskis Meinards (1937–2005), arhitekts

Mediņš Jānis (1890–1966), komponists, diriģents

Mēdlingers Artūrs (1880–1961), arhitekts

Mednieks Ints (1957), inženieris sistēmtehniķis, Dr. sc. comp.

Mednis Edmārs (1937–2002), latviešu izcelsmes amerikāņu šahists

Mednis Edvīns (1897–1967), rakstnieks, žurnālists

Mednis Haralds (1906–2000), kordiriģents

Medvids Artūrs (1942), fi ziķis, Dr. habil. phys.

Meierovica Kristīne (1897–1925), Z. A. Meierovica otrā sieva

Meierovics Gunārs Imants (1920–2007), politisks darbinieks,         

Z. A. Meierovica dēls

Meierovics Hermanis (1855–1913), ārsts, Z. A. Meierovica tēvs

Meierovics Zigfrīds Anna (1887–1925), diplomāts, valsts darbinieks

Meiers Ainars (1960), fotogrāfs, žurnālists

Meikšāne Dzidra (1928), pedagoģe un psiholoģe, Dr. habil. paed.

Meinerts Viesturs (1955), arhitekts

Meirovics Imants (1930), provizors, Dr. chem.

Melbergs Gunārs (1929–1999), arhitekts

Melderis Aleksandrs (1909–1986), botāniķis

Melderis Emīls (1889–1979), tēlnieks

Melderis Krišs (1880–1942), mežkopis

Melducis Pauls (1906–1970), teātra darbinieks

Melgalve Ināra (1938), inženiere tehnoloģe, Dr. sc. ing.

Melks Ēriks (1923–2002), ginekologs, Dr. habil. med. 

Melle Irēna (1916), Z. Mauriņas sekretāre un palīdze

Mellenbergs Viktors (1905–2001), arhitekts

Mellis Oto (1906–1970), ģeologs, mineralogs, Dr. rer. nat.

Melnalksnis Krišs (1879–1930), pedagogs, izglītības darbinieks

Melnalksnis Verners (1896–1980), ģeologs, mineralogs

Melngailis Emilis (1874–1954), komponists

Melngailis Ivars (1933), fi ziķis

Melngailis Jānis (1939), fi ziķis

Melzobs Modris (1927), farmakologs, Dr. habil. med. 

Mencis Jānis (1914), pedagogs, Dr. habil. paed. 

Mendeļejevs (Менделеев) Dmitrijs (1834–1907), krievu ķīmiķis, 

fi ziķis

Menders Fricis (1885–1971), jurists, politisks darbinieks

Meņģele Maija Elizabete (1944), arhitekte

Merķelis Garlībs (1769–1850), baltvācu apgaismotājs, publicists, 

rakstnieks

Mertens Andris (1939–1996), fi ziologs, Dr. habil. med. 

Mesters Ēriks (1926), luterāņu garīdznieks 

Mēters Augusts (1887–1976), baptistu mācītājs

Mētra Imants (1943), matemātiķis, jurists

Metuzāle-Kangere Baiba (1942), valodniece, dramaturģe

Metuzāls Jānis (1921), neiroendokrinologs

Mežaks Pēteris (1889–1980), veterinārārsts

Mežsēts Augusts (1890–1977), grāmatizdevējs, rakstnieks, tulkotājs

Mežulis Zigurds (1929), arhitekts

Mičule Gundega (1952), veterinārārste, Dr. med. vet.
Mielavs Ainārs (1960), mūziķis, grafi ķis

Mieme Hermīne (1888–1971), mūzikas pedagoģe 

Mierkalns Fricis (1873–1955), zobārsts, literāts

Mierlauks Aleksis (1866–1943), aktieris, režisors

Miesnieks Kārlis (1887–1977), gleznotājs

Miezis Alberts (1908–1941), revolucionārs, žurnālists

Miezīte Solveiga (1937), psiholoģe

Miglinieks Igors (1964), basketbolists

Miglinieks Jānis (1896–1935), katoļu garīdznieks 

Mihailovs Jurijs (1927–1994), fi ziķis, Dr. habil. phys.
Mihejeva Līga (1940), agronome, Dr. oec.
Mihelovičs Šeftelis (1909–1995), matemātiķis, Dr. habil. paed. 

Mihelsons Arveds (ps. Rutku Tēvs; 1886–1961), rakstnieks, aktieris, 

režisors

Mihelsons Māris (1936), ķirurgs, Dr. habil. med. 

Mihna Jerži (1929), poļu inženieris enerģētiķis, Dr. habil. sc. ing.

Mikāne Vija (lit. ps. Vija Gune; 1937–2004), tēlniece, dzejniece

Mikažans Valdis (1947), farmakologs, Dr. habil. med.

Miķelsons Arnolds (1941–1998), matemātiķis skaitļotājs, Dr. habil. 
sc. comp.

Miķelsons Arturs (1929), fi ziķis, Dr. habil. sc. ing. 

Miķelsons Jānis (1888–1952), internists, Dr. med. 

Miķelsons Juris (1936), fi ziķis, Dr. phys.
Miķelsons Roberts (1889–1973), pedagogs, izglītības darbinieks

Miķelsons Rūdolfs (1905–1993), vijolnieks

Mīlenbahs Kārlis (1853–1916), valodnieks

Milgroms Vladimirs (1949), arhitekts

Millers (Miller) Arturs (1915–2005), amerikāņu dramaturgs

Millers Donats (1935), fi ziķis, Dr. habil. phys. 
Millers Ivars (1940), arhitekts

Millers Jānis (1881–1976), tālbraucējs kapteinis

Millers Tālis (1929), ķīmiķis, Dr. chem.

Millers Visvaris (1927–1992), jurists, jur. zin. dokt. 

Milošs Česlavs (1911–2004), poļu literatūrzinātnieks, dzejnieks

Miltiņš Alfrēds (1939), dermatovenerologs, Dr. habil. med.

Milts Augusts (1928–2008), fi lozofs, Dr. habil. phil.
Mincs Vladimirs (1872–1945), ķirurgs, Dr. med.

Miniats Oļģerts (1923), veterinārārsts

Misē (Musset) Alfreds de (1810–1857), franču dzejnieks, dramaturgs, 

rakstnieks

Misiņa Māra (1949), dzejniece

Misiņš Jānis (1862–1945), bibliotekārs, bibliogrāfs, bibliofi ls

Mocarts (Mozart) Volfgangs Amadejs (1756–1791), austriešu 

komponists

Moems (Maughem) Viljams Somersets (1874–1965), angļu 

rakstnieks

Moljērs (Molière; 1622–1673), franču dramaturgs

Molotovs Vjačeslavs (1890–1986), krievu politisks darbinieks

Mopasāns (Maupassant) Gijs de (1850–1893), franču rakstnieks

Mora Valda (1902–2001), dzejniece

Morgenšterns Mārtiņš (1866–1945), kuģu būvnieks, diriģents

Moro (Moreau) Renē (1938), franču fi ziķis

Morozovs Andris (1944), inženieris ķīmiķis, Dr. chem. 

Moskvins Genādijs (1948), inženieris mehāniķis, Dr. habil. sc. ing. 

Mozgis Dzintars (1958), bērnu ķirurgs, Dr. med.

Mozgis Viktors (1920–2008), veterinārārsts, Dr. med. vet. 

Muceniece Aina (1924), virusoloģe, Dr. habil. med.

Muceniece Ruta (1950), farmakoloģe, Dr. habil. biol. 
Mucenieks Pāvils (1891–1940), ķirurgs, Dr. med.

Mugurēvičs Arnis (1959), veterinārārsts, Dr. med. vet.

Mugurēvičs Ēvalds (1931), arheologs, Dr. habil. hist. 

Muhina Vera (1889–1953), krievu tēlniece

Muižarāja Ella (1921), agronome, Dr. agr. 
Muižnieks Ansis (1928), internists

Muižnieks Indriķis (1953), biologs, Dr. habil. biol. 

Muižnieks Jānis (1911–199?), inženieris, mehāniķis, lidotājs

Muižnieks Jānis (1936), fi zkultūras un sporta docētājs, Dr. paed. 

Muižnieks Valdis (1935), basketbolists

Muižulis Arnolds (1922), traumatologs ortopēds, Dr. habil. med.

Munks (Munch) Edvards (1863–1944), norvēģu gleznotājs, grafi ķis

Munters Vilhelms (1898–1967), ķīmiķis, valsts darbinieks, publicists

Mūrnieks Pauls (1905–1995), inženieris mežkopis

Muzičenko Aleksandrs (1955), burātājs

Muzikants Raimonds (1924), tēlnieks, akmeņkalis

Mūzis Viktors (1927), riteņbraukšanas treneris

N

Nagainis Ģirts (1945–2007), režisors

Nāgels Gunārs (1952), matemātiķis, kodolfi ziķis, žurnālists

Nagla Jānis (1929), inženieris mehāniķis, Dr. sc. ing. 

Nagobada-Ābola Aina (1920), diplomāte, sabiedriska darbiniece, 

zobārste 

Nagobads Valdis (1942), ķirurgs, veselības aprūpes vadītājs

Naudžuns Juris Rihards (1944), satiksmes ceļu inženieris, Dr. sc. ing. 

Naumova Marija (1973), estrādes dziedātāja

Naumovs Sergejs (1969), hokejists

Neibergs Aleksandrs (1883–1962), ķirurgs

Neikens Juris (1826–1868), rakstnieks, luterāņu garīdznieks

Neilands Fridrihs (1878–1947), agronoms, piensaimniecības 

speciālists

Neilands Kristaps (1898–1960), inženieris mehāniķis, tehn. zin. 

dokt.

Neilands Ojārs (1932–2003), ķīmiķis organiķis, Dr. habil. chem.

Neilands Vladimirs (1954), arhitekts

Neimanis Jānis (1852–1904), veterinārārsts

Neimanis Ludis (1863–1926), grāmatizdevējs

Neimanis Pauls (1884–1966), tālbraucējs kapteinis

Neimanis Viesturs (1953), matemātiķis, Dr. math.

Neimanis Vilhelms (1849–1919), arhitekts, mākslas vēsturnieks

Neimanis Visvaldis (1949), matemātiķis

Neireiters Ferdinands (1893–1946), tiesu medicīnas eksperts, 

Dr. med. 

Nemiro Jevgeņijs (1926), rentgenologs, Dr. habil. med.

Nemme Otomārs (1901–1947), gleznotājs

Nešpors Viktors (1943), inženieris ekonomists, Dr. oec.
Nicmane Anna (1923), veterinārārste, Dr. habil. med. vet. 
Niedols Ilgvars (1928), inženieris hidrotehniķis

Niedra Andrievs (1871–1942), rakstnieks, politisks darbinieks, 

luterāņu garīdznieks

Nīmanis Jēkabs (1892–1979), pediatrs, Dr. med. 

Nītiņa Daina (1942), valodniece, Dr. habil. philol. 
Noiševskis Kazimirs (1856–1931), oftalmologs, Dr. med. 

Nomals Pēteris (1876–1949), augsnes zinātnieks, Dr. agr. 
Nonācs Oto (1880–1942), žurnālists, sabiedriskais darbinieks

Norde Jānis (1963), arhitekts

Norītis Arvēds (1902–1981), vijolnieks

Norvilis Jānis (1906–1994), komponists, kordiriģents

Novickis Aleksandrs (1888–1972), katoļu garīdznieks, teologs

Novickis Leonīds (1950), inženieris matemātiķis, Dr. habil. sc. ing.

Novikovs Vladislavs (1941), fi ziķis, Dr. sc. ing. 

Noviks Juris (1939), būvinženieris, Dr. sc. ing. 

Nukša Mārtiņš (1878–1942), arhitekts, diplomāts

Ņ

Ņeizvestnijs Ernsts (1926), krievu tēlnieks

Ņemirovičs-Dančenko Vladimirs (1858–1943), krievu režisors, 

rakstnieks, pedagogs

Ņesterovs Oto (1906–1990), pedagogs, latviešu valodas mācību 

metodiķis, ped. zin. kand.

Ņikitins Anatolijs (1928), ķirurgs, Dr. med.

Ņikonovs Aleksandrs (1918–1995), ekonomists, zinātnes 

organizators

Ņižinskis Vaclavs (1889–1950), krievu baletdejotājs, baletmeistars

Ņukšs Vilhelms (1938–1993), katoļu garīdznieks, teologs 

O

Obrazcovs Aleksandrs (1944), krievu dramaturgs

Odincovs Pēteris (1891–1968), koksnes ķīmiķis, ķīm. zin. dokt.

Odiņš Ģederts (1877–1937), pedagogs, izglītības darbinieks

Oga Vitāls (1929–1984), ķirurgs, dzejnieks

Oistrahs Dāvids (1908–1974), vijolnieks

Oja Bruno (1933–2002), igauņu aktieris, mūziķis, estrādes dziedātājs

Oks Boriss (1928), inženieris mehāniķis, Dr. habil. sc. ing.

Okss Aleksandrs (1958), inženieris mehāniķis, Dr. habil. sc. ing.

Okše Andrejs (1926), anatoms, Dr. med.

Olavs Vilis (1867–1917), publicists, sabiedrisks darbinieks

Olijars Staņislavs (1979), vieglatlēts

Oliņš Pēteris (1890–1962), diplomāts

Orehovs Viktors (1909–1998), selekcionārs

O’Rurke Eduards (1876–1943), katoļu garīdznieks

Ose Ieva (1961), vēsturniece, arheoloģe, Dr. hist. 
Osis Jānis (1929), datorzinātnieks, Dr. habil. sc. ing. 

Osis Jānis (1929), inženieris elektriķis, Dr. habil. sc. ing.

Osītis Uldis (1936), zootehniķis, Dr. agr.

Osmanis Jāzeps (1932), dzejnieks, grāmatizdevējs, tulkotājs, 

Dr. philol.
Ostenbergs Oļģerts (1925), arhitekts

Ostrovskis Aleksandrs (1823–1886), krievu dramaturgs

Ostvalds (Ostwald) Eižens (1851–1932), mežkopis, LU Dr. rer. for. 
h. c.

Ostvalds (Ostwald) Vilhelms (1853–1932), vācu ķīmiķis, fi lozofs

Oše Velta (1911–1998), pianiste, koncertmeistare

Ošiņš Kārlis (1931), motobraucējs

Oto (Otto) Gustavs (1843–1917), ārsts, vēsturnieks, Dr. med.

Ozers Cēzars (1937), basketbolists

Ozmidofs (Osmidoff ) Maksis fon (1879–1952), arhitekts

Ozolanta Iveta (1948), biomehāniķe, Dr. habil. med. 
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Ozoliņa Anita (1929), ginekoloģe, bioķīmiķe, Dr. habil. med.

Ozoliņa Elvīra (1939), vieglatlēte (šķēpmetēja)

Ozoliņa Lilita (1947), aktrise

Ozoliņa Ruta (1930), bioloģe, Dr. biol.
Ozoliņš Dāvis (1856–1916), skolotājs, folklorists, bibliotēku 

darbinieks

Ozoliņš Jānis (1934), inženieris mehāniķis, Dr. sc. ing. 

Ozoliņš Jānis (1938–2008), neiroķirurgs, Dr. med. 

Ozoliņš Jēkabs (1860–1915), garīdznieks

Ozoliņš Jēkabs (1945), mūziķis, mūzikas skolotājs, diriģents

Ozoliņš Kārlis (1866–1933), politisks darbinieks

Ozoliņš Kārlis (1893–1938), revolucionārs, žurnālists

Ozoliņš Kārlis (1905–1987), publicists, politiskais darbinieks

Ozoliņš Pāvils (1895–1988), veterinārārsts, Dr. med. vet.
Ozoliņš Pēteris (1923–2000), fi ziologs, Dr. habil. biol. 
Ozoliņš Rūdolfs (1931), inženieris mežkopis, matemātiķis

Ozoliņš Sandis (1972), hokejists

Ozoliņš Teodors Visvaldis (1899–1981), jurists, diplomāts

Ozoliņš Viktors (1907–1989), luterāņu garīdznieks

Ozoliņš Vladimirs (1909–1975), psihiatrs

Ozols Alfrēds (1898–1971), biologs, Dr. biol.
Ozols Andris (1944), radiofi ziķis, Dr. habil. phys.
Ozols Arnis (1952), neiroķirurgs

Ozols Arnis (1955), aktieris, režisors

Ozols Arturs (1890–1969), jūrniecības darbinieks, inženieris

Ozols Arturs (1912–1964), valodnieks, folklorists, fi lol. zin. dokt.

Ozols Dainis (1966), riteņbraucējs

Ozols Edgars (1898–1967), biologs, biol. zin. dokt.

Ozols Jānis (1859–1906), grāmatizdevējs

Ozols Jānis (1888 –?), žurnālists, militārspeciālists 

Ozols Jānis (1890–1941), mežkopis

Ozols Jānis (1924), inženieris mehāniķis, Dr. habil. sc. ing.

Ozols Jānis (1952), ķirurgs, Dr. med.

Ozols Kārlis (1882–1941), diplomāts

Ozols Oļģerts (1914–1976), inženieris mehāniķis, Dr. sc. ing.

P

Padegs Andris (1929), datorzinātnieks

Paegle Ilmārs (1921), arhitekts

Paegle Juris (1944), arhitekts

Paegle Leons (1890–1926), pedagogs, rakstnieks, sabiedrisks 

darbinieks

Paegle Visvaldis (1906–1988), arhitekts

Paeglis Jānis (1926), bibliogrāfs, grāmatniecības vēsturnieks, ped. zin. 

kand., Dr. hist.

Pagodkina Ilga (1942–1997), matemātiķe, Dr. math.

Paičs Indulis (1979), luterāņu garīdznieks

Paikune Ruta (1929), arhitekte

Pakalns Gunārs (1931–2007), stomatologs, Dr. habil. med.

Palkavniece Baiba (1961), kordiriģente

Panovko Jakovs (1913–2002), inženieris mehāniķis, Dr. sc. ing.

Parfejevs Vjačeslavs (1948–1994), inženieris mehāniķis, Dr. habil. 

sc. ing.

Pasītis Grigorijs (1836–1908), pedagogs, žurnālists

Pasternaka Katrīna (1957), aktrise

Pastnieks Uldis (1955), arhitekts

Paukšs Hermanis (1953), dramaturgs, režisors

Paukšs Pēteris (1926–2001), inženieris tehnologs, Dr. habil. sc. ing.

Paukštello Jānis (1951), aktieris

Paukulis Ernests (1872–1941), patologs, Dr. med. vet. 

Paulavičs Aļģirds Romualds (1943), lietuviešu aktieris

Pauls Ilgvars (1957), alpīnists

Pauls Raimonds (1936), komponists, pianists, valsts darbinieks

Pauļuks Kārlis (1870–1945), politiķis, jurists

Paustovskis Konstantins (1892–1968), krievu rakstnieks

Pavasars Edvards (1861–1931), garīdznieks

Pavasars Helmers (1903–1998), komponists

Pāvulāns Vilnis (1938–1994), vēsturnieks, Dr. habil. hist.

Pāvule Alvīne (1910–1975), fi zioloģe, med. zin. kand.

Pāvuls Eduards (1929–2006), aktieris

Peile Eiženija (1908–1979), bibliogrāfe, grāmatniecības vēsturniece

Peive Jānis (1906–1976), agroķīmiķis, valsts un sabiedriskais 

darbinieks, lauks. zin. dokt.

Pēks Ludis (1933), inženieris mehāniķis, pedagogs, Dr. sc. ing.

Pēkšēns Konstantīns (1859–1928), arhitekts

Pēkšēns Rūdolfs (1915), tālbraucējs kapteinis

Pelēcis Aleksandrs (1920–1995), rakstnieks

Pelle Rihards (1893–1969), dziedātājs

Pelše Arvīds (1899–1983), latviešu izcelsmes padomju valsts un 

partijas darbinieks

Pelše Rūdolfs (1880–1942), keramiķis

Peļipeiko Vladimirs (1931), automātikas speciālists, Dr. habil. sc. 

comp.

Peniķis Jānis (1933), politologs

Pērnava Nora (1915), matemātiķe

Perts Arvo (1935), igauņu komponists

Peters Jānis (1939), dzejnieks, valsts un sabiedriskais darbinieks, 

diplomāts

Pētersone Ernestīne (1875–1956), J. Poruka sieva

Pētersone Karina (1954), fi loloģe, valsts darbiniece

Pētersone Milda (1910–1984), bioloģe, biol. zin. dokt.

Pētersons Aigars (1959), bērnu ķirurgs, valsts un sabiedriskais 

darbinieks, Dr. habil. med.  
Pētersons Aivars (1956), nefrologs, Dr. med.

Pētersons Augusts (1878–1966), ķirurgs, Dr. med.

Pētersons Eduards (1882–1958), pedagogs, Dr. paed.

Pētersons Emīls (1904–1980), selekcionārs

Pētersons Ernests (1938), radioinženieris, Dr. habil. sc. ing.
Pētersons Ingus (1959), dziedātājs

Pētersons Jānis (1895–1943), veterinārārsts, Dr. med. vet.
Pētersons Juris (1931), arhitekts

Pētersons Laimonis (1912–1974), fi topatologs, agronoms, biol. zin. 

kand.

Pētersons Paulis (1895–1975), mūziķis, agronoms, Latvijas Tautas 

universitātes Mūrmuižas nodaļas dibinātājs un direktors

Pētersons Pēteris (1923–1998), aktieris, režisors, dramaturgs

Petrikalns Alfrēds (1887–1948), inženieris tehnologs, Dr. chem. 

Petronis Jānis (1939), ķirurgs traumatologs 

Petrosjans Tigrans (1929–1984), armēņu šahists

Piesis Gunārs (1931–1996), kinorežisors

Pikaso Pablo (1881–1973), spāņu izcelsmes franču gleznotājs

Pīlēns Uldis (1956), arhitekts

Pilmane Māra (1962), histoloģe, Dr. habil. med.

Pilsātnieks Jēkabs (1838–1879), dzejnieks, pedagogs

Pīpkalējs Pēteris (1866–1913), luterāņu garīdznieks

Pīrāgs Valdis (1961), endokrinologs, Dr. med.

Pīrangs (Pirang) Heinrihs (1876–1936), arhitekts, arhitektūras 

vēsturnieks

Pirogovs Vladimirs (1932), datorzinātnieks, Dr. habil. sc. comp. 

Pistolkorss Gerts fon (1935), vācu vēsturnieks, Dr. hist.

Piterāns Alfons (1930), botāniķis, lihenologs, Dr. habil. biol.

Pizāns Pāvels (1918–1971), žurnālists

Plakans Andrejs (1940), vēsturnieks, Dr. hist.

Planders Emīls (1906–1983), ārsts 

Platais Imants (1952), astronoms, Dr. phys.

Plāte Modris (1951), luterāņu garīdznieks, fi ziķis 

Plāte Nikolajs (1915–1983), luterāņu garīdznieks 

Platkājis Edvīns (1938), bērnu ķirurgs, veselības aprūpes vadītājs, 

Dr. med.

Plauciņš Leons (1903–1993), arhitekts

Plaude Kārlis (1897–1975), siltumenerģētiķis

Plaude Liene (1898–1988), agronome

Plaudis Arvīds (1942), grafologs, dzejnieks, publicists

Plaudis Jānis (1903–1952), rakstnieks

Plēpis Osvalds (1931), otolaringologs, Dr. habil. med., LZA Dr. med. 

h. c. 

Plēpis Rūdolfs (1950), aktieris

Plēsums Alfrēds (1928), arhitekts

Pliekšāne Dārta (1828–1899), Raiņa māte

Pliekšāne-Stučka Dora (1870–1950), Raiņa māsa, P. Stučkas sieva

Pliekšāns Krišjānis (1825–1891), Raiņa tēvs

Plismane Skaidrīte (1933), volejboliste 

Plostenieks Fridrihs (1870–1952), dzejnieks, žurnālists

Plostnieks Jānis (1933), ķīmiķis, baptistu darbinieks, Dr. chem.

Plotkins Boriss (1925), matemātiķis, Dr. habil. math.

Plotnieks Andris (1938), jurists, Dr. iur.
Plūdonis Vilis (1874–1940), dzejnieks

Plūksne Kārlis (1906–1973), arhitekts

Plūme Zigurds (1920–1973), matemātiķis

Pļaviņa Irēna (1928), fi ziķe, Dr. habil. phys.
Pļaviņš Māris (1951), nefrologs

Pļisecka Maija (1925), krievu baletdejotāja

Počs Konstantīns (1912–1994), fi ziķis, LZA Dr. phys. h. c.
Počs Remigijs (1947), ekonomists, matemātiķis, Dr. habil. oec.
Podnieks Boriss (1924–1995), kinodiktors, J. Podnieka tēvs

Podnieks Juris (1950–1992), kinooperators, kinorežisors

Poga Juris (1957), arhitekts

Pogodins Nikolajs (1900–1962), krievu dramaturgs

Pokrotnieks Juris (1945), internists, Dr. med.

Pokulis Jānis (1938), pedagogs un izglītības organizators, Dr. habil. 
paed.

Pole Ernests (1872–1914), arhitekts

Polis Jānis (1938), ķīmiķis organiķis, Dr. chem., LZA Dr. chem. h. c.  
Pommers Jānis (1876–1934), pareizticīgo garīdznieks, arhibīskaps

Pommers Juris Gunārs (1934), inženieris mehāniķis, Dr. habil. sc. ing.

Pommers Pēteris (1904–1974), selekcionārs, Dr. agr.
Ponomarjovs Vladimirs (1946), matemātiķis, Dr. math.

Popovs Boriss (1871–1952), mineralogs

Popovs Valentīns (1937), radiotehniķis, Dr. habil. phys.
Porietis Jānis (1926–2005), ekonomists, sabiedrisks darbinieks, 

Dr. habil. oec.
Pormals Arturs (1926), trimdas latvietis, cīnītājs par Latvijas 

neatkarības atjaunošanu

Portišs Lajošs (1937), ungāru šahists

Poruks Jānis (1871–1911), rakstnieks

Prančs Anatolijs (1932), fi ziķis, Dr. habil. phys. 
Prande Alberts (1893–1957), gleznotājs, mākslas zinātnieks

Prēdele Aida (1950), žurnāliste, luterāņu garīdzniece

Preimate Elza (1920), interniste, Dr. habil. med. 

Preinbergs Gunārs (1931), veterinārārsts, valsts un sabiedriskais 

darbinieks, Dr. med. vet.
Priede Eduards (1871–1941), zirgu dresētājs

Priede Gunārs (1928–2000), dramaturgs

Priede Roberts (1907–1980), luterāņu garīdznieks 

Priedīte Arturs (1928), agronoms, biol. zin. dokt., Dr. habil. agr. 
Priedītis Oskars (1893–1941), matemātiķis 

Priedkalns Andrejs (1873–1923), pediatrs, sabiedrisks darbinieks 

Priedkalns Jānis (1934), veterinārārsts, sabiedrisks darbinieks, Ph. D
Priednieks Jānis (1956), zoologs, ornitologs, Dr. biol.
Priekulis Juris (1942), inženieris mehāniķis, Dr. sc. ing. 

Prīmanis Jēkabs (1892–1971), anatoms, Dr. med.

Prīmanis Mārtiņš (1878–1950), ķīmiķis tehnologs, Dr. chem. technol. 
Prokofj evs Pēteris (1925–2000), kodolfi ziķis, Dr. habil. phys.
Prombergs Jānis (1927–1993), veselības aprūpes vadītājs 

Prošenkovs Aivars (1954–2003), uzņēmējs, alpīnists

Pūce Olga (1916–2003), bibliogrāfe 

Pučiņš Edgars (1924), arhitekts, pilsētbūvniecības speciālists 

Pugačova Alla (1949), krievu estrādes dziedātāja

Puisāns Tadeušs (1918–2006), vēsturnieks, sabiedriskais darbinieks, 

publicists, LZA Dr. hist. h. c. 
Pujats Jānis (1930), katoļu garīdznieks, kardināls

Pūķis Māris (1948), fi ziķis, Dr. sc. ing., valsts un pašvaldību 

darbinieks

Pūliņš Nikolajs (1901–1971), lidotājs

Pumpēns Pauls (1947), molekulārbiologs, Dr. habil. biol.

Pumpure Austra (1928), dziesminiece, mūzikas pedagoģe

Pumpurs Andrejs (1841–1902), dzejnieks 

Pumpurs Juris (1891–1937), veterinārārsts 

Punga Valdemārs (1913–1994), matemātiķis, Ph. D 

Punka Ingrīda (1956), publiciste

Purapuķe Jānis (1864–1902), rakstnieks

Purene Margarita (1916–1980), skolotāja, latviešu valodas metodiķe

Puriņš Bruno (1928–2001), fi zikālķīmiķis, Dr. habil. chem. 

Puriņš Nikolajs Roberts (1858–1935), žurnālists, rakstnieks 

Purmalis Vilis (1927–1989), ķirurgs, med. zin. dokt.

Purvgalis Aivars (1939), inženieris tehnologs, Dr. silv. 

Purviņš Andris (1940), arhitekts 

Purviņš Indulis (1947), farmakologs, Dr. habil. med. 

Purvītis Vilhelms (1872–1945), gleznotājs

Purvs Arvīds (1926), komponists, diriģents

Pušinskis Valentīns (1936), kokapstrādes inženieris, Dr. sc. ing. 

Puškins Aleksandrs (1799–1837), krievu rakstnieks

Putāns Alberts (1929–1997), vieglatlētikas treneris

Putins Vladimirs (1952), Krievijas valsts darbinieks

Putnaērglis Rūdolfs (1899–2000), pulkvežleitnants 

Putniņš Ernests (1867–1962), ginekologs, LU Dr. med. h. c. 

R

Rabācs Kārlis (1902–1983), dzejnieks, žurnālists

Radčenko Sergejs (1944), krievu baletdejotājs, baleta pedagogs, 

režisors

Radiņš Ivars (1950), fi ziķis, Dr. sc. ing. 

Radziņa Elza (1917–2005), aktrise

Radziņš Guntis (1941), matemātiķis, Dr. math.

Radziņš Pēteris (1889–1930), militārs darbinieks, ģenerālis

Rainis (1865–1929), dzejnieks, dramaturgs, politisks un sabiedrisks 

darbinieks

Raipulis Jēkabs (1939), biologs, Dr. biol., LZA Dr. biol. h. c. 
Raisters Augusts (1888–1967), arhitekts 

Raisters Ēriks (1905–1967), dzejnieks, žurnālists

Raitums Uldis (1940), matemātiķis, Dr. habil. math.

Raizmanis Jūlijs (1903–1994), krievu kinorežisors

Raksa Pola (1941), poļu aktrise

Ramans Jānis (1871–1957), garīdznieks, diplomāts

Ramāns Miervaldis (1925–1996), valsts darbinieks

Rammane Velta (1915), arhitekte

Rancāne Anna (1959), dzejniece, žurnāliste

Rancāns Jāzeps (1886–1969), katoļu garīdznieks, valsts darbinieks 

Ranka Indulis Ojārs (1934), tēlnieks

Raņķis Augusts (1875–1937), grāmatizdevējs 



Raņķis Gunārs (1928), inženieris elektriķis, Dr. habil. sc. ing.

Raņķis Ivars (1937), inženieris elektromehāniķis, Dr. habil. sc. ing.

Rapa Jānis (1885–1941), grāmatizdevējs

Rapa Juris (1946), tēlnieks

Rapa Zigrīda Džoana (1936), tēlniece

Rapoports Aleksandrs (1946), mikrobiologs, Dr. habil. biol. 
Rasiņš Alfrēds (1916–1995), botāniķis, Dr. biol. 
Rasiņš Kārlis (1886–1974), grāmatizdevējs 

Rasmanis Artis (1971), motosportists 

Rastrigins Leonards (1929–1998), inženieris mehāniķis, Dr. habil. 
sc. ing.

Rašals Īzaks (1947), augu ģenētiķis, Dr. habil. biol.
Raščevska Malgožata (1956), psiholoģe

Ratkeviča Aina (1931), agronome, Dr. oec.
Rātmindere Līze (1848–1928), sabiedriska darbiniece

Rātminders Andžs (1805–1866), skolotājs 

Ratnieks Augusts (1904–1978), inženieris, elektrosakaru speciālists

Rāts Juris (1911–1987), matemātiķis 

Raubens Ansis (1910–1979), basketbola treneris

Raudive Konstantīns (1909–1974), rakstnieks, tulkotājs, fi lozofs

Raudseps Jegors (1862–1928), tālbraucējs kapteinis, kuģu īpašnieks 

Rauhvargere Vita (1951), arhitekte

Rauska Jānis (1873–1967), grāmatizdevējs 

Rāviņš Oskars (1862–1929), žurnālists, izdevējs, pedagogs 

Redjko Vladimirs (1929), inženieris radists, Dr. sc. comp. 

Reigans (Reagan) Ronalds Vilsons (1911–2004), ASV valsts 

darbinieks

Reihmane Skaidrīte (1945), inženiere ķīmiķe, Dr. sc. ing. 

Reimers Vilis (1910–2002), komponists, mūzikas teorētiķis, pedagogs

Reinbergs Augusts (1860–1908), arhitekts

Reinfelde Anna (1944), arhitekte 

Reinfelde Velta (1919), arhitekte 

Reinfelds Andrejs (1942), matemātiķis, Dr. habil. math. 

Reinfelds Arturs (1911), arhitekts 

Reinfelds Juris (1936), fi ziķis, PhD 

Reinhards Gustavs (1868–1937), oftalmologs, sabiedrisks darbinieks 

Reinhards Pauls (1903–1990), inženieris, diplomāts

Reinke Arnolds (1928), mediķis, LZA Dr. med. h. c.

Reinolds (Reynolds) Osborns (1842–1912), angļu inženieris, fi ziķis 

Reinvalde Erna (1908–1988), latviešu ritmoplastiķe, L. Garūtas māsa

Reinvalds Arvīds (1905–1964), fl autists, sitaminstrumentālists

Reinvalds Krišs (1863–1914), tālbraucējs kapteinis, kuģu īpašnieks

Reiters Jānis (1943), inženieris ekonomists, Dr. oec. 

Reiters Teodors (1884–1956), diriģents

Reiziņa Alise (1923), matemātiķe, fi z. un mat. zin. kand. 

Reiziņš Linards (1924–1991), matemātiķis, fi z. un mat. zin. kand. 

Rekaševs Aņisims (1859–1955), ārsts 

Rēlanders Lauri Kristians (1883–1942), Somijas valsts darbinieks

Remess Roberts (1964), ekonomists

Remess-Veics Aleksandrs (1876–1939), tālbraucējs kapteinis 

Remiķis Mārtiņš (1845–1921), cenzors, skolotājs 

Rencis (Rentz) Eduards (1898–1962), farmakologs, Dr. med. 

Rendels Nikolajs (1913–1964), arhitekts 

Renns (Renn) Ludvigs (1889–1979), vācu rakstnieks

Repins Iļja (1844–1930), krievu gleznotājs

Repše Einārs (1961), sabiedrisks un politisks darbinieks, fi ziķis

Reslers (Rössler) Vilhelms Romans (1879–1949), arhitekts

Rešetniks Reinis (1931), motobraucējs, treneris

Retenais Juris (1960), automātikas un telemehānikas (tālvadības) 

speciālists 

Rezevskis Jānis (1872–1941), luterāņu garīdznieks, Dr. theol. 
Ribickis Leonīds (1947), inženieris elektromehāniķis, Dr. habil. sc. 

ing.

Rīdzenieks Vilis (1884–1962), fotogrāfs

Riekstiņš Alberts (1907–2004), slēpotājs

Riekstiņš Eduards (1919–1992), matemātiķis, LZA Dr. math. h. c. 

Rietuma Dita (1967), kinokritiķe

Rikarde Skilla (1943), kinorežisore

Rikards Rolands (1942), inženieris mehāniķis, Dr. habil. sc. ing. 

Rimeicāns Jāzeps (1946), veterinārārsts, Dr. habil. med. vet.  

Rimskis-Korsakovs Nikolajs (1844–1908), krievu komponists

Rimšāns Jānis (1951), matemātiķis, Dr. math. 

Rinka Marta (1880–1952), A. Dombrovska līdzgaitniece

Rinkule-Zemzare Dzidra (1920–2007), rakstniece

Ritenbergs Haralds (1932), baletdejotājs, kinoaktieris, baleta 

pedagogs

Rītiņš Indriķis (1872–1961), pedagogs, izglītības darbinieks 

Ritsings Rihards (1903–1994), igauņu diriģents

Rivža Baiba (1949), valsts darbiniece, ekonomiste, Dr. habil. oec. 
Rivža Pēteris (1947), inženieris mehāniķis, Dr. habil. ing.

Rizga Pēteris (1883–1955), dzīvniekkopības zinātnieks, lauks. zin. 

dokt.

Rjabovs Boriss (1951), astronoms, Dr. phys. 

Rjazanovs Eldars (1927), krievu dramaturgs, scenārists

Robiņš Jānis (1925), ķīmiķis, Dr. chem. h. c. 
Rocēns Kārlis (1939), inženieris mehāniķis, Dr. habil. sc. ing. 

Rogulis Uldis (1957), fi ziķis, Dr. habil. phys. 
Rokpelnis Jānis (1945), dzejnieks

Rolle Miķelis (1892–1979), veterinārārsts, Dr. med. vet.  
Romanova Helēna (1929–1987), aktrise

Romans Aleksandrs Johans (1878–1911), gleznotājs

Rončevskis Konstantīns (1875–1935), poļu izcelsmes latviešu 

tēlnieks, arhitekts

Ronis Indulis (1943), vēsturnieks, Dr. habil. hist.
Roze Andris (1936), arhitekts, pilsētplānošanas speciālists 

Roze Jānis (1878–1942), grāmatizdevējs 

Roze Leonids (1925), astronoms, Dr. phys. 
Roze Leonora (1928), astronome, Dr. phys.
Rozenbaha Veronika (1916–2003), onkoloģe, Dr. habil. med. 

Rozenkrons Jānis (1939), inženieris elektriķis, Dr. sc. ing. 

Rozēns Andrejs (1902–1984), inženieris mežkopis, lauks. zin. kand. 

Rozēns Juris (1869–1927), žurnālists, izdevējs 

Rozenšteins Eižens (1886–1933), ķīmijas tehnologs, Dr. chem. 
technol. 

Rozentāle Baiba (1955), infektoloģe, Dr. med. 

Rozentāls Gunārs (1929–1993), inženieris hidrotehniķis, Dr. sc. ing. 

Rozentāls Janis (1866–1916), gleznotājs

Rozentāls Jānis (1904–1997), teologs, Dr. theol. 
Rozentāls Linards (1971), luterāņu garīdznieks

Rozentāls Rafails (1937), transplantologs, Dr. habil. med. 

Roziņš Fricis (1870–1919), revolucionārs, publicists, jaunstrāvnieks

Rozītis Teodors (1924), inženieris, komutāciju tehnikas konstruktors

Rožkalns Jānis (1895–1977), ekvilibrists

Rū (Roux) Emils Pjērs Pols (1853–1933), franču mikrobiologs

Rubauska Irēna (1930), arhitekte, pilsētbūvniecības speciāliste

Rubenis Jānis (1933), inženieris tehnologs 

Rubenis Jevgeņijs (1925), agronoms, Dr. habil. agr. 
Rubenis Juris (1961), luterāņu garīdznieks, literāts, sabiedrisks 

darbinieks

Ruberts Jānis (1874–1934), oftalmologs, Dr. med. 

Rubins Andris (1947), dermatovenerologs, Dr. habil. med. 

Rubinšteins Ļevs (1914), matemātiķis, Dr. phys.

Rubinšteins Sergejs (1889–1960), psihologs, fi lozofs

Rubis Kārlis (1902–1990), arhitekts

Rubulis Vladislavs (1887–1937), farmaceits, sabiedrisks un valsts 

darbinieks 

Ručs Kazimirs (1915 –2007), katoļu garīdznieks 

Rudzīte Marta (1924–1996), valodniece, Dr. habil. philol. 

Rudzīte Vera (1929–2007), interniste, Dr. habil. med. 

Rudzītis Dāvids (1881–1939), sabiedrisks un valsts darbinieks, 

publicists

Rudzītis Guntis (1932–2004), ķīmiķis, pedagogs, ķīmijas mācību 

metodiķis, Dr. habil. paed. 
Rudzītis Helmārs (1903–2001), grāmatizdevējs, kultūras darbinieks, 

LZA Dr. hist. h. c

Rudzītis Jānis (1916–1971), inženieris, lidotājs, izpletņlēcējs

Rudzītis Jānis (1929), pedagogs, Dr. paed.

Rudzītis Jānis (1938), inženieris mehāniķis, Dr. habil. sc. ing. 

Rudzītis Jevgeņijs (1921), tālbraucējs kapteinis

Rudzītis Kristaps (1899–1978), internists, Dr. med. 

Ruģēns Jānis (1817–1876), dzejnieks, tulkotājs, apgaismības 

darbinieks

Ruks Kārlis (1904–1990), selekcionārs

Ruks Varis (1947–1997), traumatologs ortopēds, Dr. med. 

Rukšāns Jānis (1946), selekcionārs, žurnālists, sabiedrisks darbinieks

Rūķe-Draviņa Velta (1917–2003), valodniece, folkloriste

Rumba Ingrīda (1959), pediatre, Dr. habil. med. 

Rumbenieks Aivars (1951), vieglatlēts, soļotājs

Rumbergs Jēkabs (1846–1923), baptistu garīdznieks 

Ruments Jūlijs (1900–1943), farmaceits, Dr. pharm. 

Rūmniece Berta (1865–1953), aktrise

Runds Henriks (1933), veselības aprūpes vadītājs

Rupeiks Māris (1977), motosportists

Ruperte Līga (1932), pedagoģe, psiholoģe 

Ruplis Augusts (1936), ķīmiķis, Dr. habil. chem. 

Rupšiene Angela (1952), lietuviešu basketboliste, trenere

Rusbergs Miķelis (1866–1932), tālbraucējs kapteinis, kuģu īpašnieks

Ruslēvics Reinholds (1907–1995), 1. šķiras kuģu mehāniķis

Rusovs Volfgangs (1868–1938), tālbraucējs kapteinis 

Rusteiķis Aleksandrs (1892–1958), lietuviešu izcelsmes latviešu 

kinorežisors

Rutkis Jānis (1950), arhitekts

Rūzvelts (Roosevelt) Franklins Delano (1882–1945), ASV valsts 

darbinieks 

Ruža Antons (1938), agronoms, Dr. habil. agr. 

Ružs Boļeslavs (1928–2000), aktieris, režisors

S

Sabaļausks (Sabaliauskas) Aļģirds (1929), lietuviešu valodnieks, 

tulkotājs, Dr. habil. philol. 
Sabardina Gali (1914–1973), ģeobotāniķe, biol. zin. dokt. 

Sadikovs Ivans (1858–1937), leprologs

Sadirbajevs Felikss (1951), matemātiķis, Dr. habil. math. 

Sagalovičs Gennadijs (1936), inženieris mehāniķis, Dr. habil. sc. ing. 

Saharovs Andrejs (1921–1989), krievu kodolfi ziķis, cilvēktiesību 

cīnītājs

Sahovs Aleksandrs (1951), arhitekts

Sakārnis Oskars (1902–1978), luterāņu garīdznieks

Sakne Jānis (1863–1927), tālbraucējs kapteinis

Sakss Kārlis (1897–1987), mežkopis, lauks. zin. dokt. 

Sakss Pauls (1878–1966), dziedātājs

Saktiņa Pārsla (1961), radiodiktore

Salaks Juris (1961), medicīnas vēsturnieks, Dr. med. 

Saleniece-Garkalne Maiga (1951), basketboliste

Saleniece-Šiliņa Maija (1951), basketboliste

Salenieks Jānis (1942), inženieris elektriķis, Dr. sc. ing. 

Salenieks Narimants (1938), inženieris mehāniķis, Dr. habil. sc. ing. 

Saliņš Zigurds (1931), inženieris tehnologs, Dr. sc. ing. 

Salītis Antonijs (1949), astronoms, Dr. phys. 
Salivans (Sullivan) Lūiss Henrijs (1856–1924), arhitekts, 

arhitektūras teorētiķis 

Salmiņš Arvīds (1914–1982), skolotājs, vēstures pētnieks, vēst. zin. 

kand. 

Salmons (Salmon) Daniels (1850–1914), amerikāņu veterinārārsts, 

Dr. med. vet. 
Salnais Voldemārs (1886–1948), tautsaimnieks, valsts darbinieks

Saltais Gunārs (1930–1997), tālbraucējs kapteinis, jūrniecības 

darbinieks

Saltups Andris (1935), ārsts, LZA Dr. med. h. c.
Samoilovs Vitalijs (1962), hokejists

Samsons Vilis (1920), fi lozofs, padomju darbinieks, fi loz. zin. kand. 

Saņejevs Viktors (1945), vieglatlēts (trīssoļlēcējs) 

Saprovskis Ludvigs (1948), arhitekts

Sārinens (Saarinen) Eliels (1873–1950), somu arhitekts

Sārinens (Saarinen) Ēro (1910–1961), somu izcelsmes amerikāņu 

arhitekts 

Sarkans Uģis (1970), datorzinātnieks, Dr. sc. comp. 

Sarma Bernhards (1910–2004), būvinženieris, Dr. sc. ing.

Sarma Pauls (1901–1975), inženieris mežkopis, lauks. zin. kand. 

Sarma Visvaldis (1963), arhitekts

Sarmulis Imants (1950), tālbraucējs kapteinis, jūrniecības darbinieks

Sarojans Viljams (1908–1981), armēņu izcelsmes amerikāņu 

rakstnieks, dramaturgs

Sartrs (Sartre) Žans Pols (1905–1980), franču rakstnieks, fi lozofs

Sauka Olafs (1929–1995), inženieris hidrotehniķis, Dr. sc. ing. 

Sauleskalns Voldemārs (1905–1973), dramaturgs

Saule-Sleine Mērija (1895–1982), pedagoģe, valodniece

Saulīte Edīte (1925–1992), veterinārārste, biol. zin. kand. 

Saulīte Vaira (1952), virusoloģe, Dr. med. 

Saulīte Voldemārs (1928–1997), ftiziatrs

Saulītis Juris (1939), ekonomists, Dr. oec. 

Saulītis Pēteris (1910–2000), arhitekts

Sautviks Veins Orains (1923), amerikāņu ķirurgs, tēlnieks

Savaitova Ludmila (1933), ģeoloģe, Dr. geol. 
Savickis Ungars (1952), komponists

Savisko Vera (1932), arhitekte

Sažko Lilija (1943), arhitekte

Sebre Sandra (1953), psiholoģe, PhD, Dr. psych.

Sebris Kārlis (1914), aktieris

Sedmale Gaida (1936), inženiere ķīmiķe, Dr. habil. chem.  

Sedmalis Uldis (1933), ķīmiķis, Dr. habil. chem. 

Sedols Jānis (1939), matemātiķis, Dr. sc. comp. 

Sedovs (Седов) Valentins (1924–2004), krievu arheologs, vēst. zin. 

dokt.

Segals Hilels (1931), inženieris hidrotehniķis, Dr. habil. sc. ing. 

Segleniece Klāra (1928), sabiedrības veselības speciāliste, Dr. habil. 
med. 

Segliņš Arvīds (1927–1983), veterinārārsts, vet. med. zin. dokt. 

Segliņš Kārlis (1904–1982), ftizioķirurgs, med. zin. kand. 

Segliņš Mareks (1970), jurists, valsts darbinieks

Seile Valērija (1891–1970), kultūras darbiniece, pedagoģe, bibliogrāfe

Seiļs Stepons (1909–1979), grāmatniecības vēsturnieks, literāts

Sēja Ludvigs (1885–1962), pedagogs, diplomāts

Sēja Pēteris (1880–1940), tautsaimnieks, vēsturnieks, diplomāts

Sējējs Normunds (1968), hokejists, treneris

Seleckis Ivars (1934), kinooperators, kinorežisors

Seļivanovs Pāvels (1952), volejbolists

Semencovs Nikolajs (1915–1988), arhitekts

Semjonova Uļjana (1952), basketboliste

Sēnals Edgars (1917–1978), luterāņu garīdznieks 

Sengers (Sanger) Frederiks (1918), angļu ķīmiķis organiķis
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Senkevičs (Sienkiewicz) Henriks (1846–1916), poļu rakstnieks

Sentģerģi (Szent-Györgyi) Alberts (1893–1986), amerikāņu 

bioķīmiķis

Sērensens (Sørensen) Hennings (1926), dāņu ģeologs, PhD 

Sergejeva Varvara (1902–1997), koksnes ķīmiķe, Dr. habil. chem. 

Serģis Jānis (1938), motosportists, treneris

Serģis Kristers (1974), motosportists

Serovs (Cepob) Valentins (1865–1911), krievu gleznotājs

Sers Iveta (1966), diplomāte

Seskis Jānis (1877–1941), skolotājs, diplomāts 

Sētiņa Janina (1946), inženiere tehnoloģe, Dr. sc. ing. 

Sigismunds Augusts (1520–1572), Polijas karalis un Lietuvas 

lielkņazs

Sihtors Andris (1959), ārsts, uzņēmējs

Siksnis Andris (1969), sociālais darbinieks

Sildedzis Jānis (1881–1973), 1. šķiras kuģu mehāniķis

Silenieks Juris (1925), literatūrzinātnieks 

Silenieks Visvaldis (1898–1960), aktieris

Siliņa Zenta (1921–1994), veterinārārste, biol. zin. kand. 

Siliņš Andrejs (1940), fi ziķis, valsts un sabiedrisks darbinieks, 

Dr. habil. phys.
Siliņš Edgars Imants (1927–1998), fi ziķis, Dr. habil. phys. 
Siliņš Ivars (1931), internists, Dr. habil. med. 

Siliņš Jānis (1896–1991), mākslas zinātnieks, Dr. phil.
Siliņš Kārlis (1875–1929), žurnālists, redaktors 

Siliņš Leonīds (1916–2005), vēsturnieks, sabiedrisks darbinieks, LZA 

Dr. hist. h. c.
Sīlis Andis (1965), arhitekts

Silkalns Eduards (1937), pedagogs, žurnālists

Silmalis Arvīds (1895–1951), agronoms, Dr. agr. 
Silonova Gaļina (1941), hepatoloģe, Dr. habil. med. 

Silovs Juris (1950), vieglatlēts (skrējējs)

Siļķe Kārlis (1937), inženieris hidrotehniķis 

Sīmanis Jēkabs (1865–1941), diriģents 

Simanovičs Kaspars (1972), luterāņu garīdznieks

Simonjans Ļevs (1939), matemātiķis, Dr. habil. math. 

Simons (Simon) Žaks (1947), franču fi zikālķīmiķis 

Sinaiskis Vasilijs (1876–1949), jurists, Dr. iur.

Sīpols Jānis Alfreds (1950), fi ziologs, Dr. med. 

Sivčiks Boļeslavs (1893–1983), zootehniķis, agronoms, lauks. zin. 

dokt.

Sizovs Oļegs (1931–2008), ķirurgs, med. zin. dokt.

Sjakste Nikolajs (1955), bioķīmiķis, Dr. habil. biol. 

Skadiņa Inguna (1966), matemātiķe, Dr. sc. comp. 

Skadiņš Pēteris (1865 –?), tālbraucējs kapteinis, kuģu īpašnieks

Skaģers Andrejs (1940), ķirurgs, Dr. habil. med. 

Skaidrīte Jūlija (1871–1942), aktrise

Skalbe Kārlis (1879–1945), dzejnieks, sabiedrisks un valsts darbinieks

Skalbe Lizete (1886–1972), tulkotāja

Skalbergs Juris (1935), arhitekts

Skalders Kārlis (1901–2001), zobārsts

Skārds Jānis (1929–1998), fi ziologs, Dr. habil. med. 

Skārds Vilis (1894–1980), būvinženieris, Dr. ing. 

Skramans Alfrēds Laimonis (līdz 1994 Alfrēds Skromanis; 1915–

1996), inženieris mehāniķis, Dr. habil. sc. ing. 

Skrastiņš Artūrs (1974), aktieris

Skrastiņš Kārlis (1974), hokejists

Skribs (Scribe) Ežēns (1791–1861), franču dramaturgs

Skride Māra (1940), kordiriģente

Skrīveris Juris (1934–1997), kordiriģents

Skrupskis Imants Atis (1948), inženieris tehnologs, Dr. habil. sc. ing. 

Skudiņa Milda (1894–1968), pirmā latviešu veterinārārste, veter. zin. 

kand. 

Skudra Alberts (1925–2003), būvinženieris, Dr. habil. sc. ing. 

Skudra Austra (1926), aktrise, teātra darbiniece

Skudra Līga (1942), bioloģe, Dr. sc. ing. 

Skudra Pēteris (1973), hokejists

Skuja Heinrihs (1892–1972), algologs, Dr. rer. nat. 
Skuja Jānis (1886–1983), fi ziologs, Dr. med. 

Skuja Liesma (1935), arhitekts

Skuja Linards (1935), arhitekts

Skuja Linards (1952), fi ziķis, Dr. habil. phys. 
Skuja Nikolajs (1913), internists, Dr. habil. med. 

Skujāns Juris (1952), būvinženieris, Dr. sc. ing. 

Skujāns Rainis (1922), agronoms, Dr. agr. 

Skujenieks Knuts (1936), dzejnieks

Skujenieks Marģers (1886–1941), politisks darbinieks, statistiķis, 

publicists

Skujiņa Ausma (1931), arhitekte

Skujiņa Austra (1909–1932), dzejniece

Skujiņa Jūlija (1912–1936), skolotāja 

Skujiņa Valentīna (1937), valodniece, Dr. habil. philol. 
Skujiņš Frīdrihs (1890–1957), arhitekts

Skujiņš Jānis (1926–2005), biologs, PhD 

Skujiņš Zigmunds (1926), rakstnieks, publicists

Skulme Džemma (1925), gleznotāja, mākslas zin. kand.

Skulme Jurģis (1928), gleznotājs, mākslas zinātnieks, mākslas zin. 

kand.

Skulme Ksenija (1893–1967), dietoloģe, med. zin. dokt., J. Skulmes 

māte

Skulme Marta (1890–1962), tēlniece, Dž. Skulmes māte

Skulme Oto (1889–1967), gleznotājs, scenogrāfs, Dž. Skulmes tēvs

Skulme Uga (1895–1963), gleznotājs, grafi ķis, mākslas zinātnieks,     

J. Skulmes tēvs

Skulme Valentīns (1922–1989), aktieris

Skulte Ādolfs (1909–2000), komponists, pedagogs

Skulte Bruno (1905–1976), komponists, diriģents

Skulte Oskars Voldemārs (1879 –?), 1. šķiras kuģu mehāniķis

Slaidiņš Gunārs (1934–1980), fi zikālķīmiķis, ķīm. zin. kand. 

Slaidiņš Jānis (1916–2000), ķirurgs, Dr. habil. med. 

Slakteris Atis (1956), inženieris, valsts darbinieks

Slaņķis Visvaldis (1907–1984), fi ziologs, biol. zin. kand. 

Slapiņš Andris (1949–1991), kinooperators

Slaucītājs Leonīds (1899–1971), ģeofi ziķis, Dr. math. 

Slaucītājs Sergejs (1902–1982), astronoms

Slava Voldemārs (1908–1997), inženieris konstruktors

Slavietis Edgars (1905–1986), arhitekts

Slencka Reinhards (1931), teologs, Dr. theol.
Sliede Pēteris (1941–2005), inženieris mehāniķis, Dr. sc. ing.

Sloskāns Boļeslavs (1893–1981), katoļu garīdznieks, bīskaps 

Sluckis Leonids (1927), bioķīmiķis, Dr. habil. med. 

Smildziņa-Budovska Skaidrīte (1943), basketboliste

Smilgājs Aivis (1941–1995), matemātiķis, Dr. sc. comp. 

Smiltens Eduards (1918–1992), urologs, LZA Dr. med. h. c.
Smiļģis Eduards (1886–1966), aktieris, režisors

Smūls Juhans (1922–1971), igauņu rakstnieks

Sniķeris Reinholds Voldemārs (1893–1853), otolaringologs, 

Dr. med. 

Sniķers Pēteris (1875–1944), dermatovenerologs, ārsts ģenerālis, 

Dr. med. 

Snips Artūrs (1949), rakstnieks, publicists

Sočņevs Arturs (1947), imunologs, Dr. habil. med. 

Sodums Dzintars (1922–2008), rakstnieks, tulkotājs

Soikans Juris (1920–1995), gleznotājs, mākslas zinātnieks

Sokolovs Jānis (1943), otolaringologs, Dr. med. 

Solovjovs (Соловьeв) Anatolijs (1948), krievu kosmonauts

Solovjovs (Соловьeв) Jurijs (īst. Juris Vilks; 1924), krievu ķīmijas 

vēsturnieks, ķīm. zin. kand.

Solžeņicins Aleksandrs (1918–2008), krievu rakstnieks

Sonka Emīlija (1939), riteņbraucēja, trenere 

Sorokina Tamara (1932), interniste, Dr. habil. med. 

Sorokins Vitalijs (1936), ģeologs, Dr. geol. 

Sosārs Burhards (1890–1953), komponists, diriģents

Soste Kārlis (1886–1943), veterinārārsts

Sotaks Reinholds (1890 –1966), žurnālists, literāts

Spāde Teodors (1891–1970), militārs darbinieks, admirālis

Spalviņš Aivars (1940), datorzinātnieks, Dr. sc. ing. 

Sparāns Aigars (1955–1996), arhitekts

Spaskis Boriss (1937), šahists

Speke Arnolds (1887–1972), vēsturnieks, literatūrvēsturnieks, 

diplomāts, Dr. philol.
Speke Vija (1922), gleznotāja, grafi ķe

Spektors Andrejs (1943), matemātiķis, Dr. phys. 

Sprancmanis Nikolajs (1936), inženieris mehāniķis, Dr. habil. oec. 
Springovičs Antonijs (1876–1958), katoļu garīdznieks, arhibīskaps 

Spriņģis Kārlis (1903–1987), ģeologs, ģeol. un mineral. zin. dokt. 

Spriņģis Māris (1944), fi ziķis, Dr. habil. phys. 

Sproģis Andris (1934), ekonomists, Dr. habil. agr. 

Sprūdžs Ādolfs (1922–2003), jurists, bibliotēku un sabiedrisks 

darbinieks

Sprūžs Jāzeps (1937), biologs, Dr. habil. agr. 

Spuņģis Voldemārs (1953), zoologs, entomologs, Dr. biol. 
Spura Alfrēds (1928–2001), horeogrāfs

Stabulniece Aīda (1937), mūzikas zinātniece, pedagoģe, kordiriģente

Stakle Pēteris (1881–1944), jūrniecības darbinieks, inženieris

Stālbergs Mārtiņš (1867–1942), tālbraucējs kapteinis

Staltmane Velta (1926), valodniece, fi lol. zin. kand. LZA Dr. philol. 

h. c.
Stalts Dainis (1939), latviešu un lībiešu folklorists

Staļins (Сталин) Josifs (1878 vai 1879–1953), padomju diktators, 

PSRS vadītājs 

Staņa Marta (1913–1972), arhitekte

Stāraste Margarita (1914), gleznotāja, grafi ķe, rakstniece 

Starcevs Vjačeslavs (1939), matemātiķis, Dr. math. 

Starcs Pēteris (1889–1968), agronoms, Dr. agr. 
Staris Alfrēds (1926), skolu vēstures pētnieks, vēst. zin. kand. 

Starkovs Arsenijs (1874–1927), anatoms, Dr. med. 

Stenders Gothards Frīdrihs (Vecais Stenders; 1714–1796), baltvācu 

garīdznieks, valodnieks, rakstnieks

Stengrevica Melita (1927), valodniece, Dr. philol., LZA Dr. philol. 
h. c. 

Stepanovs Aleksejs (1958), matemātiķis, Dr. math. 

Steprāns Juris (1953), matemātiķis, PhD 

Stērste Andrejs (1853–1921), jurists, valodnieks, sabiedrisks 

darbinieks

Stērste Elza (1885–1976), dzejniece, rakstniece, dramaturģe

Stikāns Oļģerts (1935), neirologs, Dr. med.

Stinkule Austra (1936), ķīmijas tehnoloģe, ģeoloģe, Dr. geol. 
Stoligvo Nikolajs (1900–1976), infekcionists mikrobiologs, Dr. med. 

Stone Sarmīte (1963), airētāja 

Stradiņš Jānis (1933), ķīmiķis, zinātņu vēsturnieks, Dr. habil. chem. 

Stradiņš Pauls (1896–1958), ķirurgs, onkologs, medicīnas 

vēsturnieks, Dr. med.

Stradiņš Pauls (1963), fi ziķis 

Stradiņš Pēteris (1971), kardioķirurgs, Dr. med.

Strakovs Andris (1934), ķīmiķis organiķis, Dr. habil. chem. 

Strands (Strand) Embriks (1876–1947), norvēģu zoologs

Stranga Aivars (1954), vēsturnieks, Dr. habil. hist. 
Straubergs Jānis (1886–1952), matemātiķis, pedagogs, vēsturnieks

Straujums Uldis (1950), matemātiķis 

Straumanis Mārtiņš Eduards (1898–1973), fi zikālķīmiķis, Dr. chem. 

Straume Jānis (1935–1998), ģeologs, kvartārģeologs

Straume Jānis (1962), ārsts, politisks darbinieks

Straume Jānis Imants (1945), astronoms, Dr. phys. 
Straume Jūlijs (1874–1970), tekstilmākslinieks, mākslas pedagogs

Strautmanis Ivars (1932), arhitekts, Dr. habil. archt. 
Strautnieks Aivars (1941), inženieris tehniķis, Dr. oec. 
Strauts Andrejs (1941), radioinženieris, Dr. sc. ing. 

Strautzelis Pāvils (1864–1941), ārsts

Strazdiņš Indulis (1934–2001), matemātiķis, Dr. habil. math. 

Strazdiņš Jānis (1941), narkologs, LZA Dr. med. h. c.
Strazdiņš Kārlis (1890–1964), valsts darbinieks, vēsturnieks

Streičs Jānis (1936), kinorežisors

Streips Uldis (1942), mikrobiologs, PhD 

Strēlis Aivars Jānis (1942), ftiziatrs, med. zin. dokt.

Strīķis Voldemārs (1936), lauksaimniecības ekonomists, Dr. agr., 

LZA Dr. agr. h. c.

Stroda Ingrīda Brigita (1942), žurnāliste

Strods Aloizs (1924), fi lozofs, Dr. habil. phil. 

Strods Heinrihs (1925), vēsturnieks, Dr. habil. hist. 

Strods Juris (1958), matemātiķis, Dr. sc. comp. 

Strods Pēteris (1892–1960), katoļu garīdznieks, teologs, Dr. phil.

Stroķis Jānis (1882–1946), 1. šķiras kuģu mehāniķis

Strubergs Aleksandrs (1907–1985), tālbraucējs kapteinis, locis

Strunke Niklāvs (1894–1966), gleznotājs

Strupovičs Viktors (1933–2002), basketbola treneris

Strupulis Jānis (1949), tēlnieks

Stučka Pēteris (1865–1932), latviešu izcelsmes padomju valsts un 

partijas darbinieks

Studente Aelita (1928–1995), pedagoģe un psiholoģe, Dr. paed.

Students Jūlijs (1898–1964), fi lozofs, psihologs, pedagogs

Stukmanis Ilgonis Alfs (1935), arhitekts

Stumbergs Mārtiņš (1872–1955), bibliotēku darbinieks

Stupelis Kaspars (1982), motosportists

Subačs Artūrs (1927), inženieris mehāniķis, Dr. habil. sc. ing. 

Subačs Māris (1963), grafi ķis

Sudmalis Jānis (1887–1984), lietišķās mākslas meistars

Sudnieks Francis (1933), inženieris mehāniķis, Dr. sc. ing. 

Sudrabkalns Jānis (1894–1975), dzejnieks

Sudrabs Jānis (1884–1972), agronoms, dārzkopis, Dr. agr.
Suhonens (Suhonen) Sepo (1938), somu valodnieks 

Sukovskis Uldis (1952), inženieris matemātiķis, Dr. sc. ing. 

Sūrītis Zigurds Leo (1934), latviešu izcelsmes amerikāņu plastiskais 

ķirurgs

Survilo Tatjana (1949), ekonomiste, Dr. oec. 

Suvorovs-Rimņickis Aleksandrs (1804–1882), Baltijas 

ģenerālgubernators

Svēdbergs (Svedberg) Teodors (1884–1971), zviedru fi zikālķīmiķis

Svenne Oto (1886–1938), pedagogs, publicists, izglītības darbinieks

Sviderskis (Свидерский) Aleksejs (1878–1933), krievu diplomāts, 

PSRS vēstnieks Latvijā

Svinne Rihards (1885–1939), fi ziķis

Sviridovs Eduards (1932–1985), radioelektronikas speciālists, tehn. 

zin. dokt. 

Svirlovskis Eduards (1874–1949), farmakognosts, Dr. pharm. 

Svirskis Šimons (1952), farmakologs, Dr. med. 

Š

Šadurskis Kārlis (1959), inženieris matemātiķis, Dr. sc. ing. 

Šalkonis Oļģerts (1931), aktieris, režisors



Šalkovskis Vilhelms (1885 –?), tālbraucējs kapteinis 

Šarūns (Scharoun) Hanss (1893–1972), vācu arhitekts

Šaurums Gustavs (1883–1952), luterāņu garīdznieks, bibliogrāfs

Ščerbatihs Viktors (1974), svarcēlājs, valsts darbinieks

Ščerbiņins Eduards (1939), fi ziķis, Dr. habil. phys. 
Šebanovs Leonids (1949–2002), fi ziķis, Dr. habil. phys. 
Šefels (Scheff el) Frīdrihs (? – 1913), arhitekts tehniķis

Šēlers (Scheler) Maksis (1874–1928), vācu fi lozofs

Šēls (Scheel) Heinrihs Karls (1829–1909), arhitekts

Šēnberga Aina (1927), arhitekte

Šēnbergs Edgars (1923), arhitekts

Šēnbergs Uģis (1954), arhitekts

Šenfelde Maija (1957), inženiere ekonomiste, Dr. oec.
Šervinskis (Scherwinsky) Maksis Gustavs (1859–1909), arhitekts

Šervinskis Vladimirs (1894–1975), arhitekts

Šestakovs Vladimirs (1938), inženieris mehāniķis, Dr. habil. sc. ing. 

Ševardnadze Eduards (1928), Gruzijas politisks darbinieks

Šilde Ādolfs (1907–1990), jurists, žurnālists

Šilde-Kārkliņa Rasma (1946), politoloģe, Dr. habil. politol. 
Šiliņš Georgs (1918), endokrinologs, Dr. med. 

Šiliņš Roberts (1888–1964), internists

Šiliņš Viesturs (1950), ftiziopneimonologs, Dr. med. 

Šillers Frīdrihs (1759–1805), vācu rakstnieks, dzejnieks, dramaturgs

Šilters Edvīns (1934), fi ziķis, Dr. habil. phys. 
Šiļņeva Lidija (1949), fi loloģe, Dr. paed. 

Šimanska Marija (1922–1995), ķīmiķe organiķe, Dr. habil. chem. 

Šipkovs Pēteris (1944), inženieris enerģētiķis, Dr. habil. sc. ing. 

Širaks Džems (1919–1991), veterinārārsts, Dr. med. vet. 
Škapars Jānis (1927), literatūrkritiķis, valsts un politisks darbinieks

Škļeņņiks Alfrēds (1921–1999), matemātiķis

Šķēle Andris (1958), inženieris mehāniķis, valsts darbinieks 

Šķēle Arnolds (1931), inženieris mehāniķis, Dr. habil. sc. ing. 

Šķerbergs Kārlis (1891–1952), tālbraucējs kapteinis

Šķicis Vilnis (1939–1987), veterinārārsts, veter. zin. kand. 

Šķilters Gustavs (1874–1954), tēlnieks

Šķiņķis Censonis (1930–1999), hidrotehnikas un meliorācijas 

speciālists, Dr. habil. sc. ing. 

Šķiņķis Vilis (1866–1943), grāmatiespiedējs

Šķirmants Jānis (1906–1992), izdevējs, publicists, tulkotājs

Šķuburs Artūrs (1932), baptistu mācītājs 

Šlauss (Schlau) Vilfrīds (1917), vācu sociologs, Dr. habil. soc. 

Šmelds Ivars (1947), astronoms, Dr. phys. 

Šmēlings (Schmaeling) Aleksandrs (1877–1961), arhitekts

Šmēlings (Schmaeling) Reinholds (1840–1917), arhitekts

Šmīdebergs (Schmiedeberg) Osvalds (1838–1921), farmakologs, 

Dr. med. 

Šmids (Schmid) Volfgangs (1929), vācu valodnieks

Šmithene Mirdza (1887–1978), aktrise

Šmits Aleksandrs (1892–1978), bioķīmiķis, med. zin. dokt.

Šmits (Schmidt) Bernhards (1879–1935), vācu optiķis

Šmits Gustavs (1882 –?), 1. šķiras kuģu mehāniķis

Šmits Jānis (1941), baptistu mācītājs, Dr. theol. 
Šmits Laimonis (1950), arhitekts

Šmits Luijs (1907–1985), aktieris

Šmits Vladimirs (1925), tiesu medicīnas eksperts, med. zin. dokt.

Šmulders Voldemārs (1890–1942), kuģubūves inženieris, jūrskolotājs

Šneidere Mudīte (1934), aktrise, rakstniece

Šneps Manfrēds (1935), matemātiķis, Dr. habil. ing. 

Šnīders Andris (1943), inženieris elektriķis, Dr. habil. sc. ing. 

Šnipke Gunta (1955), arhitekte, literāte, Dr. hist. h. c.
Šnitke Alfrēds (1934–1998), komponists

Šnore Pēteris (1860–1928), tālbraucējs kapteinis, kuģniecības 

darbinieks

Šnore Pēteris Bernhards (1892–1968), tālbraucējs kapteinis, kuģu 

īpašnieks

Šnore Rauls (1901–1962), arheologs

Šņitņikovs Vladimirs (1913–1996), arhitekts

Šolcs (Scholz) Frīdrihs (1928), vācu literatūrzinātnieks, Dr. philol. 
Šostaks Aleksandrs (1948), matemātiķis, Dr. habil. math. 

Šovs (Shaw) Džordžs Bernards (1856–1950), angļu dramaturgs

Špenglers (Spengler) Osvalds (1880–1936), vācu fi lozofs 

Špērs Pauls (1865–1923), farmaceits 

Špoģis Kazimirs (1927), agronoms, Dr. habil. agr. 
Špona Ausma (1934), pedagoģe, Dr. habil. paed. 

Šrēdingers (Schroedinger) Ervins (1887–1961), austriešu fi ziķis

Šreiners Vilhelms (1864–1936), inženieris tehnologs, diplomāts

Štālbergs Ernests (1883–1958), arhitekts 

Štāls Bērtulis (1873–1935), tālbraucējs kapteinis, kuģu īpašnieks

Štāls Mārtiņš (1887–1971), tālbraucējs kapteinis, kuģu īpašnieks

Štāls Valdemārs (1889–1979), ķīmiķis, Dr. chem.

Štāls Voldemārs (1908–1995), tālbraucējs kapteinis

Štaudingere-Voita Magda (1902–1997), bioloģe, ķīmiķe, PhD 

Štaudingers (Staudinger) Hermanis (1881–1965), vācu ķīmiķis

Šteinbergs Valentīns (1918), fi lozofs, fi loz. zin. dokt. 

Šteinbuka Inna (1952), ekonomiste, Dr. habil. oec. 
Šteiners Kārlis (1938), matemātiķis, Dr. math. 

Šteinics (Steinitz) Vilhelms (1836–1900), austriešu šahists

Šteins Kārlis (1911–1983), astronoms, fi z. un mat. zin. dokt. 

Šteins Valdis (1948), ģeogrāfs, politisks darbinieks, Dr. geogr.
Štelmahers Ernests (1881 –?), 1. šķiras kuģu mehāniķis

Šternbergs Andris (1944), fi ziķis, Dr. habil. phys. 
Šterns Andrejs (1943), baptistu mācītājs 

Šterns Indriķis (1918–2005), vēsturnieks, Dr. hist.
Štifts Agnis (1923), endokrinologs, Dr. med. 

Štrāls Aleksandrs (1879–1947), gleznotājs

Štrausa Silvija (1939), būvinženiere 

Štrauss (Strauss) Rihards (1864–1949), vācu komponists, diriģents

Štrauss Vairis (1946), radioinženieris, Dr. habil. sc. ing. 

Štrihs Semjons (1934), veselības aprūpes vadītājs

Štrimpelis (von Strümpell) Ādolfs fon (1853–1925), neirologs, 

internists, Dr. med.

Štritmaters Ervīns (1912–1994), vācu rakstnieks

Šūberts (Schubert) Francis (1797–1828), austriešu komponists

Šubs Rafails (1903–1973), ginekologs, med. zin. dokt.

Šulcs Jānis (1885–1979), ķirurgs, Dr. med. 

Šūmanis Vilis Roberts (1887–1948), fi nansists, latviešu diplomāts

Šūpols Jēkabs Vilhelms (1877 –?), 1. šķiras kuģu mehāniķis

Šurpe Eduards (1891–1975), higiēnists, med. zin. dokt.

Šusters Jānis (1927–1988), farmakologs, med. zin. dokt.

Šusts Voldemārs (1929–2001), arhitekts

Šuvajevs Igors (1963), fi lozofs, Dr. phil. 
Švābe Arveds (1888–1959), rakstnieks, vēsturnieks, jurists, Dr. iur. 
Švābe Pāvels (1914–2006), arhitekts

Švalbe Kārlis (1912–2002), ķīmiķis, Dr. habil. sc. ing. 

Švarcbahs Jānis (1942), agronoms, Dr. agr. 
Švarcbergs Agris (1954–2007), onkologs, Dr. med. 

Švarcs Kurts (1930), fi ziķis, Dr. habil. phys. 
Šveica Daina (1939), airētāja

Šveics Aivars (1942), inženieris mehāniķis, Dr. sc. ing. 

Švinka Ēvalds (1909–1968), pedagoģijas zinātnieks, bioloģijas 

mācību metodiķis

T

Tabuns Aleksandrs (1928–1976), inženieris mehāniķis, tehn. zin. 

kand.

Tagore Rabindranats (1861–1941), indiešu rakstnieks, sabiedrisks 

darbinieks

Taimiņa Daina (1954), matemātiķe, Dr. math. 

Taivans Immanuels (1946), patologs, Dr. habil. med. 

Taivans Leons (1896–1965), luterāņu garīdznieks 

Taivans Leons Gabriels (1944), orientālists

Tālbergs Tālivaldis (1955), radiožurnālists

Tāle Ivars (1936), fi ziķis, Dr. habil. phys. 
Tāle Jānis (1902–1983), bibliogrāfs

Tāls Mihails (1936–1992), šahists 

Tāls Nehemija (1895–1967), ārsts, M. Tāla tēvs

Tambergs Juris (1942), fi ziķis, Dr. habil. phys. 
Tamme (Tamme) Enns (1930), igauņu matemātiķis, PhD 

Tamužs Vitauts (1935), inženieris mehāniķis, Dr. habil. sc. ing. 

Tange (Tange) Kendzo (1913), japāņu arhitekts

Taraškevičs Ronalds (1942), inženieris ekonomists, Dr. oec. 
Tarnopoļskis Jurijs (1929–2003), inženieris mehāniķis, Dr. habil. sc. 

ing. 

Tarvels (Tarvel) Enns (1932), igauņu vēsturnieks, Dr. hist. 

Taunss (Townes) Čarlzs (1915), amerikāņu fi ziķis

Taupmanis Teodors (1911–1997), tālbraucējs kapteinis

Tauriņš Alfrēds (1904–1986), ķīmiķis organiķis, Dr. chem. 

Tautavičs (Tautavičius) Ādolfs (1925), lietuviešu vēsturnieks, 

Dr. habil. hist. 
Teikmanis Andrejs Jānis (1877–1956), mežkopis, Dr. rer. for. h. c.
Teivens Arno (1905–1995), arhitekts 

Temmere Velta (1925–1997), ftiziatre, Dr. med. 

Tenisons (Tönisson) Ēvalds (1928–2001), igauņu arheologs, Dr. hist. 
Tentelis Augusts (1876–1942), vēsturnieks, politisks darbinieks

Tenteris Jānis (1955), inženieris sistēmtehniķis, Dr. sc. ing. 

Tepfers Jānis Eižens Bruno (1898–1994), jurists, diplomāts 

Tepfers Ralejs (1933), būvinženieris, Dr. ing. h.c.
Tērauds Ādams (1830–1891), izglītības darbinieks

Tērauds Viktors (1911–1973), agronoms, lauks. zin. dokt.

Tetere Marga (1912–1991), režisore, aktrise

Teteris Ojārs (1948), tiesu medicīnas eksperts, Dr. med. 

Teters Gundaris (1928), inženieris mehāniķis, Dr. habil. sc. ing. 

Th ora Svetlana (1939), angioķirurģe, Dr. habil. med. 

Tihonovs (Тихонов) Viktors (1930), krievu hokejists, treneris

Tīkmanis Laimonis Ēriks (1935–1998), arhitekts 

Tikmers Žoržs (1957), airētājs

Tilaks Dzintars (1959), režisors, radiožurnālists 

Tilbergs Jānis Roberts (1880–1972), gleznotājs, grafi ķis, tēlnieks 

Tilgalis Ēriks (1942), inženieris hidromeliorators, Dr. sc. ing. 

Tīliks Juris (1937–2007), fi zikālķīmiķis, Dr. habil. phys. 
Tīlmanis Osvalds (1900–1980), arhitekts 

Timofejevs Viktors (1927–1986), inženieris zemes ierīkotājs, 

ekonomists, ekon. zin. dokt.

Timpars Tālivaldis (1953), arhitekts 

Tisenkopfs Tālis (1957), sociologs, Dr. sc. soc.
Tīta (Tiit) Ene Margita (1934), igauņu matemātiķe, PhD 

Titāns Vilnis (1944–2006), tēlnieks

Titava Lelde (1967), socioloģe

Titavs Dans (1963), valsts darbinieks

Tītmane Aina (1928), arhitekte

Titovs (Титов) Hermanis (1935–2000), krievu kosmonauts

Tivums Ēriks (1945–2008), baleta kritiķis

Tolls Eduards (1858–1902), ģeologs, polārpētnieks

Tolpežņikovs Vilens (1928), radiologs, Dr. med. 

Tolstojs Aleksejs (1883–1945), krievu rakstnieks

Tolstojs Ļevs (1828–1910), krievu rakstnieks

Tolujevs Jurijs (1949), inženieris elektriķis, Dr. sc. ing. 

Tomašūns Andris (1958), pedagogs, sabiedrisks darbinieks

Tomsons Dāvids (1874–1942), tālbraucējs kapteinis, jūrniecības 

darbinieks

Tomsons Dzintars (1966), matemātiķis

Tomsons Ēriks (1903–1971), tālbraucējs kapteinis

Tomsons Jānis (1901–1983), matemātiķis

Tomsons Jānis (1936–1991), rūpniecības elektroiekārtu speciālists, 

tehn. zin. dokt.

Tomsons Rihards (1839–1884), sabiedrisks darbinieks, uzņēmējs, 

literāts

Tone Valdemārs (1892–1958), gleznotājs

Topsis Haralds (1914–1989), aktieris

Torgāns Jānis (1942), muzikologs

Torgāns Kalvis (1939), jurists, Dr. habil. iur. 
Tramdahs Arturs (1884–1970), būvinženieris, Dr. ing. 

Tramdahs Krišjānis (1880–1942), tālbraucējs kapteinis, kuģu 

īpašnieks

Trasuns Francis (1864–1926), katoļu garīdznieks, politisks darbinieks 

Treijs Benjamiņš (1914–2002), ekonomists, Dr. habil. oec. 

Treijs Rihards (1931), žurnālists, Dr. hist. 

Treilihs Oto (1913–1992), matemātiķis

Treimane Lūcija (1925), stomatoloģe, Dr. habil. med. 

Treimanis Edvards (1866–1950), dzejnieks

Treimanis Arnis (1940), inženieris tehnologs, koksnes ķīmiķis, 

Dr. habil. sc. ing. 

Treimanis Edgars (1954), arhitekts 

Treimanis Māris (1950), matemātiķis, Dr. sc. comp.

Trockis Ļevs (1879–1940), politisks darbinieks

Trompovskis (von Trompowsky) Edmunds fon (1851–1919), 

arhitekts

Trops Henriks (1908–1994), katoļu garīdznieks, teologs 

Trubka Roberts (1939), veterinārārsts, Dr. med. vet.
Truhins Anatolijs (1943), fi ziķis, Dr. habil. phys. 
Trušiņš Jēkabs Oļģerts (1924), būvinženieris, arhitekts, Dr. habil. 

arch. 

Tugaļeva Vera (1941), arhitekte

Tuherms Henns (1939), kokapstrādes inženieris, Dr. habil. sc. ing. 

Turčins Jānis (1918–1985), ekonomists, ekon. zin. dokt. 

Turgeņevs Ivans (1818–1883), krievu rakstnieks

Turka Ināra (1942), bioloģe zooloģe, Dr. habil. agr. 
Turlais Dainis (1950), valsts darbinieks 

Turlajs Daniels (1939), inženieris siltumenerģētiķis, Dr. habil. sc. ing. 

Tūrs Gustavs (1890–1973), luterāņu garīdznieks, arhibīskaps 

Tūters Kārlis (1873–1926), žurnālists, izdevējs 

U

Ubāns Konrāds (1893–1981), gleznotājs, pedagogs

Ukrainka Lesja (1871–1913), ukraiņu rakstniece

Ukstiņš Klāvs (1832–1904), grāmatizdevējs, sabiedrisks darbinieks, 

pedagogs

Ukstiņš Uldis (1944), baptistu mācītājs 

Ulanova Gaļina (1910–1998), krievu baletdejotāja

Ulanova Nadežda (1952), matemātiķe, Dr. math. 

Ulmane-Mironova Ņina (1941), fi ziķe, Dr. habil. phys. 

Ulmanis Guntis (1939), ekonomists, valsts un sabiedrisks darbinieks

Ulmanis Kārlis (1877–1942), valsts un sabiedrisks darbinieks, 

tautsaimnieks

Ulmanis Karls Kristiāns (1793–1871), vācu tautības latviešu literāts, 

valodnieks, teologs

Ulmanis Uldis (1929), fi ziķis, Dr. habil. phys.

Ulpe Jānis (1858–1900), skolotājs

Ulste Rita (1931–1994), ģeoloģe, ģeol. un mineral. zin. kand. 

Ulsts Viktors (1920–2001), kvartārģeologs, Dr. geogr. 
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Uļjanovs Vladimirs (Ļeņins; 1870–1924), krievu politisks darbinieks, 

varas uzurpators

Unāms Žanis (1902–1989), literāts, žurnālists, redaktors

Ungers (Unger) Felikss (1946), austriešu ārsts

Upaciere Olita (1944), arhitekte

Upatnieks Juris (1936), fi ziķis 

Upenieks Gundars (1971), biatlonists 

Upītis Augusts (1906–2004), latviešu izcelsmes amerikāņu fotogrāfs

Upītis Pēteris (1896–1976), selekcionārs, lauks. zin. kand.

Upītis Valdemārs (1904–1986), fotogrāfs

Upīts Andrejs (1877–1970), rakstnieks

Upmanis Eišens (1955), arhitekts

Upners Teodors (1898–1992), neirologs, Dr. med. 

Urbahs Aleksandrs (1958), inženieris mehāniķis, Dr. habil. sc. ing. 

Urbšs Antonijs (1879–1965), katoļu garīdznieks, bīskaps 

Urdze Jāzeps (1909–1985), luterāņu garīdznieks 

Urtāne Ilga (1950), stomatoloģe, Dr. med. 

Urtāns Guntis (1958), matemātiķis, Dr. sc. comp. 

Uržumcevs Jurijs (1929–2002), inženieris mehāniķis, Dr. sc. ing. 

Ustinovs Nikolajs (1946), fi ziķis, Dr. phys. 
Utkins Vladimirs (1932–1994), ķirurgs, Dr. habil. med. 
Uzkliņģis Guntars (1937), inženieris mehāniķis, Dr. habil. sc. ing. 

Ū

Ūdris Georgs (1912–1998), veterinārārsts, Dr. biol. 
Ūdris Konstantīns (1870–1919), garīdznieks

Ūdris Rūdolfs (1899–1949), ķīmiķis

Ūsiņš Vladimirs (1918–2001), pedagogs, Dr. paed. 

V

Vācietis Alfrēds (1913), inženieris mehāniķis

Vācietis Jukums (1873–1938), militārs darbinieks

Vācietis Ojārs (1933–1983), dzejnieks, tulkotājs

Vāgners (Wagner) Rihards (1813–1883), vācu komponists, diriģents

Vahšteins Kārlis (1955), žurnālists

Vaickovskis Atis (1957), luterāņu garīdznieks 

Vaidere Inese (1952), ekonomiste, politiska darbiniece

Vaiders Leo (1931), veterinārārsts, Dr. med. vet. med. 

Vaikule Laima (1954), estrādes dziedātāja

Vailds (Wilde) Oskars (1854–1900), angļu rakstnieks

Vaivariņa Hermīne (1911), veterinārārste, veter. zin. kand. 

Vaivods Juliāns (1895–1990), katoļu garīdznieks, kardināls 

Valainis Antonijs (1912–2001), agronoms, Dr. agr. 

Valdemārs Krišjānis (1825–1891), tautsaimnieks, publicists, 

sabiedrisks darbinieks

Valdens Pauls (1863–1957), ķīmiķis

Valdmanis Andrejs (1906–1994), bioķīmiķis, biol. zin. dokt. 

Valdmanis Artūrs (1921–1977), inženieris mehāniķis, tehn. zin. 

kand. 

Valdmanis Jānis (1948), valodnieks, Dr. habil. philol. 
Valdmanis Maigonis (1933–1999), basketbolists, treneris

Valeskalns Pēteris (1899–1987), fi lozofs, politisks darbinieks, fi loz. 

zin. dokt.

Vālodze Aija (1957), rakstniece, tulkotāja

Valtere Sarma (1936), ķīmiķe, Dr. chem. 

Valters Arturs (1870–1924), grāmatizdevējs

Valters Ēvalds (1894–1994), aktieris, literāts, sabiedrisks darbinieks

Valters Jānis (1869–1932), gleznotājs, pedagogs

Valters Jānis (1939), inženieris hidrotehniķis, Dr. sc. ing. 

Valters Raimonds (1938), ķīmiķis organiķis, Dr. habil. chem. 

Valters Raits (1960), kinooperators, Ē. Valtera dēls

Valters Valdis (1957), basketbolists 

Valters Zīraps (1933), fi ziķis, Dr. habil. phys. 
Valtneris Arnolds (1929–2003), fi ziologs, Dr. habil. biol. 

Valuks Viktors (1931), toksikologs, Dr. habil. med. 

Vaļkova Ideja (1931), oftalmoloģe, Dr. habil. med. 

Vanadziņš Nikolajs (1892–1978), ērģelnieks

Vanags Alberts (1928–2001), matemātiķis

Vanags Aleksandrs (1873–1919), arhitekts

Vanags Aleksandrs (1934–1995), lietuviešu valodnieks

Vanags Alfrēds (1915–2002), agronoms, veterinārārsts 

Vanags Arvīds (1937), inženieris elektriķis, Dr. sc. ing. 

Vanags Edvīns (1938), ekonomists, statistiķis, Dr. habil. oec. 

Vanags Gustavs (1891–1965), ķīmiķis organiķis, Dr. chem. 

Vanags Indulis (1948), patofi ziologs un anesteziologs, Dr. habil. med. 

Vanags Jānis (1958), luterāņu garīdznieks 

Vanags Romāns (1960), kordiriģents

Vanzovičs Edvīns (1946), inženieris elektromehāniķis, Dr. sc. ing. 

Vārsbergs Jānis (1879–1961), agronoms, Dr. agr

Vārsbergs Vilis (1929), luterāņu garīdznieks

Varslavāns Alberts (1929), vēsturnieks, Dr. habil. hist. 
Vārtukapteinis Kaspars (1951), inženieris mehāniķis, Dr. sc. ing. 

Vasaraudzis Pēteris (1908–1988), aktieris

Vasariņš Pāvils (1928), dermatologs, literāts, LMA Dr. med. h. c.
Vasiļevskis Staņislavs (1907–1988), astronoms 

Vasiļevskis Vadims (1982), vieglatlēts (šķēpmetējs)

Vasiļjevs Andrejs (1967), matemātiķis 

Vasiļjevs Jurijs (1928–1993), arhitekts, mākslas zin. kand. 

Vasiļjevs Nikolajs (1942), matemātiķis, Dr. math. 

Vasiļonoks Mihails (1948), hokejists

Vasks Andrejs (1947), arheologs, Dr. habil. hist. 
Vasks Pēteris (1946), komponists

Vazdiks Hermanis (1906–1994), aktieris

Vaznis Aloizs (1934), jurists

Vēbers (Weber) Eižens (1875–1947), rentgenologs, Dr. med.

Vēbers Aleksandrs (1848–1910), vācbaltu žurnālists, advokāts, 

sabiedrisks darbinieks

Vēbers Jānis (1930–1997), jurists, Dr. habil. iur. 
Vēbers (Weber) Kārlis Marija (1786–1826), vācu komponists, 

diriģents

Vecgailis Alfrēds (1889–1933), pedagogs, izglītības un sabiedriskais 

darbinieks 

Vecrumba Marija (1885–1919), ārste

Vedējs Edvīns (1941), ķīmiķis

Vederņikovs Nikolajs (1937), koksnes ķīmiķis, Dr. habil. chem.

Vedins Ivans (1946), fi lozofs, Dr. habil. phil. 
Vedļa Aleksandrs (1928), agronoms, Dr. habil. oec. 
Veģe Ausma (1935), zootehniķe, Dr. agr. 
Veģis Auseklis (1903–1973), fi ziologs

Veibele-Jakovļeva Late (1877–1949), pirmā latviešu zobārste

Veics Voldemārs (1928), pedagoģijas zinātnieks, Dr. habil. paed. 

Veide Miķelis (1869–1941), tālbraucējs kapteinis

Veidemane Elita (1955), žurnāliste

Veidemanis Miķelis (1895–1945), tiesu medicīnas eksperts, Dr. med. 

Veidenbaums Eduards (1867–1892), dzejnieks 

Veidenbaums Kārlis (1865–1901), dzejnieks, E. Veidenbauma brālis

Veinberga Tatjana (1943–2008), volejboliste 

Veinbergs Ādolfs (1908–1985), ekonomists, ekon. zin. dokt. 

Veinbergs Aleksandrs (1905–1991), luterāņu garīdznieks 

Veinbergs Arnolds (1911–2005), radiologs

Veinbergs Fridrihs (1844–1924), žurnālists, jurists, politiķis 

Veinbergs Grigorijs (1941), ķīmiķis organiķis, Dr. habil. chem. 

Veinbergs Ints (1938–2000), ģeogrāfs, kvartārģeologs, Dr. habil. geol. 

Veismanis Jānis (1867–1913), dzejnieks, mācītājs, izdevējs

Veiss Aivars (1959), biznesa administrators, Valsts kases pārvaldnieks 

Veiss Aleksandrs (1918–1985), ķīmiķis analītiķis, ķīm. zin. kand. 

Veits Roberts (1954), pedagogs, izglītības organizators, Dr. paed. 

Vējāns Andris (1927–2005), dzejnieks, publicists

Velme Jēkabs (1855–1928), valodnieks, pedagogs, izdevējs, LU 

Dr. philol. h. c. 

Velmers Oskars (1944), psihiatrs 

Verbruge Svens (1967), beļģu motosportists

Vērdiņš Gunārs (1942), inženieris mehāniķis, Dr. sc. ing. 

Veselis Jānis (1896–1962), rakstnieks

Vesmanis Fridrihs (1875–1942), jurists, valsts darbinieks

Vētra Aivars (1956), rehabilitologs, Dr. med.

Vētra Gundars (1967), basketbolists 

Vētra Jānis (1929), veterinārārsts, Dr. habil. med. vet. 

Vētra Jānis (1959), biomehāniķis, Dr. habil. med., LZA Dr. med. h. c. 

Vētra Mariss (1901–1965), operdziedātājs, rakstnieks, žurnālists

Vētra Nikolajs Raimunds (1897–1955), internists, Dr. med. 

Vēverbrants Egils (1935), latviešu izcelsmes amerikāņu internists

Vība Jānis (1937), inženieris mehāniķis, Dr. habil. sc. ing. 

Vičs Andrejs (1879–1943), pedagogs, skolu vēsturnieks

Videnieks Pēteris (1940), inženieris, radioelektronikas speciālists, 

Dr. habil. sc. ing. 

Vidnere Māra (1951), psiholoģe, Dr. habil. psych. 

Viesturs Eds (1959), latviešu izcelsmes amerikāņu alpīnists

Viesturs Uldis (1936), biotehnologs, Dr. habil. sc. ing. 

Vīgante Marta (1900–1966), interniste, Dr. med. 

Vīgnere-Grīnberga Malvīne (1871–1949), dziedātāja

Vīgners Leonīds (1906–2001), diriģents

Vihrovs Igors (1978), vingrotājs 

Vikbergs Jarls (1949), zviedru farmakologs, PhD 

Vikmanis Imants (1932), tālbraucējs kapteinis, jūrniecības darbinieks

Vikmanis Uldis (1943), onkologs, Dr. habil. med. 

Vīksna Arnis (1942), medicīnas vēsturnieks, Dr. med. 

Vīksna Juris (1966), matemātiķis, Dr. sc. comp. 

Vīksna Ludmila (1946), hepatoloģe, Dr. habil. med.

Vīksne Armanda (1945), inženiere ķīmiķe, Dr. sc. ing. 

Vīksne Arvīds (1909–1996), veterinārārsts, veter. zin. kand. 

Vīksne Jānis (1936), ornitologs, Dr. biol.
Vīksniņš Juris (1937), ekonomists, PhD 

Vīķe-Freiberga Vaira (1937), folkloriste, psiholoģe, valsts darbiniece

Vilciņa Aina (1940), bioloģe, Dr. paed. 

Vilciņa Anastasija (1952), fi lozofe, Dr. oec. 

Vilciņš Tālivaldis (1922–1997), latviešu vēsturnieks, sociologs, 

Dr. hist.
Vilde Jānis (1900–1971), neirologs, Dr. med.
Vilde Raimonds (1962), volejbolists 

Vilemsens Daniels (1975), Nīderlandes (holandiešu) motosportists

Viljamss (Williams) Tenesijs (1911–1983), amerikāņu dramaturgs

Vilka Lolita (1951), kordiriģente, pedagoģe, Dr. phil. 
Vilks Andris (1957), bibliotēku darbinieks

Vilks Ilgonis (1960), astronoms, Dr. paed. 

Villeruša Anita (1958), sabiedriskās veselības speciāliste, Dr. med. 

Viļumanis Aleksandrs (1910–1980), operdziedātājs

Viļums Ēvalds (1950), automātikas un telemehānikas speciālists, 

Dr. sc. ing. 

Vimba Edgars (1930), botāniķis, mikologs, Dr. biol. 
Vinters Aleksandrs (1897–1966), komponists, diriģents, 

salonansambļu vadītājs

Vinters Alfrēds (1908–1976), dziedātājs, mūziķis, komponists

Viņķelis Juris (1952), ārsts, politisks un valsts darbinieks

Virsis Mārtiņš (1959), diplomāts

Virtmanis Andris (1948), fi ziķis, Dr. sc. ing. 

Virza Edvarts (1883–1940), dzejnieks

Viržbickis Jānis (1952), matemātiķis, Dr. math. 

Visendorfs Henrijs (1861–1916), grāmatizdevējs un žurnālists

Višinskis (Вышинский) Andrejs (1883–1954), jurists, padomju 

valsts darbinieks

Vītiņš Māris (1948), matemātiķis, Dr. sc. comp. 

Vītiņš Voldemārs (1921), pedagoģijas zinātnieks, Dr. paed. 

Vitmens (Whitman) Volts (1819–1892), amerikāņu dzejnieks

Vītola Īrija (1942), agronome, ekonomiste, Dr. oec. 
Vītoliņa Baiba (1938), grāmatizdevēja

Vītoliņš Harijs (1968), hokejists

Vītols Andris (1938), fi ziologs, kardiologs, Dr. habil. med. 

Vītols Andris (1943), arhitekts

Vītols Eduards (1877–1954), scenogrāfs, gleznotājs

Vītols Egils (1941), neirologs, Dr. habil. med.
Vītols Hugo (1900–1976), publicists, redaktors

Vītols Jāzeps (1863–1948), komponists

Vītols Jēkabs (1877–1961), būvinženieris, matemātiķis, Dr. ing. 

Vītols Leons (1931–2005), mežkopis

Vītols Teodors Miķelis (1903–1958), ķirurgs, Dr. med. 

Vītuma Maija (1949), matemātiķe

Vītums Arturs (1904–1999), veterinārārsts, Dr. med. vet. 

Vladimirovs Ainars (1968), žurnālists

Voitkus Verners (1911–1987), luterāņu garīdznieks 

Voits Oskars (1866–1959), internists, diplomāts, Dr. med. 

Volkolakovs Jānis (1931), ķirurgs, Dr. habil. med. 

Volkova Līvija (1931), literatūrvēsturniece

Volksone Velta (1931), tiesu medicīnas eksperte, LMA Dr. med. h. c.

Volodko Inta (1965), matemātiķe, Dr. math. 

Volpe Jevgeņijs (1947), onkologs, Dr. habil. med. 

Volters (Voltēris) Eduards (1856–1941), lietuviešu un latviešu 

fi lologs, folklorists, etnogrāfs

Vorobjovs Aleksandrs (1948), psihologs un pedagogs, Dr. habil. paed. 

Voronkovs (Воронков) Mihails (1921), krievu ķīmiķis 

elementorganiķis, Dr. chem.

Voskis Haralds (1928), ķirurgs, anatoms, Dr. habil. med. 

Voss Augusts (1916–1994), padomju valsts un partijas darbinieks

Vovers Aivars (1958), diplomāts

Vozņesenskis Andrejs (1933), krievu dzejnieks

Vucāns Jānis (1956), matemātiķis, Dr. math. 

Vudvords (Woodward) Roberts (1917–1979), amerikāņu ķīmiķis 

organiķis

Vulfs Ģirts (1943), automātikas un telemehānikas inženieris, Dr. sc. 
ing. 

Vulfsons Mavriks (1918–2004), žurnālists, sabiedrisks un politisks 

darbinieks

Vuolijoki (Wuolijoki) Hella (1886–1954), somu rakstniece, 

dramaturģe

Z

Zābers Jānis (1935–1973), dziedātājs

Začests Juliāns (1914), katoļu garīdznieks 

Začs Laimonis (1960), astronoms, Dr. phys. 

Zagurskis Valerijs (1943), inženieris elektriķis, Dr. habil. sc. comp. 

Zaharčenko Skaidra (1921), agronome, Dr. habil. agr. 
Zaice Anda (1941), aktrise

Zaiceva Larisa (1949), inženiere elektriķe, Dr. sc. ing. 

Zakamennijs Oļegs (1914–1968), arhitekts, arh. zin. kand. 

Zaķis Aleksandrs (1834–1999), pareizticīgo garīdznieks 

Zaķis Aleksandrs (1947), bērnu ķirurgs un ortopēds, Dr. habil. med. 

Zaķis Juris (1936), fi ziķis, Dr. habil. phys. 
Zāle Kārlis (1888–1942), tēlnieks 

Zālīte Elīna (1898–1955), dzejniece, rakstniece, dramaturģe



Zālīte Māra (1952), dzejniece, dramaturģe, sabiedriska darbiniece

Zālīte Pēteris (1864–1939), žurnālists, fi lozofs

Zālītis Jānis (1874–1919), jurists, politisks darbinieks

Zālītis Jānis (1884–1943), komponists, mūzikas kritiķis

Zālītis Jānis (1933–2007), psihoterapeits, onkologs

Zālītis Kārlis (1926), pārtikas tehnologs

Zālītis Leons (1920–1990), veterinārārsts, biol. zin. kand. 

Zālītis Pēteris (1937), inženieris mežkopis, Dr. agr. 
Zalts Kārlis (1885–1953), matemātiķis, mehāniķis, Dr. ing. 

Zaļkalns Jānis (1950), internists, Dr. habil. med. 

Zaļkalns Teodors (1876–1972), tēlnieks

Zamaiča Lūcija (1893–1965), rakstniece

Zāmelis Aleksandrs (1897–1943), botāniķis, ģenētiķis, Dr. rer. nat. 
Zāmuels Arvīds (1909–1995), tālbraucējs kapteinis, locis 

Zāmuels Pēteris (1878–1965), kapteinis, locis 

Zamuels Valdemārs (1872–1948), jurists, politisks darbinieks

Zandbergs Nikolajs (1891–1960), ķirurgs

Zāns Verners (1904–1961), ģeologs, Dr. rer. nat. 
Zantmanis Arnolds (1937), tālbraucējs kapteinis, jūrniecības 

darbinieks

Zaremba Aleksejs (1920–2003), proktologs, Dr. habil. med. 

Zariņa Regīna (1929), veterinārārste, Dr. biol. 
Zariņš Ansis (1953), astronoms, Dr. phys. 
Zariņš Bertrams (1942), latviešu izcelsmes amerikāņu traumatologs 

ortopēds

Zariņš Eduards (1876–1947), bioķīmiķis 

Zariņš Indulis (1929–1997), gleznotājs

Zariņš Kārlis (1930), operdziedātājs

Zariņš Kārlis Reinholds (1879–1963), diplomāts

Zariņš Kristaps (1943), latviešu izcelsmes amerikāņu ķirurgs

Zariņš Marģeris (1910–1993), komponists, rakstnieks

Zariņš Mārtiņš Gotlībs (1883–1947), tālbraucējs kapteinis, 

jūrniecības darbinieks 

Zariņš Pāvils (1913), pārtikas tehnologs, Dr. habil. sc. ing. 

Zariņš Pēteris (1942), matemātiķis, Dr. paed. 

Zariņš Rihards (1869–1939), grafi ķis, pedagogs

Zariņš Rihards (1913–2006), luterāņu garīdznieks 

Zariņš Vilnis (1930), fi lozofs, Dr. phil. 

Zars Varaidots (1929), inženieris, Dr. sc. ing. 

Zatlers Valdis (1955), traumatologs ortopēds, valsts un sabiedrisks 

darbinieks, Latvijas Valsts prezidents

Zauls Imants (1942), alpīnists, restaurators

Zeidaks Andrejs (1874–1964), ainavu arhitekts, daiļdārznieks

Zeids Teodors (1912–1994), vēsturnieks, LZA Dr. hist. h. c.

Zeiferts Teodors (1865–1929), literatūrzinātnieks

Zeile Valentīna (1937), tēlniece

Zelčs Vitālijs (1952), ģeologs, Dr. geol. 

Zelmenis Voldemārs (1911–2006), pedagogs, kultūras darbinieks, 

docents 

Zeltiņa Agnese (1971), aktrise

Zeltiņš Dāvids (1867–1943), grāmatizdevējs

Zeltiņš Pēteris (1914–1994), vieglatlēts (soļotājs)

Zeļonijs Vsevolods (1973), džudists 

Zemdega Kārlis (1894–1963), tēlnieks

Zemdega Māra (1935), aktrise, K. Zemdegas meita

Zemgals Gustavs (1871–1939), jurists, valsts darbinieks 

Zemitāns Jorģis (1873–1928), militārs darbinieks, pulkvedis

Zemītis Aivars (1954), matemātiķis, Dr. math.

Zemītis Nikolajs (1890–1944), inženieris mežkopis

Zemjānis Raimunds (1918–1993), veterinārārsts, PhD 

Zemmers Aleksandrs (1846–1914), veterinārārsts 

Zemmers Eižens (1843–1906), veterinārārsts 

Zemvaldis Normunds (1958), ķirurgs endoskopists 

Zemzare Ingrīda (1952), muzikoloģe

Zenkevičs Henriks (1937), bioķīmiķis, Dr. habil. biol. 
Zeps Dainis (1948), matemātiķis, Dr. math. 

Zībergs Jēkabs (1863–1963), sabiedrisks darbinieks, izdevējs, 

redaktors  

Zicmanis Andris (1941), ķīmiķis organiķis. Dr. habil. chem. 

Zīdermane Aina (1925–1994), onkoloģe, Dr. habil. med. 

Zīds Oskars (1948), pedagogs, izglītības organizators, Dr. paed. 

Ziedonis Imants (1933), dzejnieks, sabiedrisks darbinieks

Ziemelis Imants (1939), inženieris mehāniķis, Dr. sc. ing. 

Ziemelis Juris (1941), radioinženieris, Dr. habil. sc. ing. 

Ziemelis Juris (1941–1988), latviešu brīvības cīnītājs

Ziemeļniece Aija (1955), arhitekte, Dr. arch. 

Zihmanis Kārlis Jēkabs (1847–1915), grāmatizdevējs

Zīlava Milda (1908–2002), aktrise

Zīle Edgars (1908–1986), aktieris

Zīle Indriķis (1841–1919), kordiriģents

Zīle Mārtiņš (1863–1945), internists, Dr. med. 

Zīle Roberts (1958), ekonomists, politisks darbinieks

Zinkevičs Zigms (1925), lietuviešu valodnieks, Dr. philol. 
Zirdziņš Vitālijs (1943), traumatologs ortopēds, Dr. med. 

Zīrings Voldemārs (1897–1966), tālbraucējs kapteinis, jūrniecības 

darbinieks

Zirnītis Alfrēds (1904–1973), fi ziķis 

Zītare Ilga (1929), onkoloģe, Dr. habil. med.

Zītare Inese (1943), veterinārārste, Dr. med. vet. 

Zīverts Ansis (1936–2007), inženieris hidromeliorators, Dr. habil. sc. 

ing. 

Zīverts Mārtiņš (1903–1990), dramaturgs

Zlatinskis Vladimirs (1884–1921), pedagogs, astronoms

Zobens Lilija (1950), dziedātāja, kordiriģente, komponiste

Zolā (Zola) Emīls (1840–1902), franču rakstnieks

Zommers Herberts (1895–1983), aktieris, režisors

Zondaks Valerians (1908–1986), katoļu garīdznieks 

Zorenko Tatjana (1949), zooloģe, Dr. habil. biol. 
Zozuļa Vera (1956), kamaniņbraucēja 

Zubkovs Anatolijs (1900–1967), fi ziologs, med. zin. dokt. 

Zuika Roberts (1913), latviešu kordiriģents ASV

Zuments Rihards Uldis (1944), inženieris zemes ierīkotājs, Dr. sc. ing. 

Zutis Jānis (1893–1962), vēsturnieks, vēst. zin. dokt. 

Zvaigzne Gvido (1958–1991), kinooperators

Zvaigznīte Jēkabs (1833–1867), rakstnieks, publicists

Zvaigznons Fēlikss (1950–1989), pedagogs, žurnālists, atmodas 

darbinieks

Zvanītājs Jānis (1957), inženieris ekonomists, Dr. oec. 
Zvejnieks Alberts (1937), ekonomists, Dr. oec. 
Zvejnieks Andris (1944), fi lozofs, sociologs, Dr. phil. 
Zvejnieks Valdis (1944), būvinženieris, Dr. sc. ing.
Zvidriņš Pēteris (1943), ekonomists, demogrāfs, Dr. habil. oec. 
Zviedris Arvīds (1895–1972), mežzinātnieks, lauks. zin. kand. 

Zviņģis Arnolds (1910–1967), luterāņu garīdznieks 

Zvirgzdiņa Velta (1918), selekcionāre, Dr. biol. 
Zvirgzds Andris (1928), dendrologs, Dr. biol., LZA Dr. biol. h. c.
Zvirgzds Juris (1942), fi ziķis, Dr. habil. phys. 

Ž

Žagars Juris (1949), astronoms, Dr. habil. phys. 
Žagata Uldis (1928), baletdejotājs, horeogrāfs

Žagers Alfrēds (1878–1956), jūrskolotājs, astronoms, Dr. math. 

Žeidurs Eduards (1918–1987), ķirurgs, med. zin. dokt.

Žibalts Gustavs (1873–1938), aktieris 

Žiglēvics Fridrihs (1883–1941), jūrniecības darbinieks, kuģu 

īpašnieks

Žigunova Margarita (1937), krievu aktrise, M. Liepas sieva 

Žīgure Anna (1948), rakstniece, tulkotāja, diplomāte, E. Virzas 

mazmeita

Žileviča Aija (1940), mikrobioloģe, virusoloģe, Dr. habil. med. 

Žilinskis Arvīds (1905–1993), komponists, pianists

Žogla Irēna (1941), pedagoģe, Dr. habil. paed. 

Žoltoks Sergejs (1972–2004), hokejists

Žubeckis Edgars (1902–1989), agronoms, Dr. agr. 

Žuka Regina (1936), ķīmiķe organiķe, Dr. habil. chem. 

Žukova Jūlija (1935), transfuzioloģe, Dr. habil. med. 

Žukovs Leonards (1922), pedagogs, pedagoģijas vēsturnieks, 

Dr. habil. paed. 

Žukovskis Ingolfs (1938), hematologs, Dr. habil. med. 

Žuravskis Jānis (1867–1964), pareizticīgo garīdznieks

Žurgina Lūcija (1908–1999), tēlniece
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78. Latviešu glezniecība = Латышская живопись = Latvian Painting = Lettische Malerei : pirmspadomju 

periods : reprodukciju albums / Rīga : Liesma, [1980]. 271 lpp.

79. Latviešu grāmatu grafi ka : [1960-1970 : albums / teksta autore Zaiga Kuple ; sastādījis Arvīds Jēgers]. Rīga 

: Liesma, 1976. 182, [1] lpp.

80. Latviešu leģionāri = Latvian legionnaires / [Edvīns Brūvelis ... [u.c.]]. [Rīga] : Daugavas Vanagi, [2005]. 431 

lpp.

81. Latviešu literatūras vēsture : 3 sējumos / Latvijas Zinātņu akadēmijas Literatūras, folkloras un mākslas 

institūts ; [redkol.: Viktors Hausmanis (zin.vad.) ... [u.c.]. Rīga:  Zvaigzne ABC, 1998-2001. 3 sēj.

82. Latviešu mūsdienu lietišķā māksla : reprodukciju albums / [sastādītāja un teksta autore Gundega 

Ivanova]. Rīga : Liesma, 1980. 211 lpp.

83. Latviešu tautas māksla : [materiālu krājums] : 3 sēj. / [red. un ievadu sarakst. M.Stepermanis]. Rīga 

: LVI, 1961-1967. 3 sēj.

84. Latviešu tēlotāja māksla. Rīga : Latvijas Valsts izdevniecība, 1955. 188 lpp.

85. Latvija : veltīts Latvijas 35 gadu neatkarības atcerei, 1918-1953. Bruxelles : P. Mantnieka apg., [1953]. [70] 

lpp.

86. Latvija 20 gados / red. R. Bērziņš-Valdess un S. Vidbergs. Rīga : Pagalms, 1938. 415 lpp.

87. Latvija desmit gados : Latvijas valsts nodibināšanas un viņas pirmo 10 gadu darbības vēsture / [Matīsa Ārona 

redakcijā ; titulu un vāku zīmējis Jūlijs Madernieks]. Rīga: Jubilejas komisija, 1928. 384 lpp.

88. Latvija divos laikposmos : 1918-1928 un 1991-2001 / [sast. un red. Ļubova Zīle]. Rīga: Latvijas 

Universitātes ž. “Latvijas Vēsture” fonds, 2001. 486 lpp.

1949

1950

1953

1955

1956

1957



24
4  

L
A

T
V

I
J

A
S

 
V

A
L

S
T

S
 

9
0

 
G

A
D

I
24

5

1966

1967

1968

1969

1958

1960

1961

1963

1964

1965

1970

1971



89. Latvija Eiropā : nākotnes vīzijas : [rakstu krājums] / Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko 

pētījumu centrs ; [zin. red. Tālavs Jundzis]. Rīga : Latvijas Zinātņu akad. Baltijas stratēģisko pētījumu 

centrs, 2004. 311, [1] lpp.

90. Latvija Otrajā pasaules karā : (1939-1945) / Daina Bleiere ... [u.c.]. Rīga: Jumava, 2008. 581, [1] lpp., [8] 

lpp. ielīmes.

91. Latvija, 1918.-1928 : atskats uz latvju tautas pagātni un valsts pirmiem 10 gadiem. [Rīga]: Iekšlietu 

Ministrijas Vēstnesis , 1928. 159, [1] lpp.

92. Latvija, tu zeme svēta, tevi sargāt mūsu gods / [sastādītāja Dace Ūdre]. Rīga: Nordik, 2006. 124, [3] lpp.

93. Latvijai : [patriotiskās lirikas krājums] / sakārt. un red.: Lolija Soma, Zaiga Lasenberga ; māksl. Māra 

Alševska. 2.izd. Rīga : Zvaigzne ABC, [2008] 79, [1] lpp.

94. Latvijas agrārā reforma : agrārās reformas likuma desmit gadu atcerei / [priekšv.: A. Alberings]. [Rīga] 

: Zemkopības min., 1930. 743, 208 lpp.

95. Latvijas ārlietu dienesta darbinieki, 1918-1991 : biogrāfi skā vārdnīca / sast. Ēriks Jēkabsons, Valters 

Ščerbinskis ; Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Latvijas Republikas Ārlietu min., Latvijas Arhīvistu biedrība. Rīga 

: Zinātne, 2003. 436, [1] lpp.

96. Latvijas armija 20 gados / virsredaktors Armijas štāba priekšnieks ģenerālis H.Rozenšteins. Rīga : Armijas 

štaba Apmācības daļa, 1940. 453, [5] lpp.

97. Latvijas armija un fl ote : [albums]. [Rīga : Latvijas kaŗa invalidu savienība, 1928]. [96] lpp.

98. Latvijas atbrīvošanas kara vēsture / virsred. M. Peniķis ; red. Ed. Kalniņš ... [u.c.] 2. iesp. Linkolna : L.A.B. 

Daugavas Vanagi A.S.V. : D.V. apvienība Linkolnā, 1961-1962. 2 sēj.

99. Latvijas Brīvības cīņas, 1918-1920 : enciklopēdija / [Rīga] : Preses nams, 1999. 446, [1] lpp. : il., kartes, tab.

100. Latvijas darbinieku galerija, 1918-1928 / P.Krodera redakcijā. Rīga : Grāmatu Draugs, 1929. 466 lpp.

101. Latvijas dzelzceļi 1918-1938 / Dzelzceļu virsvalde. Rīga : Valsts dzelzceļu izdevniecība, 1938. 518 lpp., 

[12] lpp.

102. Latvijas Etnogrāfi skais brīvdabas muzejs. Latvijas Etnogrāfi skais brīvdabas muzejs: [muzeja darbs 

un ekspozīcija] /  LPSR Kultūras ministrija ; [zinātniskais redaktors S. Cimermanis]. Rīga : 

Zinātne, 1978. 227 lpp.

103. Latvijas fotomāksla : vēsture un mūsdienas / sast. P. Zeile Rīga : Liesma, 1985. 310 lpp.

104. Latvijas jūrniecības vēsture : enciklopēdija / [galv. red. Ilze Bernsone]. Rīga : Rīgas vēstures un kuģniecības 

muzejs, 1998-2003. 2 sēj.

105. Latvijas kultūras vēsture / Austra Avotiņa ... [u.c.]. [2. izd.]. Rīga : Zvaigzne ABC,  2004. 507 lpp.

106. Latvijas māksla starptautisko sakaru kontekstā / [sast. Silvija Grosa ; māksl. Juris Petraškevičs]. Rīga 

: Neputns, 2000. 196 lpp.

107. Latvijas māksla tuvplānos / [redkol. Elita Grosmane ... [u.c.] ; sast. Kristiāna 

Ābele]. Rīga: Neputns, 2003. 161 lpp.

108. Latvijas Mākslas akadēmija, 1921 - 1996 = Art Academy of Latvia, 1921 – 1996/ [māksl. A. Naumovs ... 

[u.c.] ; no angļu val. tulk. M. Oginta]. Rīga : Latvijas Mākslas akadēmija, 1996. 199 lpp.

109. Latvijas mākslas un mākslas vēstures likteņgaitas : [rakstu krāj. / sast. Rūta Kaminska]. Rīga 

: Neputns, 2001. 198 lpp.

110. Latvijas mākslas vēsture / [aut. kolektīvs: Laila Bremša ... [u.c.] ; atb. red. Anita Rožkalne]. Rīga 

: Pētergailis, [2003]. 543 lpp.

111. Latvijas Mākslinieku savienība. Latvijas Mākslinieku savienības mākslas darbu kolekcija “Glezniecība. 

Laikmeta liecinieki” : 20.gs. 60., 70. un 80.gadi / [koncepcijas aut. Sandra Krastiņa, Inese Baranovska 

; projekta vad. un grām. sast. Inese Baranovska ; rakstu aut. Pēteris Bankovskis ... [u.c.] ; māksl. Juris 

Petraškevičs]. Rīga : LMS, 2002. 327 lpp. : il.

112. Latvijas Nacionālā opera = Latvian National Opera / [teksta aut.: Benita Alksne ... u.c.; tulk. Kārlis Streips ; 

māksl. Ivs Zenne]. Rīga : Mantojums : Jumava, 2000. 302 lpp.

113. Latvijas Nacionālais teātris / [sast. Evita Sniedze]. Rīga : Jumava, 2004. 230 lpp.

114. Latvijas Nacionālie Bruņotie Spēki - 10 = Latvian National Armed Forces / [apkop. un red.: Aizsardzības 

min. Sabiedrisko attiecību un preses nod., Nacionālo bruņoto spēku Preses un informācijas dienests ; foto: 

G. Binde ... u.c.]. [Rīga] : Latvijas Republikas Aizsardzības min., 2001. 143 lpp.

115. Latvijas Okupācijas muzejs : Latvija zem Padomju Savienības un nacionālsociālistiskās Vācijas varas, 

1940-1991 = Museum of the Occupation of Latvia : Latvia under the rule of the Soviet Union and 

National Socialist Germany / [red. un teksta aut.: Valters Nollendorfs]. Rīga : [Latvijas Okupācijas 

muzejs], 2002. 215 lpp.

116. Latvijas padomju enciklopēdija: 10 sēj. Rīga : Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981–1988.

117. Latvijas pagasti : Latvijas pagasti, novadi, pilsētu un novadu lauku teritorijas : enciklopēdija / [atb. red. 

Astrīda Iltnere ; fotogr.: Andris Tidriķis]. Rīga : A/s Preses nams, 2001-2002. 2 sēj.

118. Latvijas pasts, telegrāfs un telefons, 1918.-1938. Rīga : Pasta un telegrāfa departaments, 1938. 262 lpp., 

[3] lp.

119. Latvijas pilsētas : enciklopēdija / [redkol.: Māra Caune ... [u.c.] ; atb. red.: Astrīda Iltnere ; māksl. Aleksis 

Ķīsis]. Rīga : Apg. “Preses nams” [u.c.], 1999. 590, [1] lpp.

120. Latvijas pilsētas valsts 20 gados : rakstu krājums ar visu Latvijas pilsētu aprakstiem un attēliem 

/ sakop. Hermanis Asaris ; Niklāva Strunkes grām. makets ; Kārļa Ulmaņa iev. Rīga : Latvijas Pilsētu 

savienība, 1938. 385, [2] lpp., [1] lp.

121. Latvijas prezidenti : dzīves un vēstures mirkļi / [atb. red. Valdis Veilands ; sast. Uldis Šmits ; tekstu aut. Juris 

Ciganovs ... [u.c.] ; fotogr.: Jānis Deinats, Valdis Ilzēns, Juris Krūmiņš]. Rīga : LA izd., 2003. 294, [1] lpp.

122. Latvijas PSR Mazā enciklopēdija: 3 sēj./ galv. red. V.Samsons. Rīga : Zinātne. 1967–1970.

123. Latvijas Radio - 75 : dzīve, darbs, cilvēki, tehnika - vēsture, atmiņas, pārdomas/  [grām. red. Dārija 

Juškeviča]. Rīga : Latvijas Radio, 2000. 235 lpp., [100] lpp.

124. Latvijas Republika desmit pastāvēšanas gados : [rakstu krājums] / galvenais redaktors Alfreds Bīlmans ; 

redaktors - sastādītājs Julijs Izaks ; literārā redaktore Lizete Skalbe. Rīga : Golts un Jurjans, 1928. 805 lpp., 

[1] lp. karte.

125. Latvijas Republikas Satversme = Die Verfassung der Republik Lettland. Neofi c. izd. Riga : Verlags-Akt.-Ges. 

“RIGNA”, 1925. 70, [1] lpp.

126. Latvijas Romas katoļu baznīcas vēstures materiāli : XX gadsimts / apkopojis Jānis Cakuls. Rīga : Rīgas 

Metropolijas Kūrija, 2001. 887 lpp.

127. Latvijas teātris : 20. gs. 90. gadi un gadsimtu mija / Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas 

institūts ; [projekta vadītāja Guna Zeltiņa ; zinātniskā konsultante Lilija Dzene]. Rīga : Zinātne, 2007. 773, 

[1] lpp., [32] lpp. krās. ielīmes.

128. Latvijas tēlotājas mākslas pieci gadi : 1934-1939 / red. kol.: J. Apinis ... [u.c.]. [Rīga]: Latvijas Rakstu un 

mākslas kamera, 1939. 100, [4] lpp., CXXIX lpp. il., [13] lp. il.

129. Latvijas valsts pasludināšana 1918. gada 18. novembrī / [K. Ducmane: Ģerbonis, Karogs, Himna ; 

Ē. Jēkabsons: ievadi, M. Ducmanis: personu rādītājs]. Rīga: Madris, 1998. 173, [2] lpp.

130. Latvijas Valsts universitātes vēsture, 1940-1990 = History of the State University of Latvia, 1940-1990 

/ Latvijas Universitāte ; sastādītajs un zinātniskais redaktors Heinrihs Strods ; kopsavilkumu angļu valodā 

tulkojusi Maija Gulēna. Rīga : Latvijas Universitāte, 1999. 562 lpp.

131. Latvijas vēsture : 20. gadsimts / Daina Bleiere ... [u.c.]. 2., papild. izd. Rīga: Jumava, 2005. 487, [1] lpp., 

[24] lpp. ielīmes.
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132. Latvijas vēsture : 20. gadsimts. Geschichte Lettlands : 20. Jahrhundert / Daina Bleiere ... [et al.]. Rīga 

: Jumava, [2008]. 528, [1] lpp., [24] lpp. ielīmes.

133. Latvijas vēsture : 20. gadsimts. Histoire de la Lettonie au 20ème siècle / Daina Bleiere ... [et al.] ; [traduit 

par: Anita Kļaviņš, Astra Skrābane, Aivars Vaivods]. Rīga: Jumava, 2006. 548, [1] lpp.

134. Latvijas vēsture 20. gadsimta 40.-90. gados : Latvijas Vēsturnieku komisijas 2006. gada pētījumi = History 

of Latvia of the 1940s-1990s : research of the Commission of the Historians of Latvia, 2006 / Latvijas 

Vēsturnieku komisija ; [redakcijas kolēģija: Daina Bleiere, Andris Caune (atb. red.) ... [u.c.] ; sastādītāja, 

Rudīte Vīksne]. Rīga : Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2007. 503 lpp. : diagr., faks. ; Latvijas Vēsturnieku 

komisijas raksti = Symposium of the Commission of the Historians of Latvia ; 21. sēj. 

135. Latvijas zeme, daba un tauta : rakstu krājums 3 sējumos / N.Maltas un P.Galenieka red. Rīga : Valters un 

Rapa, 1936-1937. 3 sēj.

136. Latvijas zeme, zemnieki un viņu darbs / redaktors Voldemārs Grinens. [Rīga]: Lauksaimniecības 

pārvalde, 1940. 599, [1] lpp.

137. Latvijas zemju robežas 1000 gados : [rakstu krājums] / sast. Andris Caune ; LU Latvijas Vēstures 

institūts. Rīga : Latvijas Vēstures institūts, 1999. 282, [1] lpp.

138. Latvija-Zviedrija : ilustrēts rakstu krājums, veltīts Zviedrijai un Latvijai, sakarā ar Valsts prezidenta G. 

Zemgala apciemojumu Zviedrijai un karaļa Gustava V apciemojumu Latvijai = Sverige-Lettland / galvenie 

radaktori Pēteris Šmits, Martin Andersen. Rīga: Gaisma, 1929. 159 lpp., [4] lp.

139. Latvju enciklopēdija / red.A.Švābe. Stokholma: Apgāds Trīs Zvaigznes, 1950.–1955. Faks.izd. : Rīga : 

Antēra, 2005.

140. Latvju tekstilmāksla =  Латышское текстильное искусство = Latvian tapestry : [albums / sastādītāja un 

teksta autore Sandra Kalniete]. Rīga : Liesma, 1989. 279 lpp.

141. Lerhis, Ainārs. Latvijas Republikas ārlietu dienests, 1918-1941 / Ainārs Lerhis ; LU Latvijas vēstures 

institūts. Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2005. 326 lpp.

142. Lielā Latvijas enciklopēdija : daba, tauta, valsts / [Maija Āboltiņa ... [u.c.] ; redaktori Jūlijs Aldersons ... 

[u.c.]. Rīga : Zvaigzne ABC, 2005. 408 lpp. : il., kartes, tab.

143. Lielā Latvijas karte [kartogrāfi skais materiāls] / P.Mantnieka kartogrāfi skais institūts. Rīga : P.Mantnieka 

kartogrāfi skais institūts, [1933]. 1 karte uz 9 lp.

144. Lisovska, Olga. Pie jūsu mīlestības… : dzeja / Rīga : Liesma, 1973. 126 lpp. : il., ģīm.

145. Līgotņu, Jēkabs. Zigfrīds Meierovics : mūžs, darbs, liktenis / Līgotņu Jēkabs ; [Ilgas Kreituses pēcv.]. Rīga 

: Valters un Rapa, [2001] 157, [2] lpp., [4] lpp.

146. Māksla un politiskie konteksti : rakstu krājums / sastādītāja Daina Lāce ; tulkotājas Stella Pelše, Kristiāna 

Ābele. Rīga : Neputns, 2006. 196 lpp.

147. Mana Latvija : patriotiskā dzeja / sast. Ieva Trezūne ; māksl. Agate Apkalne. Rīga : Jumava. SIA “J.L.V.”, 

2004. 78, [1] lpp.

148. Matīsa, Kristīne. Vecās labās : latviešu kinoklasikas 50 spožākās pērles / Kristīne Matīsa. Rīga 

: Atēna, 2005. 502 lpp.

149. Mesters, Ēriks. Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas vēsture (1944-1990) / Ēriks Mesters. Rīga 

: Klints, 2005. 287 lpp.

150. Mūsu armija tapšanā, valsts izcīnīšanā un tagadējos sasniegumos / galvenais redaktors Aleksandrs Kalējs ; 

redaktors Aleksandrs Plensners. Rīga : Golts un Jurjāns, 1929. 177, [1], 64 lpp.

151. Niedra, Andrievs. Kā tās lietas tika darītas / Andrievs Niedra. [2. iespiedums]. [Lincoln, Nebraska] 

: Gauja, 1987. 339, [2] lpp.

152. Okupācijas varu politika Latvijā, 1939-1991 : dokumentu krāj. / Latvijas Valsts arhīvs; [atb. red. Elmārs 

Pelkauss ; redkol.: Andris Caune ... [u.c.]]. Rīga: Nordik, 1999. 589, [1] lpp.

153. Ošiņš, Ivars. Latvijas olimpiskais zelts, sudrabs, bronza / Ivars Ošiņš. Rīga : Lauku Avīze, 2008. 239 lpp.

154. Panfi l, Tomasz. Eiropas Savienība : vēsture, darbības joma, dalībvalstis / Tomašs Panfi ls ; [no poļu val. tulk. 

Irēna Birzvalka]. [Rīga] : Zvaigzne ABC, 2004. 48 lpp. : il., kartes.

155. Pasta grāmata : fakti un publicistiskas piezīmes par Latvijas pasta satiksmes attīstību otrajā gadu tūkstotī / 

Biruta Eglīte. Rīga : Nordik,1999. 213, [2] lpp. : il. 

156. Pāvele, M. Rīga : [Fotoalbūms] / [M. Pāveles priekšv., 5.-11. lpp. ; sast.: M. Pāvele, J. Skolis]. [2. izd.]. Rīga : 

LVI, 1959. 225 lpp. : il.

157. Pieci gadi : 1934.-15.V.-1939. / redaktori: R. Bērziņš-Valdess, S. Vidbergs. Rīga: Pagalms, 1939. 238 lpp.

158. Pilsēta. Laikmets. Vide : [rakstu krājums / sastādītāja Rūta Kaminska]. Rīga: Neputns, 2007. 280 lpp.

159. Prande, Alberts. Latvju rakstniecība portrejās / Alberts Prande ; literāriskās daļas līdzstrādnieki: A. Birkerts ... 

[u.c.]. Rīgā : Leta, 1926. 515, [1] lpp.

160. Priedītis, Ērichs Ēriks. Latvijas kara fl ote, 1919-1940 / Ērichs Ēriks Priedītis ; [priekšv. aut. Gaidis Andrejs 

Zeibots]. Rīga : Militāras literatūras apgādes fonds, 2004. 230, [1] lpp.

161. Ramats, Kārlis. Kalpaka bataljons neatkarības cīņās / Kārlis Ramats. [Rīga]: 1929 Savienība “Pulkveža 

Kalpaka Bataljons”, 195, [1] lpp.

162. Rīga : [fotoalbums / sastādītāji: M. Pāvele un J. Skolis ; M. Pāveles priekšv. ; mākslinieks, G. Vilks]. Rīga 

: Latvijas valsts izd., 1961. 15, 208 lpp.

163. Rīga kā Latvijas galvas pilsēta : Rakstu krājums Latvijas republikas 10 gadu pastāvēšanas atcerei / Teodora 

Līventāla un Valtera Sadovska redakcija ; Sēpijas un tipomontāžs - mākslinieka Niklāva Strunkes. Rīga 

: 1932 Rīgas pilsētas valde, 842 lpp.

164. Rīgas pārvalde astoņos gadsimtos = Die Verwaltung Rigas während acht Jahrhunderten = Eight hundred 

years of Riga administration / [sast. Ilona Celmiņa ; māksl. Arta Ozola-Jaunarāja ; tulk. Valdis Bisenieks ... 

u.c.]. Rīga : SIA Rīgas nami, 2000. 350, [1] lpp. : il., kartes.

165. Saglabāt sudrabā : Atkusnis un salnas : hroniku kadri, 1955-1964 / [sastādītājs Latvijas Valsts 

kinofotofonodokumentu arhīvs]. Rīga : LVKFFDA : Jumava, 2007. 152 lpp.

166. Saglabāt sudrabā : Latvija Otrā pasaules kara laikā / [sastādītājs Arturs Žvinklis. Rīga: Jumava, 1999. 111 

lpp.

167. Saglabāt sudrabā : Latvija staļinisma varā : hroniku kadri, 1945-1955 / [sast. Latvijas Valsts 

kinofotofonodokumentu arhīvs ; tulk. Jānis Frišvalds]. Rīga : Jumava, 2004. 143 lpp.
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