


 
Paradoksālā kārtā augstskolas ideja vispirms 
tika īstenota P. Stučkas valdības laikā. 1919. 
gada 8. februārī tā ar īpašu dekrētu nodibināja 
Latvijas Augstskolu. (..) Tika izveidotas un sāka 
funkcionēt tās nodaļas jeb fakultātes: Ķīmijas, 
Lauksaimniecības, Mehānikas, Inženieru un 
būvniecības atbilstoši agrākajām Rīgas Politeh-
niskā institūta nodaļām. (..) Tirdzniecības noda-
ļu aizstāja ar Sociālekonomiskiem kursiem. 
Aprīlī aizsākās priekšdarbi Medicīnas nodaļas 
veidošanai. 7. maijā par Latvijas Augstskolas 
padomes priekšsēdētāju, resp., rektoru, ievēlē-
ja Paulu Valdenu. 

20. gadsimta Latvijas vēsture. II.  
Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2003 

Latvijas Socialistiskās Padomju 

Republikas Dekrētu un Rīkojumu 

krājums. 1919, Nr. 4 

Cī ņ a, 1957, Nr. 58 

Priņcipia li svarī ga ir 
Latvies u Izglī tī bas 
biedrī bas Augstskolas 
sekcijas 1919. gada 11. 
ju lija se de, kura  pieņ em 
iņiciatoru grupas iero-
siņa to Rī gas Politehņis-
ka  iņstitu ta pa rorgaņi-
ze s aņas projektu, uzti-
cot ta  redig e s aņu komi-
sijai, kuras sasta va  ie-
kl auj P. Lejiņ u, P. No-
mali, A. Kirheņs teiņu, 
K. Kuņdziņ u.   



1919. gada 22. maijā padzinuši P. Stučkas valdību no Rīgas, baltvācu landesvēristi uz laiku Latvijas Augstskolas vietā pastei-
dzās atjaunot vācu okupācijas periodā 1918. gadā organizēto Baltijas Tehnisko augstskolu. Kad Rīgā atgriezās K. Ulmaņa 
pagaidu valdība, atsākās universitātes organizēšanas darbi. Par rektoru atkal tika aicināts P. Valdens, taču viņš iebilda pret 
latviešu mācībvalodu un orientēšanos uz Latvijas vajadzībām. Tā paša gada augustā devies oficiālā komandējumā uz Vāci-
ju, P. Valdens Latvijā vairs neatgriezās. Augstskolas organizēšana turpinājās bez viņa, piedaloties gan Rīgas zinātniekiem, 
gan no Maskavas iebraukušajam doktorantam P. Dālem, gan (..) tautsaimniecības speciālistam K. Balodim. 

20. gadsimta Latvijas vēsture. II. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2003 

Neaizmirstamu un skaistu šo laikmetu visupims padara 
latviešu jaunās akadēmiskās intelliģences un līdz ar viņu 
visplašāko sabiedrības aprindu patiesi nesavtīgā kopdarbī-
ba sava dižāka sapņa realizēšanā – Latvijas gaišā zinātņu 
tempļa celšanā. (..) vēl Augstskolas lietā no “augšas” nebi-
ja nācis neviens rīkojums vai dekrēts – te jau sakustējās 
sabiedriskie spēki, un latviešu intelliģence, grupēdamās 
ap jaunatvērto Latv. Izgl. Biedrības Augstskolas sekciju, ar 
samērā nelielo bijušo Rīgas un Tērbatas augstskolu darbi-
nieku pulciņu centrā, ar retu sajūsmu un vienprātību ap-
vienojās kopīgā darbā. 

K. Kundziņš.  
Latvijas Ūniversitātes priekšvēsture, viņas nodibināšana un 

 pirmie pieci gadi. Latvijas Ūniversitāte. 1919–1929. R., 1929  

Latviešu Izglītības biedrības Augstskolas sekcijas 
1919. gada 11. jūlija sēdes protokola melnraksts 

Valdības Vēstnesis. 1919, Nr. 36 

Ādama Butuļa 
atmiņas par LU 
tapšanu  



 28. septembrī notika augstskolas svinīgās atklāšanas akts – nozīmīgākais 
notikums pēc Latvijas neatkarības pasludināšanas. (..) 1919. gada rudenī 
augstskola sāka darbu ar 110 mācībspēkiem un 940 studentiem deviņās 
fakultātēs. (..) Augstskola bija priekšnoteikums, lai dzimtenē apvienotu 
vairumu pasaulē izkliedēto latviešu akadēmisko mācībspēku. 

20. gadsimta Latvijas vēsture. II.  
Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2003  

Kārlis Kasparsons (1865–1962)  

Studentu korporāciju gājiens Latvijas 
Augstskolas atklāšanas svinību dienā 

Latvijas Augstskolai 
Atklāšanas svētkos 28. septembrī 1919. g. 

Latvju Alma Mater, tu brīvās Latvijas krāšņums! 
       Tautas no tālienes plūst tevī, tu cildenā sveikt. 
Atstājot Olimpu augsto ir mūzas dievišķās atnāk 
      Sumināt tevi un tev Kastaljas avotu sniedz. 
Skaidrs un tīrs lai tev burbuļo allaž to brīnišķais avots 
      Viņu svētīts un kopts, viļņus kur Daugavā veļ. 
Ziedošā jaunatne nāks gan no latvju, gan sveštautu zemēm 
      Dzintara avotā dzert, svelošās sāpes tur dzēst 
Latvju dēli to sargās priekš visiem, bet dievi lai nolemj: 
      Kas no šā avota dzer, tam lai vēl svelošāk slāpst. 
          P. Blaus 

Latvijas Augstskolas zīme ir dego-
ša saule. Labāku vairogu tā sev 
nevarēja izvēlēties. Ar viņu tā 
atsitīs tumsības spoku, kas met 
pār mūsu izmocīto zemi jaunu 
vidus laiku ēnu. Zinātne sniedz 
pēc gaišā atziņas prieka, viņa at-
ver pasauli visā viņas zvaigžņotā 
plašumā, viņa pavairo dzīves vērtī-
bu. (..) Latvijas Augstskola top par 
latviešu augstskolu, kur par visdzi-
ļākiem zinātnes jautājumiem viegli 
un svabadi runās latviešu valodā. 

           K. Skalbe. Latvijas Augstskola. 
Jaunākās Ziņas. 1919, Nr. 106 

Mēs stāvam uz zemes, kas nes Latviju un viņas vēsturi. 
Bija laiks, nesen vēl tas bija, kad par to domāt, kas tagad 
mums ir, bija sapnis, – kad teica un ticēja: tad tas nāks šai 
zemē, kad akmens stāvēs uz ūdeņa, spalva grims dibenā. 
Un tomēr tas ir nācis, tas ir noticis. Šis notikums latvju 
tautas mūžā, šis fakts – kā gaišs saules stars tas slīd pār 
Latviju. Šī rudens diena runā uz mums pavasara valodu. 
Mēs elpojam pavasara cerības. Nesenās šaubas ir paliku-
šas jau par anahronismu. Mēs stāvam uz zemes, kas nes 
Latviju un viņas – augstskolu. 

No izglītības ministra K. Kasparsona runas  
Latvijas Augstskolas atklāšanā 

(..) Universitātes atklāšanas akts izvērtās daudz greznāks nekā Latvijas valsts 
pasludināšana. Bija vairāk karogu, vairāk ziedu un lauru koku, lielāka daudz 
jūsmīgāka auditorija. Tā pārpildīja Balto Namu ar daudziem karavīru apģēr-
biem. (..) Starp mirtēm, lauriem un palmām uz skatuves pie gaiši brūnās 
runātāju pults nostājās arī liels vīrs, ar lielu bārdu. Melnā bārda piederēja 
viesim no Berlīnes, Vācijas Valsts Universitātes slavenajam, ilggadīgajam 
profesoram Kārlim Balodim. Viņš stāstīja par mūžīgā miera domu un miera 
ideju (..). Latvijas jaunajai Universitātei viņš novēlēja izkopt un audzināt 
zinātnes, kas atnes mieru un aizdzītu karus. (..) Kad Balodis beidza, Operas 
zālē skanēja (..) Dievs, svēti Latviju… Dziedāja jaunas, skaļas, priecīgas un 
jūsmas pārņemtas balsis. Likās, ka, tikai Latvijas Universitāti atklājot, ir piln-
vērtīgi pasludināta arī Latvijas valsts. 

M. Vētra. Rīga toreiz. Grāmatu Draugs, 1955 



L. Liberts S. Vidbergs Dz . Bodņieks 

Z. Ta lberga 

S. Vidbergs 

K. Cīrulis  

J. Šternbergs 

A. Apinis 



Latvijas Kareivis. 1929, Nr. 229 

Vēsturisks pārskats par Latvijas Augstskolas nodibināšanu un viņas 

darbību pirmā (1919./20.) mācības gadā. Rīga, 1921 

Latvijas Sargs. 1919, Nr. 161 

1920. gada janvārī pārvedām Rīgā 1919. gadā 
Studentu rotas kritušos, kuri pagaidām bija 
paglabāti Liepājā: kapteini Grundmani, leitnan-
tus Ausmani, Baginski, Grebli un Kārli Baronu, 
Barontēva dēladēlu, lai viņus guldītu Brāļu 
kapos. Neskatoties uz saviem 85 gadiem, tēvs 
turējās kājām bēru gājienam līdzi, lai aizgājējus 
pavadītu uz pēdējo dusu. 

Līnas Baronas atmiņas par Krišjāni Baronu. Krišjāņa 
Barona atmiņas. R., 1924  

Ar mūsu augstskolas atvēršanu ir atvērti arī vārti uz mūsu patieso brīvību un neat-
karību. (..) Novēlēsim Latvijas augstskolai saules mūžu un saules spodrumu. Šinīs 
lielajās dienās, kad mostas augšā un piepildās visas mūsu svētās teikas, mēs varam 
būt pārliecināti, ka arī seno varoņu gars atjaunosies tautā. Mūsu senā burtnieku 
pils ir pacēlusies ar dziļas gudrības rakstiem. Laimīga ir tā tauta, kura tos grib sa-
prast. Tā atradīs viņos arī sava augstākā spēka avotu. 

        J. Akuraters. Latvijas Augstskolas atklāšana. Jaunākās Ziņas. 1919, Nr. 106 

Rosīgi iesākto darbu jaunatvērtā Augstskola bija spiesta jau otrā nedēļā uz laiku 
pārtraukt. Tumšais kara negaiss, kurš visu vasaru bija krājies vakaros – Kurzemē, 
pēkšņi uzbruka 8. oktobrī Latvijai un Rīgai, gribēdams sadragāt jauno republiku, 
iznīcināt viņas patstāvību. (..) Augstskolas organizācijas komisija bija patlaban 
sapulcējusies uz savu kārtējo sēdi izglītības ministrijas telpās pret pili pie Dauga-
vas malas, kad lielgabalu troksnis no Olaines puses jau tricināja Rīgas gaisu un 
galvas pilsēta pārvērtās par drudžainu kara nometni. Organizācijas komisija nolē-
ma tūlīt pārtraukt mācības, uzaicināt studentus iestāties armijā un mācības per-
sonalu nodoties valdības rīcībā valsts apsardzības vajadzībām un Augstskolā orga-
nizēt studentu pieteikšanos, publicējot attiecīgus paziņojumus.  

P. Dāle 



Tīfa slimnīcā E. Felsbergs ar dziļu prieku saņē-
ma ziņu, ka Latvijas valdība sper soļus, lai 
izgādātu viņam atļauju atgriezties uz dzimteni 
un strādāt pie Latvijas Augstskolas. Ceļojums 
uz dzimteni tomēr nebija vienkāršs: viņš vilkās 
trīs mēnešus un puse no šī laika E. Felsber-
gam, kā Latvijas ķīlniekam, bij jānosēž cietu-
mā, jau Latvijas tuvumā. Volodnieciski filozo-
fiskā fakultātē tekošā zemestrī profesors E. 
Felsbergs lasīs ievadu klasiskā filoloģijā, Grie-
ķijas vēsturi un senās mākslas vēsturi. 

Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. 1920, Nr. 10 

22. novembrī jaunā Augstskola, izgājusi caur gara un uguns kris-
tību, ar jaunu sparu atkal uzsāka pārtrauktos mācības darbus. 
Apmeklētāji savā pārsvarā bija sieviešu kārtas, jo lielākā daļa 
studentu–kareivju atradās frontē. Mācības darbos varēja piedalī-
ties tikai tie studenti, kuri kalpoja Rīgā. 
       P. Dāle 

1920. gada  par Latvijas Augst-
skolas rektoru ieve le ja Erņes-
tu Felsbergu. Bu dams Saeimas 
deputa ts viņ s  sekme ja augst-
skolas Satversmes vieņbalsī gu 
pieņ ems aņu Saeima  1923. ga-
da 23. marta . 

Kartogra fs, etņogra fs, 
Valsts Ve sturiska  Muzeja 
vadī ta js, RLB ZK loceklis 
Matī ss Siliņ s  (1861–
1942) 59 gadu vecuma  
sa ka stude t Latvijas 
Augstskolas Filolog ijas 
uņ filozofijas fakulta te .  

RLB Ziņī bu Komisijas 
1920. gada 11. ju ņija se -
de  tika izskatī ts jauta -
jums par ZK darbī bas 
lietderī bu apsta kl os, kad 
visa ziņa tņiska  darbī ba 
uņ spe ki koņceņtre ti Lat-
vijas Augstskola . 

RLB Ziņī bu Komisijas protokolu gra mata 



No trimdas atgriezās Rainis un Aspazija. (..) Jau iepriekš bija paredzēts, ka triumfa arkas 
vietā Rainim jāiziet caur Universitātes ieejas portālu. Universitātē bija vēl vairāk ziedu, vēl 
vairāk dziesmu un vēl vairāk runu nekā stacijā, līdz dzejnieks Rainis tika padarīts par Latvi-
jas Universitātes goda biedru uz mūžiem. 

M. Vētra. Rīga toreiz. Grāmatu Draugs, 1955 

Ilustre ts Z urņa ls. 1920, Nr. 5 

Ilustrēts Žurnāls. 1921, Nr. 9 

Augstskolas mācībspēku 
pulkam 1920. gadā pievie-
nojās dzimtenē atgriezu-
šies pasniedzēji – Alek-
sandrs Dauge un Mārtiņš 
Bīmanis no Maskavas, 
Jānis Endzelīns no Harko-
vas, Jānis Plāķis no Kazaņ-
as, Ernests Felsbergs un 
Pēteris Ķiķauka no Voro-
ņežas, Ludvigs Kundziņš  
un Ernests Pakulis no 
Tērbatas, Pēteris Šmits, 
Reinholds Putniņš un 
Aleksandrs Janeks no 
Vladivastokas, Augusts 
Tentelis un Boriss Popovs 
no Petrogradas, Kārlis 
Dišlers no Tomskas, Jānis 
Ruberts no Kijevas, Mār-
tiņš Zīle no Odesas, Fran-
cis Balodis no Saratovas. 

            Latvijas Universitāte 
90 gados. Dzīve. Rīga, 2009  



Latvijas Augstskolas pārvaldes orgāns bija Orga-
nizācijas padome, ko vadīja Izglītības ministrijas 
pārstāvis P. Dāle. Tajā darbojās fakultāšu organi-
zācijas apakškomisijas, prorektors Eižens Laube 
(no 1919. gada novembra – Pauls Lejiņš) un viņa 
biedrs Kārlis Kundziņš. Tā pastāvēja līdz  Augst-
skolas pagaidu Satversmes apstiprināšanai 
1922. gadā. 

Latvijas Universitāte  90 gados. Dzīve. Rīga, 200909 

Gustava Vanaga raksta „Skumjas domas par Latvijas Augstskolu” 
laikraksta „Latvijas sargs” 1921. gada 119. numurā melnraksts 

1921. gada  sa ka izņa kt Latvijas Augstskolas Raksti, kas 1923. gada  iegu st vis-

iem ziņa mo ņosaukumu Latvijas Uņiversita tes Raksti. 

Nedēļa. 1922, Nr. 3   

1922./1923. mācību gadā Latvijas Augstskola  saskaņā ar satversmi ieguva 
Latvijas Universitātes vārdu  



Pirmās Latvijas Augstskolas izdotās zinātniskās publikācijas 



Pirmo doktora diserta ciju 
“Bakte riju ieks e ja  uzbu ve 
uņ attī stī ba” Latvijas Uņi-
versita te  1923. gada 13. 
maija  aizsta ve ja Augusts 
Kirheņs teiņs . 

Jaunākās Ziņas. 1923, Nr. 102 

1923. gada  par LU rektoru ieve le -
ja  Ja ņi Rubertu, kuram Saeima  uņ 
valdī ba  ņa ca s aizsta ve t uņiversi-
ta tes attī stī bas pla ņus.  

Ejot uz savu pirmo pārbaudīju-
mu, kas mani noveda pie Ba-
loža, apprasījos vecākajiem 
studentiem, ko sevišķi lai ievē-
roju. Tie teica, ka katrā ziņā lai 
es kārtīgi samācoties visu par 
Marksu, jo ikvienam pārbaudā-
mam viens no trim jautājumiem  
nākot par Kārli Marksu. Otrkārt, 
lai es trīs dienas neskujot bārdu 
un uzvelkot apnēsātu uzvalku. 
Tas likšot profesoram domāt, 
ka neesmu korporācijas locek-
lis, bet darba students. To izda-
rīju. 

A. Šilde. Ardievas Rīgai. Grāmatu 

Augusts Kirheņs teiņs lasa lekciju  

Par lauksaimniecības fakultātes mācības spēkiem tautā klīst daudzas anekdotes. Sevišķi 
daudz nostāstu ir par prof. A. Kirhenšteinu, un mana pārliecība ir tāda, ka vairums no-
stāstu par viņu attēlo patiesus notikumus. [A. Kirhenšteins par studentiem:] Kādi gan 
tagad studenti nenāk eksaminēties! Nupat te bija viena studente, kas studē veterinār-
medicīnu. Es viņai jautāju, kā vairojas baktērijas. Viņa atbild, ka ar sporām. Es liku, lai 
viņa uzzīmē, kā tas notiek. Viņa uzzīmēja garu desu, kas bija domāta baktērija, un no tās 
bira sporas kā aitas spiras! (..)Un šādas dumjības atkārtojas diendienā. Man viss tas pie-
rakstīts, un kādu dienu es visas šīs dumjības, ko stāsta studenti, publicēšu. 

A. Aizsilnieks. Dzīves šūpotnēs. Stokholma, 1979 

Jaunā Augstskola īpaši lepojās ar taut-
saimnieku Kārli Balodi, kurš vairāk nekā 
20 gadus bija veidojis akadēmisko karjeru 
Vācijā un 1905. gadā ievēlēts par Berlīnes 
universitātes profesoru. Atgriežoties 
dzimtenē viņš iesaistījās Latvijas Augst-
skolas dibināšanā. 

Latvijas Universitāte 90 gados. Dzīve. Rīga, 



No latviešu mācības spēkiem iemīļots bij ilggadīgais fakultātes dekāns K. 

Dišlers (..) Dišlers bij ļoti laipns un humāns attiecībās pret studentiem un 

kollēgām, kāpēc viņam nebij nekādas opozīcijas. Pat fukši drīz pierada 

pie sava dekāna sarkanā vaiga, ko bij deformējusi roze. 

A. Švābe. Mana dzīve. Trimdas rakstnieki. I 

Profesora Kārļa Baloža lekcijas tautsaimniecības teorijā piesaistīja simtiem studentu, kādēļ 
viņam bija ierādīta lielā auditorija Laboratoriju ēkā, Kronvalda bulvārī 4. Viņa saimnieciskās 
attīstības prognozes mums šķita brīžiem nereālas. Cik atceros, tad viņš žilbināja prātus ar 
to, ka ar tehnikas un racionalizācijas palīdzību cilvēce dažu paaudžu laikā sasniegšot stā-
vokli, ka īstā darba procesā atsevišķam cilvēkam būs jāpavada nedaudz vairāk par desmit 
gadu, kamēr pārējo mūža laiku viņš varēs veltīt kulturālām interesēm, sportam un brīva 
laika izmantošanai. Mēs studenti, prof. Kārli Balodi cienījām. 

A. Šilde. Ardievas Rīgai. Grāmatu Draugs, 1988 

Kārļa Baloža lekcija Tiesību zinātņu nodaļas absolventi un mācībspēki 1927 

Seminārs valsts tiesībās 

Profesors Kārlis Dišlers lasīja Latvijas valsts tiesības. Neviens kurss 
mani tā neinteresēja kā tieši šis. Dišlers lasīja savas lekcijas monoto-
ni un stieptā izklāstā. Par laimi viņš bija sarakstījis “Ievadu Latvijas 
valststiesību zinātnē”, kā arī grāmatu par “Latvijas valsts varas orgā-
niem un viņu funkcijām”. Tas deva iespēju vēl vairāk iedziļināties 
Latvijas valsts tiesību jautājumos. Bez tam Dišlers nepārtraukti iztir-
zāja dažādus Latvijas valsts konstitucionālos jautājumus presē. Man 
imponēja viņa demokrātiskie uzskati. Dišlers galu galā bija tas, kas 
lika pamatu Latvijas valsts tiesību zinātnei. Viņš lasīja universitātē arī 
administratīvo tiesību kursu un pasniedza kā fakultatīvo priekšmetu 
Konstitucionālās un parlamentārās tiesības. 

A. Šilde. Ardievas Rīgai. Grāmatu Draugs, 1988 
Kārlis Dišlers (1878–1954) 



Kad biju ievēlēts par docentu, kādu dienu Universitātes koridorā satiku studenti, 
ar kuru kopā kādreiz klausījāmies lekcijas. Izrādījās, ka viņa vēl arvien  studēja un 
bija tanī pārliecībā, ka arī es vēl esmu students. Viņa jautāja, ko es daru. Atbildē-
ju, ka tagad mācos tautsaimniecības teoriju. Viņa iekliedzās:  “Es nu gan esmu 
jau šī priekšmeta pārbaudījumu izturējusi!” Teicu, ak to esmu izdarījis arī es, pat 
divas reizes, bet tagad jāmācās no jauna un vēl vairāk, lai varētu eksaminēt citus.  

A. Aizsilnieks. Dzīves šūpotnēs. Stokholma, 1979  

Tautsaimnieks Arnolds Aizsilnieks atceras: “1921. gada rudenī bija spēkā valdības rīko-
jums, ka karavīri, kas iestājušies Latvijas Universitātē, uz viņu lūguma pamata atbrīvoja-
mi no kara dienesta. Pasteidzos iesniegts šādu lūgumu arī es, un tā 1921. gada 28. au-
gustā izbeidzās manas karavīra gaitas Latvijas armijā. Sākās raibie studentu gadi.” 

A. Aizsilnieks. Dzīves šūpotnēs. Stokholma, 1979  

A. Aizsilnieks. Dzīves šūpotnēs.  
Daugava, 1979 

LU Tautsaimniecības fakultātes izlaidums.  
Piektais no kreisās A. Aizsilnieks, sestais – E. Balodis 

Profesors Aizsilņieks  piektais otraja  riņda  ņo kreisa s 

Praktiskie darbi mašīnrakstīšanā 

Praktiskie darbi linu brāķēšanā 

Valdības Vēstnesis. 1920, Nr. 53 



Būdams Satversmes loceklis, 1921. g. rudens semestrī iestājos L. U. studēt 
tiesības. Ar īpašu universitātes padomes lēmumu toreiz ļāva immatrikulēties 
veselai rindai sabiedrisku darbinieku un rakstnieku, kam nebij ģimnāzijas 
gatavības apliecības, ar vienīgo nosacījumu, ka gada laikā jānoliek daži kursi 
vidusskolas apmērā. Uz šī lēmuma pamata L. U. juridiskā fakultātē iestājās 
bez manis vēl Jānis Grīns, Arturs Bērziņš, Arturs Kroders, Hermanis Asaris, 

Pāvils Rozītis, bet vēstures un filoloģijas fakultātē – P. Abuls, M. Siliņš, J. 
Straubergs, K. Freinbergs. 

A. Švābe. Mana dzīve. Trimdas rakstnieki. I 

Arveds Švābe  (1888-1959) 



Romiešu tiesības lasīja B. Frēze, sākumā krieviski, vēlāk vāciski. Viņš 
bija ļoti populārs studentos ar savām dīvainībām, kurām nebija gala. 
(..) Savas lekcijas viņš lasīja kā katehismu ar īsiem, jautājuma un 
atbildes veidā formulētiem teikumiem. (..) Parasti Frēze eksaminēja 
10–15 studentus un vēlējās, lai viņi atbild korī. Ja grupā bija kāds 
labs students, viņš ar savām atbildēm varēja glābt arī tos kommilto-
ņus, kas pusbalsī atkārtoja priekšā sacīto. Ja grupai nebija atjautīga 
vadoņa, Frēze dusmās aizdzina mājās visus, sviezdams pakaļ viņu 
studiju grāmatiņas, kuras nācās pievākt, jau esot gaitenī.  

A. Švābe. Mana dzīve. Trimdas rakstnieki. I  

(..) Frēze lasīja arī Vispārējo tiesību vēsturi, uz ko viņš bija sevišķi lepns, jo šāda priekšmeta nebij citās universitātēs. Tas bij garlaicīgs mitoloģijas 
un sakrālo tiesību sajaukums ar romāņu, ģermāņu un slāvu likumu grāmatu uzskaitījumu, kāpēc studenti šo kursu bij iesaukuši par sēklu katalo-
gu. Mūžīgais students, žurnālists M. Sams, kas – aizņemts redakcijās – uz lekcijām nenāca, kādreiz gaitenī noķēra Frēzi un pazemīgi jautāja, vai 
profesors nevar viņam ieteikt kādas grāmatas, pēc kurām gatavoties pārbaudījumam. Pagriezis uz Samu apaļās pūces acis, Frēze pielika pirkstu 
pie pieres un strupi atcirta: “avots ir mana galva!” 

A. Švābe. Mana dzīve. Trimdas rakstnieki. I  

Vēl sausāks un garlaicīgāks nekā Frēze savās lekcijās bij Latvijas vācietis A. Lē-
bers, kas sākumā lasīja Ievadu tiesību zinātnē, bet vēlāk tirdzniecības tiesības. 
Pēc sava gara ievirzes būdams tīrs praktiķis un kazuists, Lēbers pirmā kursa 
studentiem domāto populāro Ievadu tiesību zinātnē pārvērta par pretrunīgu 
juridisko definīciju kopojumu, kas bij tulkots tik nepareizā latviešu valodā, ka 
bez vācu oriģināla to nemaz nevarēja saprast. Tā šis pirmkursniekiem obligā-
tais interesantākais priekšmets kļuva par īstu klupšanas akmeni, kas dažam 
labam (..) pašā sākumā laupīja patiku tālākām studijām. 

A. Švābe. Mana dzīve. Trimdas rakstnieki. I  

Tiesību zinātņu nodaļas absolventi un mācībspēki . 1927 

Latvijas Universitātē manā 
laikā valdīja apbrīnojami laba 
gaisotne, kas vienoja paau-
dzes un dažādu fakultāšu 
piederīgos kopējā darbā. Stu-
dentu un profesoru starpā 
nebija manāma ne distance, 
nedz atšķirīgi uzskati. Latvijas 
Universitātei bija stingra rietu-
mu kultūras orientācija. LU 
goda biedru vidū bija tikai 
Rietumeiropas redzami zināt-
nieki, pie kam 39 goda dokto-
ru sarakstā varam atrast tikai 
vienu Krievu zinātņu akadēmi-
jas locekli (..). Parlamentārajā 
laikā LU prata saglabāt pilnīgu 
autonomiju. Kaut arī Saeimas 
budžeta debatēs bieži kritizēja 
Universitātes darbu un piesē-
jās vienam otram mācībspē-
kam, tad tas nekaitēja akadē-
miskajai brīvībai. 

A. Šilde. Ardievas Rīgai. Grāmatu 

Draugs, 1988 



V. Sinaiskis,  pēc tautības krievs, bija liela 

vēriena zinātnieks, kam pašam bij savas 
teorijas un uzskati visos svarīgākos tiesī-
bu vēstures jautājumos. L. U. juridiskā 
fakultātē viņš lasīja civiltiesības, bet viņa 
pieeja bij vairāk filozofiska nekā dogma-
tiska, kāpēc studentiem, kas gatavojās  
advokatūrai vai maģistratūrai, šīs lekcija 
bija grūti saprotamas (..) un maz deva 
turpmākai praksei. 

A. Švābe. Mana dzīve.  Trimdas rakstnieki. I 

1922. gada pavasarī beidzis vidusskolas 
reālo nodaļu, vasarā tiku iesvētīts un 
rudenī iestājos Latvijas Universitātes 
tiesību zinātņu fakultātē. Krustmāte, 
senatora Valtera sieva, man uzdāvināja 
balto studenta cepuri, bet tēvs – spieķi 
ar baltu pogu galā un sudraba pulksteni, 
piekodinādams to neieķīlāt. Korporācijā 
iestājies netiku, jo man neatlika tik 
daudz laika, lai ziedotu sadzīvei. 

O. Liepiņš. Atmiņas. Trimdas rakstnieki II 

Ol g erts Liepiņ s  (1906—1983) –  

rakstņieks, z urņa lists, tulkota js 

Vasilijs Sinaiskis (1876—1949) 

Ivana Buņina pieņemšana. 1938 

No labās puses  

V.Sinaiskis, Fraternitas Arctica goda filistrs 

Oļģerta Liepiņa lekciju pieraksti  Helmārs Rudzītis (1903—2001) -  grāmatizdevējs 

V. Sinaiska dzejoļu krājuma  
“Brālis un māsa” manuskripts 

V. Sinaiska kabatas 

pulkstenis 

Valsts eksāmenu tad arī pieveicu. Diplomdarbu rakstīju pie profesora Albata par 
tematu “Starptautiskās autora tiesības”. Profesors manu darbu pat uzslavēja, un 
1939. gada 23. oktobrī es saņēmu savu mag. jur. resp. tieslietu maģistra diplomu. (..) 
Savu jauniegūto diplomu nekad neizmantoju, bet Universitātē gūtā izglītība, kaut 
atšķaidīta uz tik daudziem gadiem, ir bijusi neatsverami vērtīgs ieguvums, par ko 
esmu pateicīgs mūsu Alma Mater. 

H. Rudzītis. Manas dzīves dēkas. Grāmatu Draugs, 1984 

Daudzi mani draugi jūsmoja par prof. Vasilija Sinaiska 
lekcijām civiltiesībās. Neapšaubāmi viņš bija izcils zi-
nātnieks ar dzīvu pētnieka garu, bet tieši civiltiesībās 
sagaidīju  konkrētāku pieeju atsevišķiem tiesību institū-
tiem, lai arī vēlāk praksē rastos drošāka pieeja tiem. 
Viņa formulējumi man šķita kādreiz pārāk miglaini un 
abstrakti. 

A. Šilde. Ardievas Rīgai. Grāmatu Draugs, 1988 



Mariss Vētra par Friča Gulbja lekciju: “Pārsteidz lekcijas 
saturs – neviena vārda par fiziku! (..) Nedomājiet, ka fiziku 
zināsit, ja nāksit uz lekcijām, pierakstīsit, mācīsities un 
pētīsiet savas piezīmes. Neiedomājieties, ka arī praktiskie 
darbi jums atvērs fizikas dziļumus. Jums jāmācās domāt, 
saprast un spriest. Jums jāmācās valodas, lai jūs prastu 
lasīt visu, ko pasaule rada un rāda.” 

M. Vētra. Rīga toreiz. Grāmatu Draugs, 1955 

Visvairāk ļaužu saplūda uz Pētera Zālītes ievadu filozofijā un Paula Dāles psīcholoģiju un 
Friča Gulbja fiziku. Universitātes pirmajā gadā psīchologiju un fiziku klausījās arī ķīmiķi, 
architekti un dakteri, bet par fiziku interesējās arī filozofi, valodnieki un mācītāji. Mazliet 
psīcholoģijas un mazliet filozofijas norāda uz cilvēka intelliģenci. Bija saprotams, ka arī ar-
chitekti, mediķi un inženieri gribēja būt intelliģenti, Pētera Zālītes un Paula Dāles priekšlasī-
jumos sēžot. Filozofi un valodnieki turpretim, apmeklējot Friča Gulbja lielo klausītavu Uni-
versitātes Kronvalda bulvāra ēkā, daudz mazāk interesējās par fizisko fiziku nekā par fizisko 
personu, kas lasīja fiziku. 

M. Vētra. Rīga toreiz. Grāmatu Draugs, 1955 

Raiņa bulvāris bija Rīgas studējošās jaunatnes skrejceļš un skrējiena musinātājs. 
Studējošās jaunatnes vidū bija daudzi gados nobrieduši ļaudis. Jau pirms Raiņa 
pēc darba stundām pulksten trijos pa viņa bulvāri traucās Rīgas studenti no sa-
vām darba vietām uz Latvijas Universitāti. Pēcpusdienās Raiņa bulvāris ņudzēja 
no piezīmju burtnīcām steidzīgu cilvēku padusēs un portfeļos. (..) Universitātes 
Raiņa bulvāra vestibīls un tā apkārtne bija allaž simtiem studentu piesātināta. 
Cilvēku pārpilni bija arī Universitātes gaiteņi, laboratorijas un bibliotēka. Pie fa-
kultāšu dekānu durvīm jauni ļaudis stāvēja rindā. Auditorijās studenti sēdēja 
solos, uz kāpnēm un uz grīdas. Vecāki un prātīgāki studenti, uz lekcijām ejot, 
ņēma līdzi salokāmu sēdekli.  

M. Vētra. Rīga toreiz. Grāmatu Draugs, 1955 

Mariss Ve tra iesta ja s Uņiversita tes Filolog i-
jas uņ filozofijas fakulta te , tiesa, laika tru -
kuma de l  tur ņema cī ja s, bet apmekle ja da-
z a das lekcijas ka  brī vklausī ta js.  

Mehānikas un dabas zinātņu  
fakultātes docents Fricis 
Gulbis (1891-1956) Friča Gulbja lekcija P. Zālītes vēstule J. Misiņam 



Pēteris Zālīte bija patiesi apbrīnojams cilvēks. (..) Viņa filozofiskajam 
prātam dzīves uztverē nebija problēmu un cīņu,  viss viņam bija skaidrs 
un noskaidrots. Viņš mīlēja savu sievu, savu zemi, Jāni Poruku un dievi-
nāja Imanuelu Kantu. (..) Jāni Poruku viņš aizstāvēja līdz absurdam, ja 
dzīves praktiķi grasījās pasmaidīt par pērļu zvejniekiem un dzejnieka 
dzīves nespēku. 

M. Vētra. Rīga toreiz. Grāmatu Draugs, 1955 

P. Zālītes semināra dalībnieki. 1926 

Kārlis Balodis, Hermīne Zālīte, 
Pēteris Zālīte. 19. gs. 20. gadu 
vidus 



Arī Pauls Dāle bija jauns (..). Viņš izskatījās tik glīti, ka neat-
gādināja domātāju, un filozofijas, teoloģijas un filoloģijas 
studentes viņu mīlēja ne mazāk kā ķīmiķes un fiziķes savu 
Gulbi. Fricis Gulbis labi runāja, pat man nekļuva garlaicīgi 
viņa fizikas lekcijā. (..) Arī Dāle runāja skaidri, gan drusku 
klusāk, un studentiem piezīmju burtnīcas viegli pildījās ar 
viņa psīcholoģiju. Studentes tomēr Dāli nespēja pierakstīt, 
nespēja no viņa novērst acis un pēc lekcijām aizņēmās piezī-
mes no kollēgām biksēs. 

M. Vētra. Rīga toreiz. Grāmatu Draugs, 1955 

Pauls Dāle (1889–1968) 

Eksperimentālās psiholoģijas laboratorija. 1928 

Filoloģijas un filozofijas fakultātes izlaidums 



Lekciju nosaukumi katrreiz neatbilda nolasīto lekciju īstajam 
saturam. Tā, piemēram, 1934. gadā noklausījos P. Dauges lasīto 
“Vispārīgo pedagoģiju”, kas īstenībā bija plašs un pamatīgs Ibse-
na lugu iztirzājums. Pamatojums šādai izvēlei tika paskaidrots 
lekcijas sākumā, proti, “Ibsens ir problēmu dzejnieks, un Ibsenu 
saprast nozīmē saprast tās idejas, ko Ibsens izteicis savos dar-
bos.” Manas saglabātās lekciju piezīmes liecina, ka tajās sīki at-
stāstīts sešu lugu saturs, analizējot lugu varoņu izturēšanās vei-
du, ideju konfliktus utt. 

V. Rūķe-Draviņa. Atmiņas par Jāni Endzelīnu un studiju gadiem Latvijas 
Universitātē. Jānis Endzelīns atmiņās, pārdomās, vēstulēs. R., 1999 

Divdesmit otrajā gadā vēl daudzi profesori lekcijas lasīja krievu valodā, daži arī vācu. 
Man šo lekciju klausīšanās nesagādāja grūtības. Pirmajā gadā diezgan cītīgi apmek-
lēju lekcijas, izņemot tad, ja operā bija ģenerālmēģinājums. Atradu pat laiku šad tad 
aizskriet uz filoloģiskās fakultātes tik iecienītā profesora Dauges lekcijām. Dauges 
lekciju laikā klausītava vienmēr bija pārpildīta līdz pēdējai iespējai. Studenti nevien 
stāvēja gar klausītavas sienām, bet arī atvērtajās durvīs, lai vismaz kaut ko saklausī-
tu no populārā profesora aizraujošajām lekcijām. Un bija arī ko klausīties Dauges 
lekcijas vienmēr sagādāja baudījumu. 

H. Rudzītis. Manas dzīves dēkas. Grāmatu Draugs, 1984 

A. Dauges lekcija Latvijas Universitātē 

A. Dauge. Skolas ideja. 1924 

Aleksandrs Dauge (1868—1937) 

Priekšā no labās: Aleksandrs Dauge, Longīns Ausējs 



Latvijas Augstskolas Filoloģijas un filozofijas fakultātes Protokolu grāmata. 1919–1922 

LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes mācību spēki 

20. gados par profesoru latviešu lite-
ratūras vēsturē bija jau stipri vecais J. 
Lautenbahs-Jūsmiņš. Man, kad tikko 
kā biju universitātē iestājies un sāku 
meklēt vecāku kommiltoņu padomus, 
ko un kā klausīties, nācās vairākkārt 
dzirdēt mūsu studentu spriedumus, ka 
J. Lautenbahs, sava lielā vecuma dēļ, 
vairs nespēj orientēties jaunā laika un 
garīgo virzienu plūsmās. (..) Dzirdēju 
tikai dažus vecākus studentus žēloja-
mies, ka profesora literatūras seminā-
rā visu gadu nācies nodarboties tikai 
ar viņa paša sarakstītā Niedrīšu Vidvu-
da sīku iztirzājumu… Esot gājis pat tik 
tālu, ka Lautenbahs licis saviem klausī-
tājiem viņu pašu Niedrīšu Vidvuda 
eksemplāros ierakstīt kaut kur tekstā 
divas rindiņas: tās tipogrāfijas vainas 
dēļ esot eposā izlaistas… 

K. Draviņš. Profesors Ludis Bērziņš Latvijas 
Universitātē. Zvaigžņu sega. Grāmatu 

Draugs, 1967 

Filoloģijas un filozofijas fakultātes izlaidums 



1919. gadā iestājos Latvijas Universitātē, 
kuras kursu nobeidzu 1926. gadā ar mag. 
phil. grādu. Latvijas Universitātē bija īsti 
zinības vīri: prof. J. Endzelīns, L. Bērziņš, P. 
Šmits, A. Dauge u. c. Viņi man deva daudz 
vērtīgu ierosinājumu. Sirsnīga pateicība 
viņiem par to. 

K. Kārkliņš. Mana dzīve. Trimdas rakstnie-
ki. I 

Lielajos kursos milzu klausītavās, kur sanāca ne tikai 
baltu, bet arī citu nozaru studenti, labi ja no tāluma 
varēja saskatīt un sadzirdēt lektoru. (..) Tomēr atceros 
kādreiz Endzelīna izteikto atziņu, ka nemaz nav jābūt 
citas nozares speciālistam, lai nojaustu, vai sastopa-
mies ar kādu izcilu zinātnieku. Tā, piemēram, neviens 
nepratām ķīniski, taču zinājām un ar bijību noraudzījā-
mies uz Pēteri Šmitu, kas bija atgriezies no austru-
miem un savās lekcijās salīdzinājumam pieminēja vie-
nu otru Āzijas tautu tradīciju, kas likās pavisam jocīga, 
domājot par mūsu zemes apstākļiem. 

V. Rūķe-Draviņa. Atmiņas par Jāni Endzelīnu un studiju ga-
diem Latvijas Universitātē. Jānis Endzelīns atmiņās, pārdo-

mās, vēstulēs. R., 1999 

Jānis Endzelīns Latvijas universitātes zinātnieku vidū 

Studentiem, kas profesora Endzelīna prasības nezināja, pirmo reizi dzirdot viņa 
bieži lietoto izteicienu: ”Lai pie manis nenāk tie, kas vēl nemāk ēst un dzert !”, šo 
vārdu jēga varbūt katrreiz nebija skaidra, jo nebija jau domāta ēdiena vai dzērie-
na baudīšana, bet šaurās e skaņas izruna infinitīvos ēst un dzert, pret ko grēko 
tāmnieki. Skaidrojot no adjektīviem ar izskaņām –ums un –ība atvasināto sub-
stantīvu atšķirību, profesors teica, ka, piemēram, bargums esot tas, kas viņam 
uznākot tikai brīžam, kad kāds students nemākot “ēst” un “dzert”, bet bardzība 
esot pastāvīga īpašība. Tādā barguma brīdī profesors vienreiz izdzina no auditori-
jas studenti, kas seminārā teica, ka no vārda zoss deminutīvs ir zosīte. 

M. Miezone. Atmiņas par profesoru Endzelīnu.  

Jānis Endzelīns atmiņās, pārdomās, vēstulēs. R., 1999 

Endzelīna lekciju lasīšanas veids aprakstīts 
ne vienu reizi vien. Klausītavā viņš ienāca 
līdz ar zvanu, no klausītavas uz minūti 
precīzi (..) līdz ar zvanu. Man gadījās redzēt 
viņu sēžam dekanāta istabā ar kabatas 
pulksteni rokā, lai zinātu dažas sekundes 
pirms zvana piecelties un sākt ceļu uz 39. 
klausītavu (..). Viņš runāja brīvi, bez rakstī-
tām piezīmēm, būdams iegaumējis visus 
uz tāfeles rakstāmos piemērus. Izņēmums 
bija latviešu valodas zinātniskās gramati-
kas kursa nodaļa par prepozīcijām: tur 
dažādo prepozīciju lietojumu piemērus 
viņš nolasīja no sagatavotām mazām zīmī-
tēm. 

E. Hauzenberga-Šturma 

Pret studentiem Šmits bija vienmēr iecietīgs – termiņu viņam 
nebija – eksaminēja katrā laikā un vietā. “Tas ir mans pienā-
kums un man sirdsapziņa neatļauj kavēt studentus viņu mācī-
bās: viņiem taču jāgatavojas arī citiem eksāmeniem”- viņš 
mēdza teikt. To studenti ļoti plaši izmantoja un eksaminējās 
visur, kur tik profesoru varēja sastapt: Jūrmalas kāpās, uz 
laukiem, mežā utt. 

Pāvils Šmits. Profesora Šmita atstātais mantojums 

Edītes Hauzenbergas-Šturmas piezīmes par J. Endzelīnu un studiju gadiem 

Pēteris Šmits (1869—1938) 



Vajadzēja dzirdēt kaut tikai 
vienu L. B. lekciju, lai klausītā-
jiem būtu skaidrs, ka auditori-
jas priekšā stāv cilvēks, kam ir 
laba paidagoģiska izglītība un 
arī krietns praktisks ķēriens. (..) 
Vispirms studentiem  nevarēja 
neimponēt L. B. solīdā, mierīgi 
nosvērtā uzstāšanās auditorijas 
priekšā. Tas bija pasauli redzē-
juša, rūdīta vīra gudrs brie-
dums. Vēl vairāk – tīri intuitīvi 
varēja nojaust šī vīra patstāvī-
gās personības garīgo spēku un 
amplitūdu. 

K. Draviņš. Profesors Ludis Bērziņš 
Latvijas Universitātē. Zvaigžņu 

sega. 

Latvijas Universitātē nebija 
nekādu ierobežojumu, kas 
aizkavētu interesentus iet 
klausīties arī tādus priekšme-
tus, kas nebija tieši obligāti 
viņu studiju ievirzei. (..) Es 
intereses pēc gāju klausīties 
(..) kādu gadu visai sistemā-
tiski teoloģijas fakultātē  Kār-
ļa Kundziņa un Eduarda Zicā-
na lekciju ciklus par Bībeles 
avotiem, latviešu mitoloģiju 
un folkloru. Tai laikā Kundziņš 
pats bija tikko kā atgriezies 
no braucieniem pa Grieķiju 
un Palestīnu (toreiz tas bija 
notikums, sevišķi jau jauno 
mazturīgo studentu acīs!) un 
prata ļoti gleznaini, saturīgi 
stāstīt par saviem pieredzēju-
miem, saistot tos ar Jaunajā 
un Vecajā Derībā pieminēta-
jām vietām. 

V. Rūķe-Draviņa. Atmiņas par 
Jāni Endzelīnu un studiju gadiem 

Latvijas Universitātē. Jānis En-
dzelīns atmiņās, pārdomās,  

vēstulēs. R., 1999 

Visas lekcijas un semināri notika latviešu valodā. Pirmie gadi tūlīt pēc Latvijas Universi-
tātes nodibināšanas, kad pārejas laikā bija atļauts docēt arī vācu un krievu valodā, bija 
pagājuši. Vēstures profesors Roberts Vipers tagad savas lekcijas lasīja latviešu valodā – 
tās bija tulkotas no krievu valodas, stilā elegantas un paša sirmā profesora apbrīnojami 
skaidrā izrunā un ar izjūtu nolasītas; bija bauda dzirdēt pašu lasījumu un skaidro valodu. 

V. Rūķe-Draviņa. Atmiņas par Jāni Endzelīnu un studiju gadiem Latvijas Universitātē. 
Jānis Endzelīns atmiņās, pārdomās, vēstulēs. R., 1999 

1929. gada rudenī ar 10  
latiem kabatā ierados Rīgā 
un kļuvu filoloģijas fakul-
tātes students baltu noda-
ļā. Ka ir studenti, kam 
dienām nav ko ēst, kam 
vairākas naktis jāklaiņo pa 
ielām, jo nav naudas pat 
gultas vietas samaksai, to 
ļoti labi zinu. Bet es pazīs-
tu arī labus ļaudis, kas 
pēkšņi rodas kā dieva 
sūtīti tieši tai brīdī, kad 
šāda dzīve kļūst pārāk 
apnicīga. Starp šādiem 
ļaudīm man ar pateicību 
jāmin prof. L. Bērziņš. 

J. Rudzītis. Līdz šai dienai. 
Trimdas rakstnieki. II 

Roberts Vipers ar semināra dalībniekiem. 1929 

Filoloģijas un filozofijas fakultātes studentu  
biedrība. 1925 

Roberta Vipera  
“История латышского народа” manuskripts 

Kārlis Kundziņš (1883–1967) 
Ludis Bērziņš (1870—1965) 



Bija daļa studentu, kas, apstākļu spiesti, gāja pie profesora  eksaminēties arī uz Pieminekļu valdi Rīgas 
pilī. Balodis savu daudzo pienākumu dēļ bija nevaļīgs, un reizēm viņš eksāmena atbildi noklausījās ceļā 
no pils uz universitāti. Atmiņā ir dzirdētie nostāsti par profesora bardzību  eksāmenos pret atsevišķām 
studentēm, kas ieradušās uz eksāmenu smalki nopulētiem un krāsotiem nagiem, bet vājām zināšanām. 
Ja studente nav varējusi pietiekami ātri un pareizi atbildēt uz jautājumu, profesors bargi esot teicis: 
“Vispirms nomazgājiet rokas un tad nāciet pie manis uz eksāmenu!” 

P. Stepiņš. Atmiņas par arheologiem Franci Balodi… LVIŽ. 1977, Nr. 1  

Lekcijas Francis Balodis lasīja Raiņa bulvārī 19, 5. 
auditorijā, bet seminārnodarbības notika Baznīcas 
ielā 5. Lekciju un semināru laiks bija iekārtots tā, 
ka tos varēja apmeklēt visi studenti, arī tie, kas 
dienā strādāja peļņas darbu. Profesora lasītās 
lekcijas bija interesantas, to saturs viegli uztve-
rams, taču piezīmes par dzirdēto rakstīt bija grūti, 
jo daudzos lekciju ilustrējošos attēlus demonstrē-
ja tumsā, bet auditorijā spuldžu pie soliem toreiz 
nebija. Eksāmenos profesors gribēja, lai stu-
dents mācību kursu atbildētu tieši ar viņa vār-
diem. 

P. Stepiņš. Atmiņas par arheologiem Franci Balodi… 

LVIŽ. 1977, Nr. 1  

Savus studentus – semināra dalīb-
niekus – profesors Balodis veda 
ekskursijās. Pēdējais seminārs – 
ekskursija notika jau Otrā pasau-
les kara apstākļos. Karš bija sācies 
1939. gada 1. septembrī (..). Par 
spīti stāvokļa nopietnībai, skolo-
tājs bija nodomājis vest mūs ek-
skursijā uz Zemgali – lepni kā vien-
mēr. Uzzinājis iepriekš sastādīto 
dārgo kalkulāciju, profesors nesa-
mulsa, bet īsi pateica: “Mēs 
brauksim!” – un mēs braucām. (..) 
Atceļā uz Rīgu šoferis ieslēdza 
radiouztvērēju. Atceros, ka tās 
bija ziņas no Holandes – aviouz-
brukumā sagrauta Roterdama. 
Tāda bija mūsu atvadīšanās no 
profesora Franča Baloža un viņa 
atvadīšanās no Latvijas. 

P. Stepiņš. Atmiņas par arheologiem 
Franci Balodi… LVIŽ. 1977, Nr. 1  

Profesora Franča Baloža lekcija 

 

Francis Balodis (1882—1947) Augusts Tentelis (1882—1942) 

A. Tenteļa seminārs Romas vēsturē. 
Augšējā rindā no kreisās  4.— T. Zeids, 
6. — V. Grīnbergs,  7.— U. Ģērmanis, 
8.— A. Altments. Ap 1934 



Mūsu fakultātei bija sava misija – izvest pasaulē mūsu tautas 
personību, mūsu eksistences jēgu. Lai pieminam tikai jau 1930. 
gadā izdoto “Die Letten. Aufsatze uber Geschichte, Sprache un 
Kultur der Alten Letten”, kas atrada ir piekrišanu ir kritiku, kā tas 
citādi arī nemaz nevar būt. Baltoloģija, arheoloģija, folklora, 
nedaudz vēlāk vēsture pārņēma vadītājas lomu pasaules priek-
šā, un ja nu atkal mums bija jākrīt līdz ar mūsu dzimteni – valsti 
svešu iekārtu priekšā, kas cenšas mums uzbāzt, vai nu varmācī-
gi, vai ar viltu, kā nu kurā okupācijas posmā, savus uzskatus 
garīgās pakļautības veidos, bet reiz sasniegtais un veiktais to-
mēr vairs izdzēšams nav. 

A. Spekke. Atmiņu brīži  

Teodors Zeltiņš romānā “Rožu gaitenis” lasītāju veikli un raiti 
iepazīstina ar Rīgas studentiem, sākot ar pirmo dienu augst-
skolā, beidzot ar pirmā studiju gada beigām. Tie ir Latvijas 
Universitātes studenti 30. gados; filoloģijas un filozofijas 
fakultātes gaiteņi un klausītavas ir fons varoņu jūtu risināju-
mam.  

I. Daukste-Silasproģe. Latviešu literārā dzīve un literatūra ASV un 
Kanādā 1950–1965. Rīga, 2007  

Zentas Mauriņas doktora disertācijas aizstāvēšana par te-
matu Friča Bārdas pasaules uzskats. Universitātes vecā aula 
kā bāztin piebāzta (ap 500 vai 600 cilvēku), īpaši jaunatne, 
bet lielais vairums paliek ārpusē, gaiteņos, jo netiek iekšā 
(arī ap 700 vai 800 cilvēku). Tādu pieplūdumu nav pieredzē-
jusi neviena disertācijas aizstāvēšana mūsu universitātē (..). 
Tā ir pirmā doktora disertācija par literāru tematu vispār 
mūsu universitātē, un Mauriņa ir pirmā sieviete, kas augsto 
doktora grādu ieguva šai fakultātē, tas pats par sevi jau ir 
liels un svarīgs notikums. Bet arī vērtība pašai disertācijai ir 
liela. (..) Diezgan muļķīgi izrunājas Veselis, teikdams ka šī 
disertācija un ļaužu pieplūdums liecinot par labas gaumes 
un mākslas izpratnes trūkumu, jo Bārda taču esot pavisam 
viduvējs un  diezgan haotisks dzejnieks. (..) Ar sevišķu lab-
vēlību un cieņu, kā arvien, no profesoriem Mauriņu apsveic 
prof. J. Endzelīns.  

No Kārļa Egles dienasgrāmatas  

Sāktās baltu  filoloģijas studijas gan pagaidām palikušas 
nepabeigtas, toties prof. Kārļa Kārkliņa lekcijās par romantis-
mu klausoties, mani pašu tā savalgoja personīgā romantika, 
ka 1939. gadā apprecējos ar kommiltoni Veltu Lindi. 

  T. Zeltiņš. Dažas biografiskas piezīmes. Trimdas rakstnieki. II 

Filoloģijas un filozofijas fakultātes  
izlaidums. Ap 1937 Jersika. Vidū A. Spekke. 



Pēc kara atgriezos Rīgā, 1921. g. sākumā iestājos Latvijas Universitātē, lai nobeigtu studijas, 
kaut kā nokārtoju atlikušo vienu eksāmenu (fiziku no I kursa!), izstrādāju diplomprojektu un 
diplomdarbu un tā paša gada pavasarī  pabeidzu LU – vēl pēc vecās RPI programmas – ar 
inženiera tehnologa grādu. Tas bija ķīmijas fakultātes pirmais izlaidums pēc kara. (..) Reizē 
ar studijām sāku atkal laboranta gaitas ķīmijas fakultātē, pēc beigšanas kļuvu par asistentu 
kvalitatīvās analīzes laboratorijā, un tikai pēc kādiem 8 gadiem radās izdevība pāriet pie 
organiskās laboratorijas. 

Gustavs Vanags un organiskā ķīmija Latvijā. Rīga, 2005 

Augstskola, kā viss cits mūsu jaunajā valstī, auga un 
pletās tik ātri kā pasakā. Jau tīri telpiski abas Rīgas 
politehnikas ēkas drīz vien izrādījās par šaurām, un 
universitātes vajadzībām bija jānodod arvien jauni 
namu komplekti galvas pilsētā. Bija jāgādā par labo-
ratorijām, kabinetiem, bibliotēkām, institūtiem, klau-
sītavām, aulu, mācības līdzekļiem, jo agrākās politeh-
nikas ēkās nekas nebija palicis pāri, izņemot tukšas 
sienas un nedaudz solu. 

A. Švābe. Latvijas Universitāte. Technikas Apskats. 
1959, Nr. 3 

Pēc doktora disertācijas aizstā-
vēšanas un pēc prof. Fišera 
diezgan pēkšņās nāves man 
uzdeva lasīt organiskās ķīmijas 
kursu ķīmijas fakultātes studen-
tiem. Šī kursa pamatu apstrādā-
šana un noslīpēšana prasīja ne 
vienu vien gadu. (..) Pakāpenis-
ki nostaigāju garo ceļu no asis-
tenta līdz profesoram.  

Gustavs Vanags un organiskā ķīmija 

Latvijā. Rīga, 2005 

G.Vanags Ķīmijas fakultātes  Kvalitatīvās analītiskās 
ķīmijas laboratorijā. 1925 Ķīmijas fakultātes izlaidums. Ap 1931 

G. Vanags Ķīmijas fakultātes  
Sintētiskā  laboratorijā. 1929 





1928. gadā mani no Nacionālo studentu apvienības saraksta ievēlēja Studentu Padomē. (..) Mana loma šinī studentu pašvaldībā bija maza, jo 
no 40 Studentu Padomes locekļiem Nacionālās apvienības saraksts ieguva tikai vienu vietu. Lielajām frakcijām aizmugurē stāvēja kāds studen-
tu organizāciju nogrupējums. Ja Studentu Padomes sākuma gados redzamākā loma bija piekritusi Austrumam, tad manā laikā dominēja kor-
porācijas. Universitātes Satversmes 90. pants deva Studentu Padomei plašas tiesības. Tā bija studentu interešu pārstāve, pie kam trīs tās 
locekļi iegāja Universitātes Padomē. Visefektīgākais bija Studentu padomes darbs komisijās. Darbojās pašvaldības, pašpalīdzības, grāmatnī-
cas, virtuves, nama būves un nama pārvaldes, studentu dienu, ārlietu un sporta komisijas, kam pieskaitāma vēl budžeta un revīzijas komisija. 

A. Šilde. Ardievas Rīgai. Grāmatu Draugs, 1988 

Studeņtu pa rsta vņiecī bas orgaņiza cija bija Studeņtu padome. Pirma  Studeņtu 

padome tiek ieve le ta 1920. gada . Pe c autoritatī va  rez ī ma izveides Studeņtu 

padomes ve le s aņas vairs ņeņotika, ta s locekl us iece la rektors. 







Visplašāko vērienu LU Studentu Padome parādīja ar C.I.E., Starptautiskās Studen-
tu Konfederācijas, 14. kongresa sarīkošanu 1932. gadā no 5.–15. augustam Rīgā. 
Tanī piedalījās 25 valstu pārstāvji. To svinīgi atklāja Universitātes aulā. (..) C.I.E. 
14. kongresam bija teicami panākumi. Tanī izdevās novērst domstarpības un 
pretišķības, kādas bija plosījušās šinī “studentu tautu savienībā” jau no tās dibi-
nāšanas sākuma, kādēļ vēl ilgus gadus pēc tam studentu starptautiskajā forumā 
runāja par “labo Rīgas garu”. 

A. Šilde. Ardievas Rīgai. Grāmatu Draugs, 1988 

Studentu organizācijas, Prezidiju Konventa vadībā, rīkoja banketu 
Mazajā Ģildē. (..) Kolīdz beidzās oficiālās runas (..) saviesīgā dzīve 
joņoja tik straujā gaitā, ka jau pēc pusstundas delegāti no tām 
zemēm, kas pieraduši vairāk lietot vīnu un alu, bet mazāk pazina 
degvīna priekšrocības, sāka turpat svētku telpā “kaut āžus” un 
mest pudeles pret sienu. 

A. Šilde. Ardievas Rīgai. Grāmatu Draugs, 1988 



“Juventus” (1932–1935) – Latvijas Universitātes studentu 

atturības kustības žurnāls. 



Tā (Studentu virtuve) atradās Vērmanes dārzā, pla-
šā paviljonā, kur par mērenu cenu ikviens varēja 
pusdienot un atpūsties. Uz katra galda atradās 
arvien maizes šķīvis  ar rupjmaizes šķēlēm. Pat ja 
kāds nebūtu spējis samaksāt par viras šķīvi, tad viņš 
netraucēts varēja atsēsties pie galdiņa un pamielo-
ties bez maksas pie maizes riecieniem. Ikvienam 
durvis uz Studentu virtuvi bija atvērtas. Man, kura 
mājas bija Rīgā, tikai retu reizi iznāca pusdienot Stu-
dentu virtuvē, bet arī tad ievēroju, ka pusdienotāju 
vidū bija redzami arī daži kultūras darbinieki. Ikviens 
tur jutās labi. 

A. Šilde. Ardievas Rīgai. Grāmatu Draugs, 1988 

Studentu virtuvē.  
U. Ģērmanis dejo ar A. Gailīti. Ap 1935 





Tika izdoti vairāki  studentu preses 
izdevumi:  
 
“Students” (1922–1940),  
 

“Studentu Domas” (1922– 1923),  

 
mēnešraksts  
“Studentu Dzīve”(1924–1925),  

 





Ādolfs Ābele (1889–1966) – diriģents, 
ērģelnieks, mūzikas pedagogs, LU kora 
“Dziesmuvara” diriģents 

Jau pirmajā studiju gadā iestājos Dziesmuvaras korī. Tur sastapu savus pirmos 
draugus, un galvenais – tur es iekļuvu prof. Ādolfa Ābeles personības lokā. 
Protams, vispirms guvu apmierinājumu savām interesēm par mūziku, bet 
daudz no tā, ko prof. Ābele mācīja par mūzikas izpratni, ātri varēju attiecināt 
uz dzeju. Nav bez nozīmes vēl tas, ka Dziesmuvaras gadi pavēra iespēju redzēt 
plašāku pasauli: kopā ar kori izbraukāju Igauniju, Lietuvu, Somiju, Dāniju, Nor-
vēģiju un Zviedriju. 

J. Rudzītis. Līdz šai dienai. Trimdas rakstnieki. II 

Studenšu Prezidija konventa kora valde 



1929. gada 29. janvārī  
Latvijas Universitātes 
Studentu padomes ple-
nārsēdē tika pieņemts 
lēmums  par biedrības 
„Universitātes sports” 
izveidošanu 











Latvijas Universitātes studenti 1938. gadā  bija organizēti 21 vīriešu 
korporācijā (1767 locekļi) un 9 sieviešu korporācijās (786 locekles), 
piecās konkordijās (412 locekļi),  11 vienībās (401 loceklis), 14 atseviš-
ķu fakultāšu biedrībās (702 locekļi), pārstāvēja arī 15 pēc etniskā prin-
cipa veidotas studentu organizācijas un 13 dažāda tipa apvienības. 

Latvijas Universitāte 90 gados. Dzīve. Rīga, 2009  



Tērvetia 







(..) trūcīgajā tērpā no paša sākuma mājoja stingrs gars kā meista-
ros, tā mācekļos. Gadu simteņiem nomāktā latviešu tautas dziņa 
pēc izglītības pēkšņi izlādēja visus savus potenciālos spēkus un 
uzziedēja kā papardes zieds. To rāda studentu skaita strauji kāpjo-
šā līkne. Ja Rīgas politehnikā 1911. g. bija tikai 20184 audzēkņi, tad 
Latvijas Universitātē to skaits nemitīgi aug, sasniedzot pēc 20 ga-
diem (1931) augstāko kāpienu (8766), kādu Rīga jebkad bija piedzī-
vojusi. Bez šaubām tā bija neveselīga galējība, jo studēšana bija 
kļuvusi gandrīz par nacionālo goda lietu. 

A. Švābe. Latvijas Universitāte. Technikas Apskats. 1959, Nr. 3 

Latvijas Universitātes himna pirmo reizi tiek izpildīta 
1928. gada 28. septembrī LU deviņu gadu svinībās. 

Kad 1937. gada 1. septembrī sāku strādāt Latvijas 
Universitātes sekretariātā, toreizējais sekretārs Vald-
manis man teica: “Universitāte nav tikai mācību ie-
stāde – tā ir pasaule pati par sevi.” 

J. Vēliņš. Mana gaismas pils. Sidneja, 1988 





Ko mūsu universitāte devusi latvju tautai? Man liekas, ka uz šo jautāju-
mu var atbildēt ar vārdiem: to pašu, ko latvju tautai deva Latvijas valsts. 
Autonomā Latvijas Universitāte arvien veidojusi daļu no brīvās Latvijas 
valsts. Vienas likteņi bijuši otras likteņi. 

J. Vēliņš. Mana gaismas pils. Sidneja, 1988 

Strādnieki urā prof. E. 
Štālbergu pēc Universitā-
tes aulas pabeigšanas  

Brāļu kapos. Skan “Dieva mierā  
kapā klusā”. 1925 



Pēc lielinieku ienākšanas Rīgā 1940. g. 17. jūnijā, pirmais uzde-
vums, ko rektors Prīmanis saņēma no Kirhenšteina valdības, 
bija Latvijas Universitātes satversmes grozīšana, kā to tolaik 
kautrīgi nodēvēja. Rektors man uzdeva savākt vai visu redza-
māko pasaules universitāšu satversmes (..). Viss mans 1940. g. 
vasaras darbs, meklējot pēc “progresīvākām” satversmēm 
izrādījās veltīgs, jo pēc Latvijas Universitātes 1923. g. satver-
smes pasludināšanas par spēkā neesošu, mums iedeva jaunus 
statūtus pēc Maskavas valsts universitātes parauga – pārtulko-
ja Maskavas universitātes statūtus latviešu valodā. Ar to mūsu 
mīļā Latvijas Universitāte formāli bija beigusi eksistēt. 

J. Vēliņš. Mana gaismas pils. Sidneja, 1988 

Grandiozākais pārdzīvojums šajā aulā tomēr bija diplomandu 
kursa nobeigums marksismā un ļeņinismā: “Biedri,” teica sar-
kanais profesors Miške, “lai dzīvo varenā Padomju Savienība!” 
Mēs aplaudējām. “Lai dzīvo Padomju Latvija!” Aplaudējām. 
“Lai dzīvo neuzvaramā padomju armija!” Aplaudējām. “Lai 
dzīvo tautu draudzība!” Aplaudējām. Sekoja vēl virkne saukļu 
un aplausi. Tad notika neticama, gluži mistiska pārvērtība ar 
mierīgo apvaldīto, sīkpilsoniski solīdo sarkano profesoru. Viņš it 
kā pēkšņi sāka plesties, slieties un turpat mūsu acu priekšā 
izauga milzīgs un pārdabisks; balss plūda aizrautīgi, eksaltēti: 
“Biedri. Lai dzīvo mūsu lielais vadonis, tēvs un skolotājs, biedrs 
Staļins!”  Piecēlāmies kājās visi kā viens. Kā pēc pavēles (kas 
pavēlēja?). Un aplaudējām. Cik ilgi?  Trīs, četras, piecas minū-
tes. Varbūt ilgāk. Kas to tagad lai pasaka. Brīžiem pametu skatu 
pa labi, pa kreisi. Citi vēl plaukšķināja. Nedrīkstēja pagurt.” 

U. Ģērmanis. Zili stikli, zaļi ledi. 1995 

Un tad Marģera Stepermaņa uzruna studen-
tiem pirmajā padomju semestrī. Kā viņš ie-
sāks? Gaidījām ar aizturētu elpu. Un sāka tā: 
“Mīļie darba biedri…” 

U. Ģērmanis. Zili stikli, zaļi ledi. 1995 

Jau septembrī visai universitātes dzīvei vajadzēja  
būt pārveidotai pēc jaunās kārtības, jo 1. oktobrī 
bija nolikta Latvijas Valsts universitātes oficiālā 
atklāšana. Ieejot jaunajā aulā, šai dienā katru 
pārsteidza sarkanā krāsa. Aulas greznošanai tā 
tiešām nebija taupīta. (..) Rektora paaugstināju-
ma aizmugurē Ļeņina un Staļina ģīmetne. Apkārt 
aulai citu mazāk svarīgo “svēto” tēli. Atceros, ka 
Universitātes un Dziesmuvaras apvienotais koris 
ērģeļu pavadījumā dziedāja Dunajevska “Varen 
plaša mana zeme dzimtā”. Dziedot Internacionā-
li, rektors Paškevičs stāvēja katedrā ar paceltu 
dūri, tā simbolizējot komūnistu solījumu – “nāvi 
kapitālistiem”. 

J. Vēliņš. Mana gaismas pils. Sidneja, 1988 

Jānis Vēliņš (1907–1996) 



Pirmā īstā “melnā diena” universitātes dzīvē bija 1940. g. 5. augusts. 
Tad rektors parakstīja rīkojumu par abu teoloģijas fakultāšu slēgšanu. 
Šo fakultāšu mācību spēkiem svītroja tiesības uz pensiju, bet studen-
tiem nebija iespējams iestāties citās fakultātēs izglītības turpināšanai. 
(..) Slēdza arī filozofijas un paidagoģijas nodaļas pie filoloģijas un filo-
zofijas fakultātes un reizē ar to atlaida arī šo nodaļu mācības spēkus 
no darba. Vēlāk gan dažiem no viņiem uzdeva lasīt valodu kursus. Šinī 
pašā dienā rektors parakstīja arī pavēli par dažu mācības spēku atlai-
šanu: “Kā vecās apspiedējas varas nesējus atbrīvoju no amata zemāk 
minētos mācības spēkus.” 

J. Vēliņš. Mana gaismas pils. Sidneja, 1988 

1940. gada rudenī pēc Sarkanās armijas ienākšanas Latvijas Universitāte, vēlēdamās sekot laika garam un 
gribēdama ļaut universitātē izpausties arī sociālistiskai domai, apstiprināja vairākus jaunus docentus no 
sociālistu aprindām – Bruno Kalniņu, Nikolaju Valteri, K. Dziļleju un mani. Fakultāte jau bija apstiprinājusi 
manu lekciju plānu valsts tiesībās, kad fakultātes sekretāre man paziņoja, ka pret manu docentūru cēlusi 
iebildumu komunistu partijas centrālā komiteja. Es devos pie partijas sekretāra Ž. Spures noskaidrot 
iemeslus. Spure man atklāti pateica: “Kā jūs domājat – mēs atļausim jums augstskolā lasīt lekcijas, kur jūs 
esat bijis neatkarīgo sociālistu centrālās komitejas loceklis!” 

K. Dzelzītis. Dažas piezīmes par manu dzīvi. Trimdas rakstnieki. II 

Tad uz lielo aulu. Iepretim sēdekļu rindām pie 
sienas Ļeņina cilnis; mazliet uz priekšu izbīdīta 
Pētera Stučkas biste. Universitāte taču saucas viņa 
vārdā. Būsim objektīvi: ne gluži bez pamata. Viņa 
īsajā valdīšanas laikā 1919. gadā darbu sāka pirmā 
latviešu augstskola. Tā nu tās lietas ir notikušas. 
Šeit daudz kas piedzīvots, šī vieta jādokumentē. 
Dīvaini, kādā secībā šaudās domas. Luža Bērziņa 
ievēlēšana par goda doktoru. Tur viņš pakāpās 
katedrā, kustināja balto bārdiņu un teica: “Es pa-
teicos par šo taisnīgo un iecietīgo aktu…” Bet vai 
tas nenotika mazajā aulā? Jocīgi ar atmiņu? Par 
vārdiem varētu zvērēt, bet kā ar aulām? 

U. Ģērmanis. Zili stikli, zaļi ledi. 1995 

Kārlis Dzelzītis (1892–1982) – dzejnieks 



Brīnījos, kāpēc pie manis kabinetā allaž sēdēja prof. Boriss Vipers, kas lasīja lekcijas mākslas vēsturē un, kaut gan vecs emigrants no Krievijas, bija allaž fakultātes lutināts (tāpat kā viņa 
tēvs – vēsturnieks). Kādreiz, kad viņa klātienē pienāca kāda groteska “pavēle”, es nevarēju noturēties nepazobojies par to. Te tad Vipers pēkšņi nometa masku, uzlēca kājās un patētis-
ki izsaucās: “Es domāju, ka ar jums varēs sadzīvot, bet izrādās, ka tas tomēr nebūs iespējams.” Tad man, tā sakot, nokrita zvīņas no acīm. Komūnistu partijas biedrs, šķiet, viņš nebija, 
bet kā krievu tautības cilvēks ar “progresīviem” uzskatiem viņš baudīja sevišķu uzticību un bija padomdevējs rektoram – kaut kas kā “pelēkā eminence”. 

P. Jurevičs. Pretstatu pasaule. Grāmatu Draugs, 1973 



Lai cik radikāla būtu Latvijas Universitātes reorganizācija, īpaši traģiska bija 1941. gada 14. jūnija deportācija, kad no 
Latvijas tika izsūtīti arī vismaz 20 esošo vai bijušo mācībspēku ar ģimenēm (piemēram, profesori un docenti Ludvigs 
Adamovičs, Hermanis Albats, Longins Ausējs, Jūlijs Auškāps, Ernests Birkhāns, Kārlis Dišlers, Pauls Mincs,  Juris Plāķis, 
Edgars Rumba,  Edmunds Ziemelis, Laimonis Gailītis, Andrejs Lejassauss, Jānis Zivtiņš). Tiek lēsts, ka 14. jūnijā izveda 
apmēram 350 universitātes studentu. 

Latvijas Universitāte 90 gados. Dzīve. Rīga, 2009  

Tikko sarkanarmijas pēdējās vienības atstāja Rīgu, tur palikušie mācības spēki pulcējās universitātē. Tas bija 
1941. gada jūnijā, tā ap pusdienas laiku. Universitātē sanākušos apsveica prof. Nomals ar īsu uzrunu, pateikda-
mies jaunajai varai par atbrīvošanu no lielinieku jūga. (..) Sākās jauns periods universitātes vēsturē – vācu oku-
pācijas laiks, kas turpinājās pāri par 3 gadiem. (..) Pēdējā vēlētā Latvijas Universitātes vadība sāka darboties 
saskaņā ar 1923. g. LU satversmi prorektoru K. Strauberga un V. Vītola vadībā, jo rektors M. Prīmanis bija Vāci-
jā. Vispirms uzņēma atpakaļ visus izslēgtos mācības spēkus un studentus. 

J. Vēliņš. Mana gaismas pils. Sidneja, 1988 

Vācu okupācijas laikā Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultā-
te ievēlēja profesoru E. Dunsdorfu par dekānu. Daudz grūtību vi-
ņam nācās iznest uz saviem pleciem, kad pāris vācu Sonderfureru 
iedomājās diriģēt fakultātes mācības spēku pētīšanas darbu. Lielu 
daļu no mūsu mācības spēku uzdotajām tēmām viņi noraidīja kā 
neaktuālas un nesvarīgas. Ar lielu neatlaidību un atjautību Duns-
dorfs aizstāvēja katra mācības spēka tēmu, smalki veidotā diskusijā 
parādīdams, kādi nejēgas bija paši tie, kas par šīm tēmām gribēja 
spriest. Un, visumā ņemot, vācieši bija spiesti toreiz kapitulēt fa-
kultātes priekšā. 

A. Aizsilnieks. Dzīves šūpotnēs. Stokholma, 1979 

Jo vairāk kāds mācības spēks bija darījis zinātnei un Latvijas Universitātei, jo dziļāk dubļos 
viņu nogremdēja  jaunās varas reprezentētāji Latvijas Valsts universitātē. Vissāpīgāk bija tas, 
ka izcilāko Latvijas  Universitātes mācības spēku iznīcināšanu ne vienā vien gadījumā izdarīja 
viņu bijušie asistenti vai studenti, kuriem šie mācības spēki bija snieguši tēvišķo roku, palīdzot 
vērt lielās zinātnes svētnīcas vārtus. 

J. Vēliņš. Mana gaismas pils. Sidneja, 1988 

Jau priekš kāda laika Maskavas 
“Pravdā” bija parādījies raksts, ko 
pārtulkoja arī Rīgas latviešu komūnis-
tu avīzes ar virsrakstu “Melno kraukļu 
ligzda”. Tanī ar visiem attiecīgiem 
lamu vārdiem tika nozākāta Latvijas 
Universitāte kā reakcionāra iestāde 
(..) par mani bija teikts, ka es tur mā-
cot  “visnekrietnāko ideālismu”. Tā kā 
pie mums šāds vārdu kopojums bija 
visai neparasts, tad tas izraisīja pilsētā 
lielu jautrību. Bet tad drīz man arī 
pienāca “pavēle”, ka tieku atbrīvots 
no dekāna vietas aizstāšanas un manā 
vietā iecelts docents Stepermanis. 

P. Jurevičs. Pretstatu pasaule. Grāmatu 

Pauls Jurevičs (1891–1981) – filozofs, Latvijas Universi-
tātes Filoloģijas un filozofijas fakultātes privātdocents 



Kārlis Straubergs (1890–1962) – no 1940. gada pavasara līdz 1943. gadam bija Latvijas Universitātes prorektors studentu lietās 

Kārļa Strauberga jubileja Fil. K. Straubergs un com. U. Ģērmanis. Fr. Livonica telpās. 1939 

1929. gadā K. Straubergs Latvijas Universitātē aizstāvēja 

disertāciju “Latīņu paraugu iespaids Horācija dzejā” un 

ieguva klasiskās filoloģijas doktora grādu.  



Universitātes 25. gadu svētkus svētījām Aizputē. 
Tā bija viena no īpatnējākām un skumjākām jubi-
lejām, ko man savā mūžā nācies piedzīvot. Bijām 
kōpā pavisam 13 cilvēku. Aiz aizklātiem logiem 
dega sveces. Rektora Burkevica uzruna. Mazas 
vakariņas un vīna glāze, par ko bija gādājuši laip-
nie aizputieši. Pēc tam šķiršanās tumšā rudens 
vakarā.  

J. Vēliņš. Mana gaismas pils. Sidneja, 1988 

Vācu okupācijas laikā Tautsaimniecības un 
tiesību zinātņu fakultāte ievēlēja profesoru E. 
Dunsdorfu par dekānu. Daudz grūtību viņam 
nācās iznest uz saviem pleciem, kad pāris 
vācu Sonderfureru iedomājās diriģēt fakultā-
tes mācības spēku pētīšanas darbu. Lielu 
daļu no mūsu mācības spēku uzdotajām tē-
mām viņi noraidīja kā neaktuālas un nesvarī-
gas. Ar lielu neatlaidību un atjautību Duns-
dorfs aizstāvēja katra mācības spēka tēmu, 
smalki veidotā diskusijā parādīdams, kādi 
nejēgas bija paši tie, kas par šīm tēmām gri-
bēja spriest. Un, visumā ņemot, vācieši bija 
spiesti toreiz kapitulēt fakultātes priekšā. 

 A. Aizsilnieks. Dzīves šūpotnēs. Stokholma, 1979 

Filoloģijas un filozofijas fakultātes izlaidums. 1942 

Augstskolai tika dots ņosaukums “Uņiversita te Rī ga ”, tome r atl a va 

lietot veco uņiversita tes zī mogu “Latvijas Uņiversita te”. 





1949. gada 6. augustā no amata 
atbrīvoja profesoru M. Kadeku. 
Šajā amatā tika iecelts profesors 
Jānis Jurgens. Visai drīz Latvijas 
Valsts universitātē sākās personāla 
„tīrīšana”, no darba tika atbrīvots 
121 pasniedzējs, daudzi palīgper-
sonāla un saimnieciskie darbinieki, 
atskaitīja 866 studentus (..) 1950. 
gadā no darba tika atbrīvoti. 

Latvijas Universitāte 90 gados. Dzīve. 
Rīga, 2009 

No apmēram 140 profesoriem un docentiem 1949./40. m.  g. 
mācībspēku sarakstā pēc vācbaltiešu repatriācijas, deportāci-
jas un emigrācijas 1945. gadā Rīgā bija palikuši labi, ja 50 (..) , 
taču ne visiem bija lemts turpināt darbu universitātē. 

J. Stradiņš. Latvijas Universitāte laikmeta griežos (1944—53). Akadē-
miskā Dzīve . 1995. Nr.37 

Matvejs Kadeks (1897-1950) —LVU 

rektors no 1944.—1949. gadam 

Universitāte atsāka darbu divas dienas 

pēc  Sarkanās armijas ienākšanas Rīgā — 

1944. gada 15. oktobrī 

M. Kadeka uzruna LVU I zinātniskās sesijas atklāšanā 

LVU V zinātniskā sesija 1948. gadā Ogrē 





Ģeogrāfu prakse Tjanšanā 1960. gadā 



Medicīnas prakse Infekciju slimnīcā.1966 



1958. gada  Latvijas Valsts uņiversita tei 

pies k ī ra Pe tera Stuc kas va rdu. 

LVU studenti militārajās mācībās. 
Studentus sveic LVU rektors  
Visvaris Millers (1927-1992) 

P. Stučkas LVU studentu un pa-
sniedzēju  sbori Sovetskā. 1974 

Apgu stot pilņu milita ra s apma cī bas   kursu  kara katedra , 
uņiversita tes absolveņtiem pies k ī ra jauņa ka  leitņaņta 
paka pi, bet absolveņtes medicī ņas ma sas kvalifika ciju. 

Studentu kopmītnes Tālivalža ielā 1b. Pirms 
eksāmeniem t. s. “domātava”. Pārrunājam 
izlasītos un arī neizlasītos darbus. 1968 



Doma laukuma izrakumi 1996. gadā. Laukumā strādāja P. Stučkas 
LVU Vēstures fakultātes 1. kursa 10 studenti, kas izrakumu gaitā 
izgāja savu arheoloģijas mācību praksi (vad. A. Caune) 

Arheoloģijas prakse. Lubāns. 1971 

Folkloras ekspedīcija. Trapene. 1975 





Studeņtu celtņieku vieņī bas „Ekoņomistu liela  kopa izbraukuma ” karogs 



Rāpojam kuršu kāpā. 
Kopā ar pasniedzēju 
Kušķi toreiz intervē-
jām un ierakstījām 
dzīvu kursi.  1968 



Vasara  cel oja m. Studeņtu 
bil etes    ņebija    da rgas, 
daz iem   ņaudu   izdeva s 
sakra t tikai ņo stipeņdijas.  

L2 grupas studenti atvesti ekskursijā uz 
komunisma triecienceltni – Pļaviņu 
HES būvlaukumu. Atvadas no Koknese 
un īstās Daugavmalas. 1966 

Izstādē skatāmas Zaigas Avotes, Dagnijas Ivbules, 

Velgas Kinces, Maijas Krekles, Lolitas Lāces, Elgas 

Ļustikas, Uģa Niedres, Zintas Penceles, Gintas 

Porietes, Ainas Rozenieces, Annas Šmites, Silvijas 

Tilko fotogrāfijas. 

Pie Vēstures un filoloģijas fakultātes ēkas  Gorkija ielā 48.  
A. Vējāns, J. Rozenbergs, O. Čakars 



(..) liktenīgajos laikmeta griežos Latvijas Universitāte tomēr izturēja, 
nekļuva par P. Stučkas LVU, bet saglabāja vēsturisko tradīciju iedīgļus, 
kas ļauj atdzimt.  

J. Stradiņš. Latvijas Universitāte laikmeta griežos (1944–53).  
Akadēmiskā Dzīve. 1995, Nr. 37   

1990. gada martā augstskola atguva vēsturisko nosaukumu – Latvijas Universitāte.  

Izlaidums. G. Bī bers. 1958 

Izlaidums. V. Valeinis, R. Pētersone 

Izlaidums. L. Veidenbauma (Bībere), 
E. Karpovics. 1958 



Doma jot par latvies u augstskolu, 1917. gada 16. maija  

profesors Pe teris S mits ve stule  ņo Vladivostokas dzejņie-

kam Fricim Ba rdam raksta: “.. ņav ve l ņeka das steigs a-

ņa s. Tas jauta jums ņav izs k irams ņe vieņ vieņa  se de , bet 

arī  ve l ņe vesela gada laika . Maņ liekas, ka mums vis-

pirms vajadze tu lu kot, ka  Ziņī bu Komisiju pa rve rst par 

latvies u Ziņa tņ u Akade miju, kura tad vare tu ga da t arī  par 

augstskolu. Akade mija vare tu sa kt fuņkcioņe t, ja bu tu 

ielu gti profesors Eņdzelī ņs uņ ve sturņieks Krodzņieks, 

uņ, ja bu tu ņopirkta Ja ņ a Misiņ a kuņga bibliote ka.” Uņ ta , 

ņepaga ja ņe simts gadu, kad Misiņ a bibliote ka Akade mis-

ka s bibliote kas sasta va  kops  2009. gada 1. oktobra ir vie-

ņa ņo Latvijas Uņiversita tes iņfrastruktu ra m. 

LU prorektors Andris Kangro izstādes “Johana 
Kristofa Broces Livonijas zīmējumu un aprakstu 
kolekcija LU Akadēmiskajā bibliotēkā” atklāšanā 
Etveša Lorānda Universitātē  Budapeštā. 2011 

LU rektors Juris Zaķis (1936-2017) Latvijas 
Akadēmiskās bibliotēkas jaunās ēkas at-
vēršanas svētkos. 1993 

Juris Zaķis Latvijas Akadēmiskās bibliotē-
kas 480. dzimšanas dienas un grāmatas 
“Bibliotheca Rigensis – 480” atvēršanas 
svētkos.  2004 

LU prorektors Juris Krūmiņš Izstādes “Johana Kris-
tofa Broces Livonijas zīmējumu un aprakstu kolek-
cija LU Akadēmiskajā bibliotēkā” atklāšanā Šauļu 
Universitātes bibliotēkā. 2011 

Sadarbības memoranda parakstīšana ar  akadē-
misko vienību “Austrums”. 2016 

LU rektors Mārcis Auziņš Latvijas  Akadēmiska-
jā bibliotēkā. 2007 



Var šo to pārmest un kritizēt latviešu valdības izglītības politikā, bet neviens to nevar apvainot, ka tā būtu mēģinā-

jusi laupīt savai universitātei suverenās tiesības brīvi pētīt un mācīt, neatkarīgi no mācības spēka tautības, ticības 

vai politiskās pārliecības. Šīs demokrātiskās tradīcijas Latvijas Universitātei vienmēr bija svētas un neaizskaramas. 

A. S va be. Latvijas Uņiversita te. Technikas Apskats. 1959, Nr. 3 

LU rektors Mārcis Auziņš izstādes „Uzbekistāna – mana 
dzimtene” atklāšana  LU Akadēmiskajā bibliotēkā. 2013 

Studentu korporācijas Fraternitas Academica izdevumu 
dāvinājuma pasniegšana LU Akadēmiskajai bibliotēkai. 2017 

Gruzijas prezidents Georgijs Margvelašvili pasniedz Gruzijas 
Goda ordeni LU Akadēmiskās bibliotēkas direktorei Ventai 
Kocerei. Pasākumā piedalās arī LU prorektors Andris Kangro. 
2015 

Indriķis Muižnieks Starptautiskajā zinātniskajā kon-
ferencē, veltītajā Misiņa bibliotēkas 130 gadei 
“Meklējiet rakstos”. 2015 

LU kanclers Gundars Bērziņš Izstādes “Senā slāvu 
grāmata Latvijā” atklāšanā LU Akadēmiskajā 
bibliotēkā. 2013 

Mārča Auziņa priekšlasījums “Skatu punkti” Misiņa 
kluba lasījumos. 2017  

LU prorektore Ina Druviete LU Akadēmiskās bibliotēkas 
Austrijas bibliotēkas un Šveices lasītavas 15 gadu jubile-
jas un jauno telpu atklāšanas svinīgajā pasākumā.  2016 

LU prorektors Valdis Segliņš Azerbaidžānas In-
formācijas centra atklāšanā  LU Akadēmiskajā 
bibliotēkā. 2017 

LU Rektors Indriķis Muižnieks un izglītības ministre Ilga  
Šuplinska LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājas atklāša-
nā. 2019 
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