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Sandra Mihailova 
Rīgas Stradiņa universitāte 
Latvija, Rīga 

 
RĪGAS MAZĀKUMTAUTĪBU VIDUSSKOLĒNU VIEDOKLIS  

PAR SAVU PAAUDZI: ESEJU ANALĪZE 
 

OPINION OF RIGA ETHNIC MINORITY SECONDARY SCHOOL STUDENTS 
ABOUT THEIR GENERATION: ANALYSIS OF ESSAYS 

 
Summary 

The aim of the study is to analyse Riga ethnic minority secondary school students' views about 
their generation, highlighting how their generation differs from the previous ones, and how the 
students see their relationships, their future – where they see difficulties and where they see 
opportunities. This is a qualitative study, performing a narrative thematic analysis of the essays of 
students. The data are qualitatively analysed within a thematic group. Overall, this study presents the 
description of Z-generation already mentioned in previous studies, as well as new nuances that require 
further research. 

 
Keywords: values, Z generation, adolescents, digitalization.1 
 
Atslēgas vārdi: vērtības, mazākumtautību jaunieši, digitalizācija, Z paaudze. 
 

Anotācija 
Pētījuma mērķis ir analizēt Rīgas mazākumtautību vidusskolēnu skatījumu par savu paaudzi, 

akcentējot, ar ko šī paaudze atšķiras no iepriekšējām, kā skolēni redz savas attiecības, nākotni, kur 
redz grūtības un kur iespējas. Tas ir kvalitatīvs pētījums, kad tiek veikta eseju naratīvā tematiskā 
analīze. Dati tiek kvalitatīvi analizēti pa izdalītajām tematiskajām grupā. Kopumā pētījums apstiprina 
jau iepriekš pētījumos minētus faktus par Z paaudzi, gan arī jaunas nianses, kas prasa tālāku izpēti.  
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Tatjana Bartele 
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA 
Latvija, Rīga 

 
UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI AUGSTĀKAJĀS MĀCĪBU IESTĀDĒS: 

STARPTAUTISKĀ PIEREDZE (19. GS. OTRĀ PUSE – 20. GS. SĀKUMS) 
 

ENROLMENT REQUIREMENTS FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: 
INTERNATIONAL EXPERIENCE (SECOND HALF OF THE XIX CENTURY - BEGINNING 

OF THE XX CENTURY) 
 

Summary 
The article looks at the enrolment requirements of Universities in Europe and the Russian 

Empire in the given period of time. The state’s attitude is tracked towards different categories of 
secondary school graduates who wanted to become University students. In this context, the 
opportunities of getting higher education for young people of Latvia are analysed. The article 
describes the changes in student enrolment in universities of Latvia and other countries in the 20th 
century. 

 
Keywords: history of education, Universities in Europe and the Russian Empire, entrance 

examinations, grammar-school boys, seminarians.1 
 
Atslēgas vārdi: izglītības vēsture, Eiropas un Krievijas impērijas universitātes, iestājeksāmeni, 

ģimnāzisti, semināristi. 
 

Anotācija 
Ziņojumā aplūkoti uzņemšanas noteikumi universitātēs Eiropā un Krievijas impērijā. Izsekota 

valsts attieksme pret vidējo mācību iestāžu absolventu, kuri vēlējās kļūt par universitāšu studentiem, 
dažādām kategorijām. Šai sakarā skatītas arī Latvijas teritorijā dzīvojošo jauniešu iespējas saņemt 
augstāko izglītību. Rādīts, kādas izmaiņas studentu uzņemšanā augstskolās Latvijā un citās valstīs 
notika XX gadsimtā.  
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reizi sk. 29.04.2019.]. 

6. Мижуев, П. Г. (1900). Образование во Франции: Низшее, среднее и высшее. Санкт-Петербург: 
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Kristīne Beķere 
Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts 
Latvija, Rīga1 
 

ASV LATVIEŠU SABIEDRISKAIS DARBINIEKS ERNESTS MINKA: 
PIEMĒRS DIASPORAS ATTIEKSMEI PRET LATVIJAS VALSTI  

(1918–1920) 
 

US LATVIAN PUBLIC ACTIVIST ERNESTS MINKA: AN EXAMPLE OF 
DIASPORA’S ATTITUDE TOWARDS LATVIAN STATE (1918–1920) 

 
Summary 

Ernests Minka (1873–1940) was born in Liepaja and actively participated in the “New 
Current” (Jaunā strāva) movement. Forced to emigrate, since 1897 he lived in London and in 1916 
moved to USA, Philadelphia, where he soon became one of the most visible activists within the 
Latvian community. Based on the example of E. Minka, the article describes the attitudes prevalent 
among Latvian diaspora in the USA towards the newly-founded Republic of Latvia as well as 
activities of diaspora with intention to help their homeland.  

 
Keywords: Ernests Minka; Latvian diaspora; statehood of Latvia; ‘old Latvians’. 
 
Atslēgas vārdi: Ernests Minka; Latvijas valsts; diaspora; veclatvieši. 
 

Anotācija 
Liepājā dzimušais jaunstrāvnieks Ernests Minka (1873–1940) no 1987. gada dzīvoja 

Londonā, bet 1916. gadā pārcēlās uz ASV un ātri vien kļuva par vienu no redzamākajiem latviešu 
sabiedriskajiem darbiniekiem ASV. Rakstā uz Ernesta Minkas darbības piemēra pamata analizēta 
ASV dzīvojošās latviešu diasporas attieksme pret Latvijas valsti laikā īsi pirms un neilgi pēc tās 
dibināšanas un nacionāli noskaņotās diasporas daļas rīcība Latvijas valsts atbalstīšanai. 

 
 

Avoti un literatūra  
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264 lpp. 
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6. Brīvo Latvju biedrība Filadelfijā 90, 1892–1982 (1982). Filadelfija: Filadelfijas brīvo latvju 
biedrība, 12 lpp. 
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LATVJU JAUNATNES ORGANIZĀCIJA OTRĀ PASAULES KARA GADOS1 

 
ORGANIZATION OF LATVIAN YOUTH DURING  

THE SECOND WORLD WAR 
 

Summary 
Because of the failure of the Eastern Front at the end of 1941, plans of Nazi Germany changed 

on what should happen with the occupied nations. According to the new idea, the local people should 
be more involved in a civil administration and one of the ways to do so, was to schedule a youth 
organization. The occupation power in Latvia, Generalkommissariat, began to create a youth 
organization, which was meant to be similar to Hitlerjugend organization in Germany.  

By the spring of 1942, a Latvian youth organization (LYO) was developed, fully subordinated 
to German officials. The Germans didn’t have enough civil administrators, therefore the leaders of 
the new youth organization were chosen from former leaders of the scouts and mazpulki (also the 
youth organizations in Latvia). They often tried to act in national interests or at least without national-
socialistic ideology, with led to conflict situations with the occupation power. In July 1944, as a result 
of approaching front, LYO was transformed into a further instance which helped Germans to mobilize 
Latvian youth to a German military force.  

 
Keywords: World War II, Latvia, youth organization. 
 
Atslēgas vārdi: Otrais pasaules karš, Latvija, Latvju jaunatnes organizācija.  
 

Anotācija 
1941. gada nogalē, sakarā ar nacistiskās Vācijas armijas neveiksmēm Austrumu frontē, 

mainījās okupācijas varas nostāja pret okupētajām tautām. Jaunajā situācijā vācieši paredzēja veidot 
vienu jaunatnes organizāciju, kas būtu līdzīga Hitlerjugend’a organizācijai Vācijā. Līdz 1942. gada 
pavasarim izveidoja Latvju Jaunatnes organizāciju (LJO), kura tika pilnībā pakļauta vācu ierēdņiem, 
tomēr personāla trūkuma apstākļos par jaunatnes vadītājiem daudzkārt izraudzījās bijušos skautu un 
mazpulku organizāciju vadītājus, kuriem bieži bija nacionāla nostāja, kas izraisīja konflikta situācijas 
ar okupācijas varu. LJO darbība bija orientēta uz jaunatnes iesaistīšanu praktiskā darbā, sevišķi 
lauksamniecībā, kur trūka darbaroku. LJO darbība faktiski pārtrūka 1944. gada jūlijā, kad, sakarā ar 
frontes tuvošanos, okupācijas vara LJO praksē pārveidoja par jauniešu mobilizācijas iestādi militārajā 
dienestā.  
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nationalsoziatlische Jugendpolitik. München: Saur, 1322 p. 
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LATVIJAS PAREIZTICĪGĀS BAZNĪCAS DARBĪBA  

20. GADSIMTA 20.–30. GADOS ZIEMEĻKURZEMES NOSTŪRĪ: 
KOLKASRAGA UN DUNDAGAS DRAUDŽU PIEMĒRS1 

 
ACTIVITIES OF THE LATVIAN ORTHODOX CHURCH IN 1920-1930’S  

IN THE CORNER OF NORTHERN KURZEME:  
AN EXAMPLE OF KOLKASRAGS AND DUNDAGA PARISHES 

 
Summary 

The article is dedicated to the activities of the small Orthodox congregations of Kolkasrags 
and Dundaga during the 1920-1930's. The reflection and analysis of problems encountered by both 
congregations is based on archival documents and periodicals of the Latvian Orthodox Church. The 
main problems faced by the congregations were rather similar: lack of funds, absence of priests and 
frequent replacement of priests. 

In Dundaga, as it is a larger Latvian parish centre, the living conditions were much better than 
in Kolka, and it is a reason why Dundaga parish was also wealthier. However, the congregations of 
both parishes could not freely proceed with their economic activities without a special permission of 
the Synod, and in 1940 all deposits were irreversibly lost. 

Neither in Kolka nor Dundaga the religious differences were an obstacle to the close contacts 
at a family level, and religious affiliation of people did not cause any serious conflicts. 

 
Keywords: Latvian Orthodox Church, Orthodox parish in Kolkasrags, Orthodox parish in 

Dundaga, the district of Dundaga. 
 
Atslēgas vārdi: Latvijas Pareizticīgā Baznīca, Kolkasraga pareizticīgā draudze, Dundagas 

pareizticīgā draudze, Dundagas novads. 
 

Anotācija 
Raksts veltīts nelielo Kolkasraga un Dundagas pareizticīgo draudžu darbībai 20. gadsimta 

20.–30. gados. Balstoties uz arhīvu dokumentiem un Latvijas Pareizticīgās Baznīcas periodiku, 
atspoguļotas problēmas, ar kurām saskārās abas minētās draudzes. Galvenās no tām bija līdzekļu 
trūkums, priesteru neatrašanās uz vietas un viņu biežā maiņa. Dundagā, kā lielākā Latvijas pagasta 
centrā, dzīves apstākļi bija daudz labāki nekā Kolkā, tāpēc arī Dundagas draudze bija turīgāka. Tomēr 
ar saimnieciskās darbības rezultātā iegūtajiem līdzekļiem draudzes bez speciālas Sinodes atļaujas 
nevarēja brīvi rīkoties, bet varas maiņas rezultātā 1940. gadā šie iekrājumi tika neatgriezeniski 
zaudēti. Savukārt reliģiskās atšķirības ne Kolkā, ne Dundagā nebija par šķērsli visciešākajiem 
kontaktiem ģimeņu līmenī, un personas reliģiskā piederība neradīja nekādus nopietnus konfliktus. 
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DIPLOMACY OF THE COUNCIL OF LITHUANIA IN ENTENTE POWERS 

 
LIETUVAS PADOMES DIPLOMĀTIJA ANTANTES VALSTĪS 

 
Summary 

The research reveals appointment, competence and type of activities of the authorized 
representatives of the Council of Lithuania delegated to represent the Council of Lithuania, 
Lithuania’s interests or affairs abroad (in neutral and “belligerent countries”) from 22 October 1917 
to 11 November 1918. The Entente Powers include the United States, Great Britain, France and also 
Italy in some cases. Russia, which also belonged to the Entente, is left outside the scope of the 
research, because after Soviet Russia signed the Peace Treaty of Brest-Litovsk (3 March 1918), it did 
no longer fight on the side of the Entente.1 

The research on the diplomacy of the Council of Lithuania in the Entente Powers was carried 
out on the basis of published (press, memoirs, published documents) and unpublished sources (from 
the Lithuanian Central State Archives, Manuscripts Department of the Wroblewski Library of the 
Lithuanian Academy of Sciences). The study employed the methods of analysis and comparison, the 
descriptive method, and the comparison of sources and literature. While processing the primary 
sources, in particular in French and German languages, the logistic-analytical method was applied 
(the notional content and information analysis was carried out). 

The research consists of two parts. In the first part of investigation the author analyzes the 
appointment and competence of the authorized representatives of the Council of Lithuania in neutral 
and “belligerent countries” and concludes, that the analysis of the circumstances of appointment and 
chronology of the authorized representatives of the Council of Lithuania in neutral and “belligerent 
countries” as well as the content of their authorizations made it clear that permanent authorized 
representatives, Juozas Purickis and Vladas Daumanatas-Dzimidavičius, who were appointed on              
22 October 1917, had their residence in Lausanne and constituted a part of the collegial body of 
Lithuanian National Council, were authorized to represent the Council of Lithuania; however, only 
Purickis’ authorization included the phrase “to represent Lithuania’s interests abroad”; there was no 
indication as to what countries were meant. An equivalent wording – “to represent Lithuania’s 
interests abroad” – was also included in the texts of authorizations of non-permanent authorized 
representatives – Augustinas Voldemaras and Konstantinas Olšauskas. The material contained in the 
minutes of the meetings of the Council of Lithuania entails that “representation in belligerent 
countries” also meant representation in the Entente Powers, though no direct indication was included. 

In the second part of the study the author reveals the specific type of activities of the authorized 
representatives of the Council of Lithuania (October 1917 – November 1918) and states, that 
Permanent representatives of the Council of Lithuania, who were based in Lausanne and formed a 
part of the collegial Lithuanian National Council, did not always coordinate their diplomatic steps in 
the Entente Powers or in their embassies in Bern; hence, the Council of Lithuania had to deny or 
dissociate itself from certain statements made by the Lithuanian National Council (in Lausanne) (the 
declaration of separation from Russia of 25 December 1917; the protest telegram of June 1918). Both 
permanent and non-permanent representatives of the Council of Lithuania authorized to represent 
Lithuania’s interests abroad shared the same goal of seeking “the recognition of the right to self-
determination for the Lithuanian nation” and the recognition of independence declared by the Council 
of Lithuania (on the basis of Part I of the Act of 11 December 1917 and the Act of 16 February 1918). 
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Keywords: the Council of Lithuania, Entente powers, authorised representative, Juozas 
Purickis, Vladas Daumantas-Dzimidavičius, Lithuanian National Council (in Lausanne). 

 
Atslēgvārdi: Lietuvas Padome, Antantes vara, ieceltie pārstāvji, Juozas Purickis, Vladas 

Daumantas-Dzimidavičius, Lietuvas Nacionālā padome (Lozannā). 
 

Kopsavilkums 
Pētījums atklāj Lietuvas Padomes pilnvaroto pārstāvju iecelšanu, kompetenci un darbības 

veidus, kas bija deleģēti pārstāvēt Lietuvas Padomi, Lietuvas intereses vai lietas ārvalstīs (neitrālās 
un “karojošās valstīs”) no 1917. gada 22. oktobra līdz 1918. gada 11. novembrim. Antantē ietilpa 
Amerikas Savienotās Valstis, Lielbritānija, Francija un dažos gadījumos arī Itālija. Krievija, kas arī 
piederēja Antantei, tiek atstāta ārpus izpētes jomas, jo pēc tam, kad Padomju Krievija parakstīja 
Brestļitovskas miera līgumu (1918. gada 3. martā), tā vairs nekaroja Antantes pusē. 

Pētījums par Lietuvas Padomes diplomātiju Antantes varas laikā tika veikts, pamatojoties uz 
publicētiem (prese, memuāri, publicēti dokumenti) un nepublicētiem avotiem (no Lietuvas Centrālā 
valsts arhīva, Lietuvas Zinātņu akadēmijas Vroblevska bibliotēkas Manuskriptu nodaļas). Pētījumā 
tika izmantotas analīzes un salīdzināšanas metodes, aprakstošā metode, kā arī avotu un literatūras 
salīdzināšana. Apstrādājot primāros avotus, it īpaši franču un vācu valodās, tika izmantota loģiski-
analītiskā metode (tika veikta nosacītā satura un informācijas analīze). 

Pētījums sastāv no divām daļām. Izpētes pirmajā daļā autore analizē Lietuvas Padomes 
pilnvaroto pārstāvju iecelšanu un kompetenci neitrālajās un “karojošās valstīs” un secina, ka Lietuvas 
Padomes pilnvaroto pārstāvju iecelšanas apstākļu un hronoloģijas analīze, kā arī to pilnvaru saturs 
rāda, ka pastāvīgi pilnvarotajiem pārstāvjiem Juozam Purickim un Vladas Daumanatas-
Dzimidavičius, kuri tika iecelti 1917. gada 22. oktobrī, bija dzīvesvieta Lozannā, un tie piederēja 
koleģiālajai institūcijai – Lietuvas Nacionālajai padomei, kā arī tika pilnvaroti pārstāvēt Lietuvas 
Padomi, taču tikai Puricka atļaujā bija ietverta frāze „pārstāvēt Lietuvas intereses ārzemēs”, 
nenorādot tieši par kādām valstīm tiek runāts. Līdzvērtīgs formulējums – „pārstāvēt Lietuvas intereses 
ārzemēs” – tika iekļauts arī uz laiku pilnvaroto pārstāvju – Augustinas Voldemaras un Konstantinas 
Olšauskas pilnvarojumu tekstos. Materiāls, kas ietverts Lietuvas Padomes sanāksmju protokolos, 
nozīmē, ka „pārstāvība karojošās valstīs” nozīmēja arī pārstāvību Antantes valstīs, lai gan tieša norāde 
uz to netika iekļauta. 

Pētījuma otrajā daļā autore atklāj Lietuvas Padomes pilnvaroto pārstāvju īpašos darbošanās 
veidus (1917. gada oktobris – 1918. gada novembris) un norāda, ka Lietuvas Padomes pastāvīgie 
pārstāvji, kas atradās Lozannā un veidoja daļu no koleģiālās Lietuvas Nacionālās padomes, ne 
vienmēr koordinēja savus diplomātiskos soļus Antantes valstīs vai viņu vēstniecībās Bernē; tāpēc 
Lietuvas padomei bija jānoraida vai jānošķir sevi no dažiem Lietuvas Nacionālās padomes 
paziņojumiem (Lozannā) (1917. gada 25. decembra deklarācija par atdalīšanos no Krievijas; 1918. 
gada jūnija protesta telegramma). Gan Lietuvas padomes pastāvīgajiem, gan uz laiku ieceltajiem 
pārstāvjiem, kas bija pilnvaroti pārstāvēt Lietuvas intereses ārvalstīs, bija viens un tas pats mērķis – 
panākt lietuviešu nācijas pašnoteikšanās tiesību atzīšanu un Lietuvas padomes deklarētās neatkarības 
atzīšanu. (pamatojoties uz 1917. gada 11. decembra likuma I daļu un 1918. gada 16. februāra likumu). 
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AXES IN THE WEAPONRY OF ROMAN PERIOD MILITARY NOBILITY 

IN THE TERRITORY OF LITHUANIA 
 

CIRVJI ROMIEŠU PERIODA MILITĀRO AUGSTMAŅU IEROČU KLĀSTĀ 
LIETUVAS TERITORIJĀ 

 
Summary 

The article addresses the problem of axes as part of the weaponry used by the Roman period 
(AD 10–450) military nobility in the territory of Lithuania. It starts with the discussion on the 
occurrence of axes in Lithuania. According to the available data, today there are over a hundred 
locations known where the axes were found, mainly the burial sites. Two types of axes were used at 
that time: blunt-ended and socketed axes, but the latter ones are far more numerous (Figure 1). The 
topic of the use of axes as one of the weapons is discussed on the basis of the data from 40 burials 
(Table 1) selected under the established criteria (Jovaiša, 2012:248; 249–250). The analysis of their 
territorial distribution (Figure 2) made it clear that they are most commonly found in the coastal 
region, the Lower Jūra, the Samogitian Upland. The article further discusses the distribution of axes 
in the selected burials and concludes that axes were widely used as part of the weaponry of the military 
nobility of that period, though it was not a mandatory weapon. What is more, it was established on 
the basis of the available data that only socketed axes were used by the military nobility of this 
particular period. 

 
Keywords: socketed axes, blunt-ended narrow-bladed axes, military nobility, weaponry, 

Roman period.1 
 
Atslēgas vārdi: uzmavas cirvis, šaurasmeņa cirvis, militārie augstmaņi, ieroči, Romiešu 

periods. 
 

Anotācija 
Raksts apskata cirvjus kā daļu no ieročiem, ko Lietuvas teritorijā izmantoja Romiešu perioda 

(AD 10–450) militārie augstmaņi. Raksts sākas ar diskusiju par cirvju parādīšanos Lietuvas teritorijā. 
Saskaņā ar pieejamajiem datiem, mūsdienās ir zināmas vairāk nekā simts vietas, kurās atrasti cirvji, 
un galvenokārt tās ir apbedījumu vietas. Tajā laikā tika izmantoti divu tipu cirvji: šaurasmeņa cirvis 
un uzmavas cirvis, bet pēdējo ir daudz vairāk (sk. 1. attēlu). Cirvja kā ieroča izmantošana tiek 
apskatīta, pamatojoties uz datiem par 40 apbedījumiem (sk. 1. tabulu), kas atlasīti pēc noteiktiem 
kritērijiem (Jovaiša, 2012: 248, 249–250). To teritoriālā sadalījuma analīze (skat 2. attēlu) ļauj 
secināt, ka cirvji visbiežāk sastopami piekrastes reģionā – Jūras lejtecē, Žemaitijas augstienē. Rakstā 
sīkāk apskatīts cirvju izvietojums izvēlētajos apbedījumos un novērots, ka cirvji šajā periodā tikuši 
plaši izmantoti kā militāro augstmaņu ieroči, kaut arī tas nav bijis obligāts ierocis. Turklāt, 
pamatojoties uz pieejamajiem datiem, tika secināts, ka šī konkrētā laika posma militārie augstmaņi 
izmantoja tikai uzmavas cirvjus. 
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DAUGAVPILS – „SARKANĀ VERDENA”: 1919–1920 

 
DAUGAVPILS - “RED VERDUN”: 1919–1920 

 
Summary 

The battles near Daugavpils had an important role during the war for Latvia’s independence. 
Since 1918, the Soviet literature predominantly offered a version about Daugavpils as “Red Verdun” 
which had fought defence battles (for 129 days) against “the joint forces of Polish and Latvian white 
guards”. 1 

Objectively evaluating the historic events, the primary sources – Latvian press publications 
play an essential role. In this article, the materials from seven press editions have been employed. 
Regarding the press development, a new feature was the foundation of the Latvian Press Bureau 
(LPB) in March, 1919, and later – of Latvian Telegraph Agency (LETA). The task of the bureau was 
to inform the world’s news agencies and local media about the events happening in the territory of 
Latvia. 

The Soviet literature does not mention anything about the Red Terror which was carried out 
by so called commissioners for maintaining the order. On March 28, 98 people were shot dead near 
Daugavpils Fortress. This was the bloodiest crime committed by the Bolsheviks during the time of P. 
Stuchka’s Soviet government. These crimes became known to the wider society from the publications 
in the press only after Daugavpils was set free. 

The fight for Daugavpils took place in three phases: fights on the left bank of the river 
Daugava, capturing the outskirts of the town (August, 1919); the use of French tanks, Polish and 
Bolshevik armoured train, capturing the fortress bridgehead (September, 1919); Daugavpils 
occupation by Polish army and arrival of Latvian army (January 3, 1920). The press regularly 
published reports from the General Headquarters of Latvian, Lithuanian and Polish armies. When 
Daugavpils was set free, there were special correspondents of several newspapers who informed 
about the situation in the town. Though maintaining a lively interest in the events taking place in 
Daugavpils, in some cases the newspapers published unverified and false information, then trying to 
correct it or call it off. 

 
Keywords: independence of Latvia, liberation of Daugavpils, Soviet historio-graphy, national 

historiography, Latvian periodicals. 
 
Atslēgas vārdi: Latvijas Neatkarības karš, Daugavpils atbrīvošana, padomju historiogrāfija, 

nacionālā historiogrāfija, latviešu periodika 
 

Anotācija 
Latvijas Neatkarības karā (1918–1920) svarīga loma bija kaujām pie Daugavpils. Padomju 

literatūrā kopš 1968. gada dominēja versija par Daugavpili – „Sarkano Verdenu”, kura izcīnīja 
aizstāvēšanas kaujas (129 dienas) pret „apvienotajiem poļu un latviešu baltgvardu spēkiem”.  

Objektīvā vēstures notikumu izvērtēšanā svarīga loma ir pirmavotiem – latviešu preses 
izdevumiem. Rakstā izmantoti materiāli no 7 preses izdevumiem. 
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Rakstā apskatīta jauna iezīme preses attīstībā – Latvijas Preses biroja (LPB) izveidošana 1919. 
gada martā, vēlāk Latvijas Telegrāfa aģentūra (LETA). Biroja uzdevums bija informēt pasaules ziņu 
aģentūras un vietējos medijus par notikumiem Latvijas teritorijā.  

Padomju literatūrā tika noklusēts Sarkanais terors, ko izvērsa Daugavpils t.s. kārtības 
sargāšanas komisija. 1919. gada 28. martā Daugavpils cietokšņa tuvumā tika nošauti 98 cilvēki. Tas 
bija asiņainākais lielinieku pastrādātais noziegums P. Stučkas padomju valdības laikā. Par šiem 
noziegumiem plašāka sabiedrība uzzināja pēc Daugavpils atbrīvošanas no laikrakstu publikācijām.  

Cīņa par Daugavpili noritēja trīs fāzēs: cīņas Daugavas kreisajā krastā, Daugavpils piepilsētas 
ieņemšana (1919. gada augusts); franču tanku, poļu un lielinieku bruņuvilcienu izmantošana, 
cietokšņa priekštilta nocietinājuma ieņemšana (1919. gada septembris); Polijas armija ieņem 
Daugavpili un Latvijas armijas ierašanās (1920. gada 3. janvāris). Preses izdevumi regulāri publicēja 
Latvijas, Lietuvas, Polijas armijas virspavēlniecības štābu frontes ziņojumus. Pēc Daugavpils 
atbrīvošanas par stāvokli pilsētā informēja vairāku laikrakstu speciālkorespondenti. Saglabājot dzīvu 
interesi par notikumiem Daugavpilī, laikraksti atsevišķos gadījumos publicēja nepārbaudītas un 
maldīgas ziņas, kuras pēc tam centās atsaukt un izlabot.  
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LATVIEŠU STRĒLNIEKU VĒSTURISKĀS NOZĪMES JAUTĀJUMS 

STARPKARU LATVIJAS PUBLICISTIKĀ 
 

THE ISSUE OF HISTORICAL SIGNIFICANCE OF LATVIAN RIFLEMEN  
IN INTERWAR PUBLICISTICS OF LATVIA 

 
Summary 

The article is devoted to the analysis of the work of Latvian publicists of the interwar period 
of the Republic of Latvia, who wrote about the role of Latvian riflemen in the history. There were 
several pronounced tendencies in Latvian publicistics: highlighting of the performance of the „old” 
Latvian riflemen, attributing the merits of Latvian National Army soldiers to the soldiers of 
established Republic of Latvia; concealing of the participation of „red” Latvian riflemen in the 
Russian Civil War; explaining the participation of the „red” Latvian riflemen in the Russian Civil 
War as a struggle for the destruction of the Russian Empire and the establishment of the Republic of 
Latvia and other national states on the ruins of this empire, combining and evaluating the 
achievements of „old” and „red” riflemen. The author also gives his own vision on the historical 
significance of Latvian riflemen. 

 
Keywords: Latvian riflemen, Republic of Latvia, publications. 
 
Atslēgas vārdi: latviešu strēlnieki, Latvijas Republika, publicistika. 
 

Anotācija 
Raksts veltīts to Latvijas Republikā starpkaru periodā aktīvo latviešu publicistu darbu analīzei, 

kuros runāts par latviešu strēlnieku lomu vēsturē. Latvijā publicistikā pastāvēja vairākas izteiktas 
tendences: izceļot „veco” latviešu strēlnieku veikumu, pierakstīt viņiem tādus pat nopelnus Latvijas 
Republikas nodibināšanā kā Latvijas nacionālās armijas karavīriem; noklusēt „sarkano” latviešu 
strēlnieku dalību Krievijas Pilsoņu karā; izskaidrot „sarkano” latviešu strēlnieku dalību Krievijas 
Pilsoņu karā kā cīņu par Krievijas impērijas sagraušanu un Latvijas Republikas un citu nacionālo 
valstu nodibināšanu uz šīs impērija drupām, tā apvienojot „veco” un „sarkano” strēlnieku veikumu 
un sniedzot tā pozitīvu vērtējumu. Autors piedāvā arī savu latviešu strēlnieku vēsturiskās nozīmes 
redzējumu.1 
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KOPERNIKA REVOLŪCIJA – ZINĀTNES LAIKMETA SIMBOLS  
UN KLIŠEJA 

 
THE COPERNICAN REVOLUTION – THE SYMBOL AND THE CLICHÉ  

OF THE AGE OF SCIENCE 
 

Summary 
According to a broadly accepted view, contemporary science emerged after the scientific 

revolution of the 17th century, which started with Copernican revolution in astronomy. Copernican 
revolution has become a symbol for characterizing a revolutionary scientific development. During 
the following centuries, the Copernican revolution has been generalised rethinking of humans’ place 
and significance in the Universe. Eventually, this has transformed into a claim that Copernicus began 
“dethronement” of humans from the privileged position in the centre of the Universe, and thus gave 
a severe blow to the religious world-view. In fact, the concept of Copernican revolution has been 
transformed into frequently repeated “Copernican cliché”, particularly promoted in many popular 
science publications and textbooks. Although indeed Copernican revolution led to rethink the 
significance of humans in the Universe, the “Copernican cliché” oversimplifies both the intentions of 
Copernicus and the historical science-religion relationship.1 

 
Keywords: Copernican revolution, human’s place in the Universe, science-religion 

relationship. 
 
Atslēgas vārdi: Kopernika revolūcija, cilvēka vieta Visumā, zinātnes un reliģijas attiecības. 
 

Anotācija 
Saskaņā ar plaši pieņemtu uzskatu mūsdienu zinātne izveidojās līdz ar 17. gadsimta zinātnes 

revolūciju, kas aizsākās ar Kopernika revolūciju astronomijā. Kopernika revolūcija ir kļuvusi par 
simbolu, kas raksturo revolucionāru zinātnes attīstību. Nākamo gadsimtu gaitā priekšstats par 
Kopernika revolūciju ir paplašinājies līdz vispārīgiem spriedumiem par cilvēka vietu un nozīmīgumu 
Visumā. Rezultātā tas pārveidojās par apgalvojumu, ka Koperniks aizsāka cilvēka „gāšanu no troņa”, 
t.i., no privileģētas vietas Visuma centrā, un tādējādi deva smagu triecienu reliģiskajam pasaules 
uzskatam. Faktiski Kopernika revolūcijas atspoguļojums, sevišķi daudzās populārzinātniskās 
publikācijās un mācību literatūrā, ir kļuvis par šādu daudzkārt atkārtotu „Kopernika klišeju”. 
Kopernika revolūcija tiešām radīja nepieciešamību no jauna pārdomāt jautājumus par cilvēka 
nozīmīgumu Visumā. Taču „Kopernika klišeja” pārlieku vienkāršo gan Kopernika nolūkus, gan 
zinātnes un reliģijas attiecību vēsturi. 
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TRADICIONĀLĀ LOĢIKA – 

ARHAISMS VAI FENOMENS AR ATTĪSTĪBAS IESPĒJĀM 
 

TRADITIONAL LOGIC - AN ARCHAISM OR A PHENOMENON  
WITH A POTENTIAL FOR DEVELOPMENT 

 
Summary 

The aim of the article is to show the specifics of traditional logic. To a large extent, logic 
initially operates as Aristotle's logic. The traditional formal logic appears as a combination of 
individual elements, which are obtained from logical systems of various historical eras and directions. 
The author believes that the subject of logic is objectively linked to the category of the form, but the 
difficulty in understanding the form lies in the complexity of the form’s nature. The author claims 
that the content, which differs from the form, is not included in it. There is a functional difference 
between the form and the content. It is assumed that the types of logic appear as a function of a certain 
form, and diversity of logic is a consequence of the various manifestations of the form. Logic is 
interested in the correct form.  Such assessment of the form includes an idea of the form as a specific 
condition. The correct form is a condition for the safety of information included in the statements or 
their sets.  

The author argues that logic can be characterized as a science of formal conditions and ways 
to achieve information security of certain parameters. Supposedly, traditional logic is a formal (form-
based) science, which however is limited to certain substantial conditions, and that is one of the 
factors that forms the specifics of science. The author emphasizes that the tools offered by traditional 
logic allow to find solutions related to novelty.1 

 
Keywords: Aristotle logic, traditional logic, form of statements, form and content, 

manifestations of form, correctness of form, condition of information security. 
 
Atslēgas vārdi: Aristoteļa loģika, tradicionālā loģika, izteikumu forma, formas un satura 

atšķirību funkcionalitāte, formas izpausmes daudzveidīgums, formas pareizība, pareiza forma kā 
nosacījums informācijas drošībai, tradicionālās loģikas specifika. 

 
Anotācija 

Raksta mērķis ir parādīt tradicionālās loģikas kā loģikas specifiku. Loģika izvērstā veidā 
sākotnēji uzstājas kā Aristoteļa loģika. Tradicionālā formālā loģika parādās kā atsevišķu elementu, 
kas aizgūti no dažādu vēsturisku laikmetu un virzienu loģiskām sistēmām, apvienojums. Autors 
uzskata, ka loģikas priekšmeta jautājums pamatoti tiek saistīts ar formas kategoriju, bet joprojām 
jautājumu sarežģī formas dabas sarežģītība. Terminu saturs un forma efektīvāks lietojums iziet no 
pieņēmuma, ka saturs, atšķiroties no formas, neiekļauj to sevī. Atšķirība starp formu un saturu ir 
funkcionāla.  

Tiek akceptēts viedoklis, ka loģikas veidi parādās kā noteiktas formas funkcija un loģikas 
daudzveidīgums ir formas izpausmes daudzveidīguma konsekvences. Formas vienkāršākas 
izpausmes gan strukturāli, gan arī vēsturiskā aspektā saistās ar ātrāk „atklātām” loģikām, citas 
izpausmes – ar nosacīti vēlāk izvirzītām loģikām un tās sistēmām. Loģiku interesē pareiza forma. 
Tāds formas vērtējums ietver sevī skatījumu uz formu kā noteiktu nosacījumu. Pareiza forma ir 
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nosacījums izteikumos vai to kopumos saturošās informācijas drošībai. Autors apgalvo, ka loģiku var 
raksturot kā zinātni par izteikumos fiksētās informācijas noteiktu parametru (visupirms patiesuma) 
informatīvās drošības formāliem nosacījumiem un sasniegšanas ceļiem. Tiek akceptēta doma, ka arī 
tradicionālā loģika ir formāla (uz formu balstīta) zinātme, ko tomēr ierobežo noteikti saturiskie 
nosacījumi, kas ir viens no šo zinātnes specifiku veidojošiem faktoriem. Autors uzsver, ka arī 
tradicionālās loģikas piedāvātie līdzekļi ļauj atrast ar novitāti bagātus uzdevumu risinājumus. 
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ANDRA RUBEŅA UN DAŽU CITU FILOZOFU KRITISKĀS PIEZĪMES  
PAR IMANUELA KANTA PRAKTISKO FILOZOFIJU 

 
CRITICAL REMARKS BY ANDRIS RUBENIS AND SOME OTHER 

PHILOSOPHERS ON IMMANUEL KANT’S PRACTICAL PHILOSOPHY 
 

Summary 
The article focuses on critical remarks made by acknowledged Latvian philosophers on the 

practical philosophy of Immanuel Kant. The levels of criticism vary. One of the authors does not 
criticise Kant's philosophy, but gives an exact description of his teaching. Some other authors show 
the weaknesses of this philosophy, but Peteris Zalite has openly criticised Kant's teaching of freedom 
in his doctoral thesis. This article looks in detail at what was written in this regard by Larisa Chuhina 
(1913-2002) and Andris Rubenis (1951-2017), as well as provides analysis of Kant's work on the 
grounds of “Metaphysics of virtues” (1785), “Criticism of the practical mind” (1788) and 
“Metaphysics of virtues” (1797).1 

At the end of the article, the author turns to I. Kant's teaching on the relationship between 
theoretical and practical minds. The author does not agree with the idea that the theoretical mind and 
the practical mind are actually the same. The structures of the practical mind include free will, the 
moral rule, the categorising imperatives, the existence of God, and the immortality of the soul. The 
author of this article strives to prove that in the human psyche the forms of the practical mind are 
more strongly anchored than the forms of the theoretical mind, and consequently no equal sign can 
be put between them. 
 

Keywords: practical mind, categorical imperatives, freedom, psyche, moral law. 
 
Atslēgas vārdi: praktiskais prāts, kategoriskais imperatīvs, brīvība, psihe, morālais likums. 

 
Anotācija 

Raksta uzmanības centrā ir kritiskās piezīmes, ko par I. Kanta praktisko filozofiju ir izteikuši 
pazīstami Latvijas filozofi. Kritikas līmeņi ir atšķirīgi. Vieni autori I. Kanta filozofiju nekritizē, taču 
dod trāpīgus viņa mācības raksturojumus. Citi autori uzrāda šīs filozofijas vājās vietas, bet, piemēram, 
Pēteris Zālīte savā doktora disertācijā atklāti kritizē I. Kanta mācību par brīvību. Raksts sīkāk aplūko 
to, ko šajā sakarā ir rakstījuši Larisa Čuhina (1913–2002) un Andris Rubenis (1951–2017). Tiek 
analizēti I. Kanta darbi „Tikumu metafizikas pamatojums” (1785), „Praktiskā prāta kritika” (1788) 
un „Tikumu metafizika” (1797).  

Raksta beigu daļā autors pievēršas I. Kanta mācībai par teorētiskā un praktiskā prāta 
attiecībām. Autors nepiekrīt Kēnigsbergas filozofa idejai, ka teorētiskais prāts un praktiskais prāts 
faktiski ir viens un tas pats. Pie praktiskā prāta veidojumiem pieder brīvā griba, morālais likums, 
kategoriskais imperatīvs, kā arī postulāti Dieva esamība, dvēseles nemirstība. Raksta autors cenšas 
pierādīt, ka cilvēka psihē praktiskā prāta veidojumi ir stingrāk nostiprināti atšķirībā no teorētiskā prāta 
formām, un līdz ar to starp tiem nevar likt vienlīdzības zīmi.  
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LAIKS. MĪLESTĪBA. SMIEKLI 
 

TIME. LOVE. LAUGHTER 
 

Summary 
This article describes and comments on the notions of time, love and laughter. When thinking 

about the eras and their characteristics, initially there is a hypothesis that time, love and laughter are 
self-sufficiently functioning phenomena that cannot be subdued by mind or artificially created and 
socialized. However, during this study it was concluded that the understanding and interpretation of 
these phenomena is significantly influenced by the traditions, values and morality of the era. The 
article accentuates the subjective nature of love and laughter. But this raises the question if these 
phenomena can be scientifically researched and if it is necessary to do that at all. Answering this 
question, the article deals with the studies on time classification and with insights of philosophers and 
psychologists on laughter and love.1  

In the study, the author explores a less widely viewed aspect of the relationship between love 
and laughter and the question if love can be ridiculous. For illustration purposes, the materials from 
humour magazines published in Latvia in the early 19th century are employed. As a result, it is 
concluded that love in itself is neither tragic nor ridiculous. It all depends on how it is interpreted. 
 

Keywords: era, time, love, laughter, humour. 
 
Atslēgas vārdi: laikmets, laiks, mīlestība, smiekli, humors. 
 

Anotācija 
Rakstā iezīmēti un komentēti laika, mīlestības un smieklu jēdzieni. Domājot par laikmetiem 

un to raksturojošām zīmēm, sākotnēji radās hipotēze, ka laiks, mīlestība un smiekli ir patstāvīgi 
funkcionējoši fenomeni, kurus nevar pakļaut prāta kontrolei, mākslīgi radīt un socializēt. Tomēr 
pētījuma gaitā nācās secināt, ka šo parādību izpratni un interpretāciju būtiski ietekmē laikmeta 
tradīcijas, vērtības, morāle. Tekstā akcentēta mīlestības un smieklu subjektīvā daba. Bet tas rada 
jautājumu par to, vai šīs parādības vajag un var zinātniski izzināt. Atbildot uz šo jautājumu, rakstā 
minēti pētījumi par laika klasifikāciju, filozofu un psihologu atziņas par smiekliem un mīlestību.  

Pētījumā plašāk izvērsts mazāk skatīts aspekts – mīlestības un smieklu attiecības, jautājums, 
vai mīlestība var būt smieklīga. Ilustrācijai tiek izmantoti materiāli no Latvijā 19. gadsimta sākumā 
izdotajiem humora žurnāliem. Rezultātā izdarīts secinājums, ka mīlestība pati par sevi nav ne 
traģiska, ne smieklīga. Viss atkarīgs no tā, kā tā tiek interpretēta.  
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SVEŠVĀRDI, EIFĒMISMI UN NESKAIDRA IZTEIKSME – 
LAIKMETA ZĪMES ŽURNĀLISTU VALODĀ  

 
FOREIGN WORDS, EUPHEMISMS AND MUDDLED RHETORIC: THE SIGNS 

OF THE TIMES IN THE LANGUAGE OF JOURNALISTS 
 

Summary 
The aim of the paper is neither to engage in a purist fight against loan words in Latvian, nor 

to oppose a correct and appropriate usage of foreign words, as borrowing is an inevitable process. 
The main concern is incorrect, inappropriate and often tautological usage of foreign words, indicating 
insufficient knowledge of lexicology, deficiencies in the language culture or journalists’ poor 
professional attitude.1 

The paper analyses various examples of journalists’ language from TV shows from the first 
half of 2019, focusing on the usage of foreign words. At first, it might seem that they are euphemisms; 
however, the assessment of their meaning and function makes it clear that it is not so. The barrage of 
foreign words sometimes hides the lack of clarity of thought, and the use of barbarisms is an evidence 
of poor professionalism. Moreover, it also hints at unwillingness to understand the situation, caused 
by lack of experience, knowledge or time, or deliberate use of muddled rhetoric. 

 
Keywords: TV shows, language of journalism, foreign words (loanwords), native language 

words, barbarisms, foreign words as euphemisms (or foreign words acting as euphemisms), adverse 
effects caused by the English language, foreign words – means of expression or the only approach, 
journalists’ professionalism 

 
Atslēgas vārdi: TV raidījumi, žurnālistu valoda, svešvārdi (aizguvumi), dzimtās valodas vārdi, 

barbarismi, svešvārdi kā eifēmismi, nevēlama angļu valodas ietekme, svešvārds – valodas līdzeklis 
vai vienīgā iespēja, žurnālistu profesionalitāte 
 

Anotācija 
Raksta mērķis nav pūristiski cīnīties pret svešvārdu ienākšanu latviešu valodā vai apšaubīt 

pareizu, precīzu un atbilstošu svešvārdu lietojumu, – to iekļūšana leksiskajā apritē ir neizbēgama. 
Rakstā paustas bažas par svešvārdu nepareizu, neatbilstošu, neiederīgu, bieži vien liekvārdīgu 
lietojumu, kas liecina par nepilnīgām zināšanām leksikoloģijā, nepietiekamu valodas kultūras līmeni 
vai paviršu attieksmi pret saviem žurnālista pienākumiem. 

Rakstā izmantoti dažādu žurnālistu valodas piemēri, TV raidījumu piemēri 2019. gada 
pirmajā pusgadā. Uzmanība ir pievērsta tieši svešvārdu (aizguvumu) lietojumam. Pirmā doma – tie ir 
eifēmismi. Taču, vērtējot svešvārdu skaidrojumu un funkciju, kļūst skaidrs: šie aizguvumi neveic 
eifēmismu funkciju. Aiz svešo vārdu biruma dažkārt slēpjas domas neskaidrība, neprecizitāte; lietojot 
barbarismus – tiek apliecināts arī profesionāli neatbilstošs valodas kultūras līmenis. Dažkārt vārdu 
plūdos jaušama pat nevēlēšanās izprast situāciju, – to nosaka žurnālista pieredzes, zināšanu, laika 
trūkums vai apzināti izmantota valodas frāžainība, kad tiek manipulēts ar vārdu nozīmēm. 
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PĀVELA FLORENSKA SIMBOLISMA LAIKMETĪGUMS 
 

THE CONTEMPORANEITY OF PAVEL FLORENSKY’S SYMBOLISM 
 

Summary 
 The introduction outlines the problem: the views about the world outlook of the humankind 

changed radically from the verge of 19/20th century to the verge of the 20/21st century; the old 
paradigms must be changed to the new ones, but the relevant concepts are just developing. It expresses 
itself also in so called anthropological turn, when a person changes uncontrollably, rapidly and 
dangerously taking over the most important place in the global world system. Symbol is as a link 
between a word and an action, and it is an instrument for understanding the world, and a person plays 
an important role in it. The first section discusses the world outlook of Russian religious philosopher 
P. Florensky from the point of view of symbolism. It is based on the fundamentals of his world 
outlook: antinomy, life, the Unified. The second section is devoted to creativity in his life, which in 
an organic way links P. Florensky’s understanding about the world-outlook and life.1 

 The conclusions stress the contemporary aspects in P. Florensky’s symbolism expressed as: 
1) spirituality; 2) aesthetics; 3) consubstantiality; 4) the dialogue with the Unified; 5) creativity in 
life. The research methods: hermeneutic and semiotic analysis of P. Florensky’s texts, critical analysis 
of the scientific literature. 
 
Keywords: antinomy, God, human person, life, creativity in life, world outlook, the Unified. 
 
Atslēgas vārdi: antinomija, Dievs, cilvēks, dzīve, dzīves jaunrade, pasaules aina, Visvienotais. 

 
Anotācija 

 Ievadā ieskicēta problēma: 19./20. gs. un 20./21. gs. mijā krasi mainījusies cilvēces izpratne 
par pasaules ainu; vecās paradigmas jānomaina ar jaunām, bet koncepcijas vēl tikai veidojas. Tas 
izpaužas arī t.s. antropoloģiskajā pagriezienā, kad cilvēks nekontrolējami, strauji un bīstami mainās, 
globālajā pasaules sistēmā ieņemot visnozīmīgāko vietu. Šeit svarīga loma ir simbolam kā sasaistei 
starp vārdu un darbību, kā instrumentārijam pasaules un cilvēka izpratnē. Pirmajā daļā aplūkota 
krievu reliģiskā filozofa un zinātnieka Pāvela Florenska pasaules ainas izpratne simbolisma aspektā. 
Tā balstās uz viņa pasaules uzskata pamatiem: antinomija, dzīve, Visvienotais. Otrajā daļā aplūkota 
viņa dzīves jaunrade, kas organiski apvieno P. Florenska pasaules ainas izpratni ar dzīvi. Nobeigumā 
akcentēts P. Florenska simbolisma laikmetīgums, kas izpaužas kā 1) garīgums; 2) estētisms;                      
3) konsubstancionalitāte; 4) dialogs ar Visvienoto; 5) dzīves jaunrade. Pētījumā izmantotās metodes 
metodes ir P. Florenska tekstu hermeneitiskā un semiotiskā analīze, zinātniskās literatūras teorētiski 
kritiskā analīze. 
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SIMBOLIZĀCIJAS SPĒJAS NOZĪME RELIĢISKAJĀ HERMENEITIKĀ 

 
THE ROLE OF SYMBOLIZATION CAPACITY  

IN RELIGIOUS HERMENEUTICS 
 

Summary 
The aim of this study is to look at the role of moral behaviour in the process of awareness and 

self-awareness, reflecting on how each person’s virtuous action helps to develop his/her self-
awareness and how we have possibility to transcend our everyday (pseudo)consciousness to a higher 
level of (real) consciousness, which gives us very special opportunities in hermeneutics, too. The 
study reflects on the peculiar and unique scientific status of philosophy in the field of science, and 
discussion about epistemological and hermeneutical stagnation in modern philosophy is provoked 
stating that philosophy uses a logical linear discourse borrowed from exact sciences. At the same 
time, in philosophy we shouldn’t be slaves to public opinion, but the discourse of transcending the 
everyday consciousness should be applied.  

The novelty of the study is the invitation to interpret some moral statements of Plato or Kant, 
and perhaps of other philosophers, in a radically different way. For example, from the point of view 
of most modern philosophy Plato’s expression “virtue is a gift of the Gods” (from “Meno”) and Kant’s 
“confusion and surprise about law of virtue in myself” looks like philosophy’s weakness, but from 
the point of view of this research, these quotes are indications of philosophy’s power, letting us really 
transcend our consciousness, wake up and come out from the cave!1 

 
Keywords: sign, symbol, consciousness, awareness, self-awareness, virtuous action, moral 

behaviour, understanding, hermeneutics, ability of symbolization. 
 
Atslēgas vārdi: zīme, simbols, apziņa, apzināšanās, pašapziņa, tikumiska rīcība, sapratne, 

hermeneitika, simbolizācijas spēja.  
 

Anotācija 
Pētījuma mērķis ir aplūkot tikumiskas rīcības nozīmi apzinātības un pašapziņas attīstības 

procesā; reflektēt par to, kā no ikdienas pseidoapziņas stāvokļa ir iespējams transcendēt augstāku 
apziņas stāvokli, kas sniedz daudz lielākas iespējas hermeneitikā. Šajā pētījumā uzsvērts filozofijas 
zinātniskais, bet reizē – no eksaktajām zinātnēm atšķirīgais statuss, kas eksplicēts, provocējot 
epistemoloģisko un hremeneitisko stagnāciju un reflektējot par šīs stagnācijas cēloni filozofijā. Kā 
problēma mūsdienu filozofijā uzsvērta eksakto zinātņu loģiskā lineārisma diskursa aizlienēšana, 
tādējādi mēģinot izdabāt sabiedriskajai domai tā vietā, lai kā leģitīmu lietotu ikdienas apziņas 
transcendēšanas diskursu. 

Pētījuma novitāte ir piedāvājums radikāli savādāk lasīt dažas Platona vai I. Kanta un, 
iespējams, citu filozofu atziņas par tikumisko. Piemēram, saprotot Platona atspoguļoto Sokrata un 
Menona sarunas noslēgumu „par tikumu kā dievu dāvanu” un I. Kanta „bijību un izbrīnu par 
tikumisko likumu manī” nevis kā filozofa vājuma, bet gan spēka pazīmi, to filozofijas spēka pazīmi, 
kas ļauj beidzot un pa īstam trascendēt, pamodināt apziņu, iziet no alas! 
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MĀKSLAS IETEKME UZ BĒRNA UZVEDĪBAS KULTŪRU 
 

THE IMPACT OF ART ON THE CHILD’S BEHAVIOURAL CULTURE 
 

Summary 
Considering different types of art, which influence children’s psychological attitude towards 

surrounding world, it can be concluded that children are influenced by all genres of art – just in 
different ways. The perception and talents of children are different, which leads to different 
conclusions. To understand the effects of art, the ideas of scientists were explored looking for new 
pathways in the spiritual and emotional upbringing of children. Nowadays a child is observing and 
analysing what is happening in the world already at an early age, and that sometimes harms the child's 
thinking.1 

 
Keywords: child, art, school, character, educator. 
 
Atslēgas vārdi: bērns, māksla, skola, raksturs, pedagogs. 
 

Anotācija 
Bērna uzvedību, viņa sapratni par labo un nepieņemamo, psiholoģisko attieksmi pret 

draugiem, lietām ietekmē bērna redzētais un pārdzīvotais mākslā. Izpratni par uzvedības kultūru bērns 
vispirms smeļas no vecākiem, vēlāk jau no kinofilmām, grāmatām – no jebkura mākslas veida, kas 
spēj iedarboties uz bērna garīgo pasauli. Māksla audzina bērna raksturu, ieaudzinot bērnā 
nepieciešamās īpašības, – izpratni par labvēlīgo un labestīgo attieksmi pret apkārtējo vidi un 
līdzpilsoņiem. 

Apskatot dažādus mākslas veidus, kas iedarbojas uz bērnu psiholoģisko attieksmi pret 
apkārtējo pasauli, nonākam pie atziņas, ka bērnu ietekmē visi mākslas žanri, – tikai katrs savādāk. Tā 
kā bērna uztvere un viņa talanti ir dažādi, iegūtie secinājumi ir atšķirīgi. Lai izprastu mākslas 
iedarbību, mēs sekojam zinātnieku atzinumiem un meklējam jaunus ceļus bērnu garīgajā un 
emocionālajā audzināšanā. Mūsdienās bērns jau agri vēro un analizē notiekošo pasaulē, kas ietekmē 
bērna domāšanu. 

 
Avoti un literatūra 
1. Gončarovs A. (1963). Par grafiku. Rīga: Latvijas valsts izdevniecība, 100 lpp. 
2. Krūze A., Poga L. (2001). Uzticība pedagoģijai. Rīga: Raka, 200 lpp. 
3. Ļubļinska A. (1979). Bērnu psiholoģija. Rīga: Zvaigzne, 383 lpp. 
4. Meisa K. (2015). Arhetipi. Rīga: Zvaigzne ABC, 238 lpp. 
5. Uait G. (1940). Audzināšana. Rīga: Latvijas septītās dienas adventistu draudžu savienība. 317 lpp. 
6. Kanādas Radošo pilsētu asociācija. [2018]. Making the Case. Pieejams: http://creativecity.ca/ 

making-the-case/index.html [pēdējo reizi sk. 15.01.2018.]. 
 
 
 
 
 
 

 
© Liepājas Universitāte, 2020 
https://doi.org/10.37384/SK.2020.22.170  



47 
 

Sarma Freiberga  
Latvijas Kultūras akadēmija  
Latvija, Rīga 
 

CILVĒKU AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM KULTŪRA KĀ INTEGRĀCIJAS 
VEICINĀTĀJFAKTORS LATVIJĀ 

 
CULTURE OF PEOPLE WITH DISABILITIES AS A PROMOTER  

OF INTEGRATION IN LATVIA 
 

Summary  
Although nearly 30 years have passed since the collapse of the Soviet Union, the Soviet 

stereotypes about the people with disabilities, including their ability to be active consumers and 
developers of culture, still are alive in the post-Soviet countries. Until today, In Latvia there is no 
research conducted on the opportunities for this group of people to experience their rights to be 
involved in cultural life both as cultural consumers and creators. Therefore, my research subject is 
people with disabilities, their artistic practices and their interaction with audience leaving impact on 
their social integration process. 

During the case study the survey results of participants are analysed after three concerts with 
the participation of people with disabilities. The survey results reflect the attitude of the audience 
towards the ability of this group to discover themselves as artists on the stage1. We can confidently 
say that the concert goers acquire more information about people with disabilities and that this 
information helps them to be accepted as members of an inclusive society.  

The survey results also confirm that people with disabilities implementing artistic practices 
also indirectly contribute to the promotion of social and psychological well-being as well as health 
functions. These factors contribute to their social inclusion process. A report will also be provided on 
the feedback received from the electronic surveying of audience of the concerts where people with 
disabilities took part as artists, as well as from in-depth interviews. 

 
Keywords: People with disabilities, stereotypes, art product, integration, accessibility of 

environment. 
 
Atslēgas vārdi: Cilvēki ar īpašām vajadzībām, stereotipi, mākslinieciskās prakses, integrācija, 

vides pieejamība 
 

Anotācija 
Latvija jau gandrīz 30 gadus kā atguvusi neatkarību, tomēr sabiedrībā joprojām valda 

postpadomju stereotipi attieksmē pret cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Līdz ar to viņu iekļaušana 
sabiedrībā norit lēni. To apliecina arī deinstitucionalizācijas procesa norises problēmas2. Problēma 
skar arī cilvēku ar īpašām vajadzībām iespējas būt aktīviem kultūras patērētājiem un radītājiem.   

Latvijā nav nekādu pētījumu par šīs cilvēku grupas iespējām realizēt savas tiesības uz kultūru 
gan kā kultūras patērētājiem, gan kā tās radītājiem. Tomēr kā laikmeta zīme ir fakts, ka cilvēku ar 
īpašām vajadzībām kultūra lēnām, bet ienāk mūsu kultūrtelpā.  
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Šī pētījuma fenomens ir cilvēki ar īpašām vajadzībām, viņu radītais kultūras produkts un viņu 
radīto mākslas darbu mijiedarbība ar auditoriju. Pētīta tiek arī auditorijas attieksme un tās iespējamā 
ietekme uz sabiedrības integrācijas procesu.   

Gadījuma analīze pēta skatītāju aptaujas rezultātus pēc 3 koncertiem, kuros piedalījās cilvēki 
ar īpašām vajadzībām. Aptaujas rezultāti atspoguļo auditorijas attieksmi pret šīs grupas iespējām sevi 
atklāt kā māksliniekiem uz skatuves1. Aptaujas rezultāti rāda, ka koncertu apmeklētāji iegūst vairāk 
informācijas par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un šī informācija palīdz viņus pieņemt kā 
iekļaujošas sabiedrības locekļus.  

Aptauju rezultāti apliecina arī auditorijas viedokli, ka cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 
realizējot savas mākslinieciskās prakses, tās netieši kalpo kā sociālo prasmju, psiholoģiskās labsajūtas 
un veselības funkciju veicinātāji. Minētie faktori veicina viņu sociālās iekļaušanās procesu.  

Taču kopumā vides un cilvēkresursu pieejamība Latvijā joprojām nav piemērota un atbalstoša 
cilvēku ar īpašām vajadzībām iekļaušanai kultūras procesos. Valstij un pašvaldībām būtu jādod vairāk 
deleģējumu nevalstiskajam sektoram, kas spētu veikt funkcijas, kurām pašiem nepietiek resursu.  
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DIALOGS AR VIZUĀLO MĀKSLU: MĀKSLINIEKS UN MĀKSLAS DARBS 

 
A DIALOGUE WITH VISUAL ART: AN ARTIST AND ARTWORK 

 
Summary 

Nowadays, various forms of visual art have brought closer people’s daily lives to the processes 
that occur in the society. At the same time, the visually fulfilled environment has created favourable 
conditions for misunderstanding the contexts and meanings of artworks. This article draws attention 
to the fact that dialogue with visual art can be an important tool for developing personal values and 
promoting the spiritual understanding of a cultural environment. The topicality of the issue is 
supported by the educational trends of the 21st century – to educate comprehensive people who are 
capable of doing a wide range of tasks, constantly continuing their learning and development. Art 
plays an initiator’s role in social life and it encompasses all spiritual realms of humanity, which cannot 
be accomplished by other forms of public consciousness. A work of art can be viewed as a multi-
layered expression of thoughts in an artistic form of images and symbols. The artist's work means 
producing a coded text or message. This article includes insights of scholars and artists developing 
an understanding of the artist’s work and artworks in a cultural and historical context to enrich the 
individual's competence base, and examples of the work and beliefs of particular artists of the 21st 
century.1 

 
Keywords: art, education, visual art, artist, artwork, art image. 
 
Atslēgas vārdi: māksla, izglītība, vizuālā māksla, mākslinieks, mākslas darbs, mākslas tēls  
 

Anotācija 
Šobrīd daudzveidīgas vizuālās mākslas izpausmes ir satuvinājušās ar cilvēka dzīves ikdienu 

un sabiedrībā notiekošajiem procesiem. Tanī pat laikā vizuāli piepildītā vide ir radījusi veicinošus 
apstākļus mākslas darbu konteksta un nozīmes neizpratnei. Rakstā tiek vērsta uzmanība, ka dialoga 
veidošana ar vizuālo mākslu var kļūt par nozīmīgu instrumentu, lai attīstītu indivīda personīgās 
vērtības, veicinātu kultūrvides garīgu apgūšanu. Tēmas izvēles aktualitāti pastiprina izglītības 
virzības tendences 21. gadsimtā veidot vispusīgi izglītotus cilvēkus, kuri spēj strādāt plašā darbības 
spektrā, pieņemot jaunas jomas, mācoties un attīstoties. Mākslai piemīt ierosinātājas loma sabiedrības 
dzīvē, un tā aptver visas cilvēces garīgās jomas, ko citas sabiedriskās apziņas formas nespēj. Mākslas 
darbs tiek skatīts kā daudzslāņains domu izteicējs mākslinieciskā formā tēlu un simbolu veidā. 
Izpratne par mākslinieka darbību tiek skatīta kā kodēta teksta, kā vēstījuma veidošana. Rakstā 
iekļautas zinātnieku un mākslinieku atziņas, veidojot izpratni par mākslinieka darbību un mākslas 
darbu kultūrvēsturiskā kontekstā indivīda kompetences bāzes bagātināšanai, piemēri par atsevišķu 
20.gadsimta mākslinieku darbību un uzskatiem. 

 
 

Avoti un literatūra 
1. Ābele, K. (2008). Kārlis Padegs (1911–1940): sērija „Sarkanie smiekli”, 1930–1931. Pieejams: 

https://kulturaskanons.lv/archive/karlis-padegs/# [pēdējo reizi sk. 15.08.2019.]. 
2. Agejevs, V. (2005). Semiotika. Rīga: Jumava, 207 lpp. 

 
© Liepājas Universitāte, 2020 
https://doi.org/10.37384/SK.2020.22.183  



50 
 

3. Alberts Francisks Pauliņš. Pārdomu klusumā (2015). Diena, 16.09. Pieejams: https://www. 
diena.lv/ raksts/kd/zinas/alberts-francisks-paulins.-pardomu-klusuma-14112056 [pēdējo reizi sk. 
15.08.2019.]. 

4. Aldersons, J. (2011). Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga: Zvaigzne 
ABC, 392 lpp. 

5. Alijevs, R. (2005). Izglītības filozofija. XXI gadsimts. Rīga: Retorika, 287 lpp. 
6. Fadels, Č., Bialika, M., Trilings, B. (2017). Četru dimensiju izglītība. Lielvārde: Izglītības 

uzņēmums „Lielvārds”, 112 lpp. 
7. Grafiķa un gleznotāja Kārļa Padega (1911–1940) grafikas sērija „Sarkanie smiekli”, 1930–

1931. Pieejams: https://kulturaskanons.lv/archive/karlis-padegs/# [pēdējo reizi sk. 10.08.2019.]. 
8. Ideju vārdnīca (1999). Sast. A. L. Nortona. Rīga: Zvaigzne ABC, 659 lpp. 
9. Indulis Zariņš. Ieskats glezniecībā (1986). Sast. Ingrīda Burāne. Rīga: Liesma, reprodukciju 

albums. 
10. Kalnačs, J. (1993). … Arī sapņu zīmētājs Kārlis Padegs. Rīga: Liesma, 144 lpp. 
11. Kamings, R. (2000). Lielie meistari. Rīga: Zvaigzne ABC, 112 lpp. 
12. Konstante, I. (2005). Leo Kokle, 1924-1964: monogrāfisks albums. Rīga: Neputns, 191 lpp.  
13. Mākslas izglītība un kultūrizglītība Eiropas skolās (2010). Pieejams: http://eacea.ec.europa.eu/ 

education/eurydice/documents/thematic_reports/113LV.pdf. [pēdējo reizi sk. 10.08.2019.]. 
14. Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem 

(2018). Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/303768-noteikumi-par-valsts-pamatizglitibas-standartu-
un-pamatizglitibas-programmu-paraugiem [pēdējo reizi sk. 10.08.2019.]. 

15. Postažs, P. (2009). Saruna ar sevi. Rīga: Izdevējs Pēteris Postažs, 277 lpp. 
16. Psiholoģijas vārdnīca (1999). Dr. habil. psihol. G. Breslava redakcijā. Rīga: Mācību grāmata, 

157 lpp. 
17. Robinsons, K. (2014). Ne tikai ar prātu. Mācāmies būt radoši. Rīga: Zvaigzne ABC, 310 lpp. 
18. Valdis Bušs. Māksla. Atziņas. Versijas (2014). Sast. I. Burāne. Rīga: Mansards, 130 lpp. 
19. Žilo, F., Leiks. K. (1991). Kopā ar Pikaso. Rīga: Sprīdītis, 310 lpp. 
 
  



51 
 

Gunta Krastiņa 
Liepājas Universitāte 
Latvija, Liepāja 

 
APDĀVINĀTĪBAS, SPĒJU UN TALANTA POTENCIĀLA IZAUGSME 

NEFORMĀLĀ MĀKSLAS STUDIJĀ 
POTENTIAL DEVELOPMENT OF GIFTEDNESS, SKILLS AND TALENT  

IN AN INFORMAL ART STUDIO 
 

Summary 
The article looks at the development and foundations of skills and talent of children of various 

ages in symbiosis of a supportive family environment, further education and an informal arts studio. 
It also looks at student’s motivation in the development of their skills and talent based in their wish 
to express themselves through drawing and other creative activities. The paper gives an insight into 
the work of an informal art studio where every student’s talent and skills are discovered and developed 
with the assistance of the right exercises. It also describes the problems that could arise in discovering 
a student’s talent describing the factors affecting this process.1  

 
Keywords: art, talent, giftedness, skills, visual arts, artwork, art education, art studio.  
 
Atslēgas vārdi: māksla, talants, apdāvinātība, spējas, vizuālā māksla, mākslas darbs, mākslas 

izglītība, mākslas studija  
 

Anotācija 
Rakstā apskatīta bērnu un skolēnu apdāvinātības un spēju dialektiskā attīstība talantā, tā 

veidošanās priekšnoteikumi, kas sakņojas atbalstošā vidē – sākotnēji ģimenē, vēlāk mācību iestādē 
un neformālā mākslas studijā. Tāpat apskatīta skolēnu motivācijas nozīme savu spēju attīstībai un 
talanta izaugsmei, kas balstās skolēna vēlmē izpausties zīmējot un mākslinieciski radoši darbojoties. 
Rakstā dots ieskats neformālās mākslas studijas darbā, atklājot katra skolēna dotību un spēju līmeni 
un atbilstoši tam izvēloties piemērotākos uzdevumus dotību izkopšanai un izaugsmei. Tāpat 
apskatītas iespējamās grūtības skolēna talanta atklāšanā, un kādi faktori šo procesu ietekmē.  
 
  
Avoti un literatūra 
1. Alijevs, R. (1998). Skola radošo spēju veicināšanai. Rīga: RaKa, 77 lpp. 
2. Bates, J., Munday, S. (2005). Able, Gifted and Talented. London; New York: Continuum, 114 p. 
3. Bebre, R., Karpova, Ā., Vīdnere, M., Maģari-Breks, I., Raipulis, J., Roķe, L., Kālis, E., 

Krūmiņa, I. (2011). Kreativitātes psiholoģija. Rīga: RPIVA, 212 lpp.  
4. Foeken, W. (2005). Identifying Artistically Gifted Children. Pieejams: https://www.artistic 

network.net/arts/260/identifying_artistically_gifted_children.html [pēdējo reizi sk. 06.05.2019.].  
5. Khatena, J. (1992). Gifted: Challenge and Response for Education. New York: F. E. Peacock 

Publishers, 564 p.  
6. Kokina, I. (2015). Atbalsts skolotājiem darbā ar talantīgajiem bērniem. Skolotāju konference 

„Atbalsts skolotājam profesionālajā darbībā”. Pieejams: https://izglitiba.daugavpils.lv/Media/ 
Default/ file/=.../150826_Apdavinatiba_Kokina.pdf [pēdējo reizi sk. 06.05.2019.]. 

7. Littleton, K., Rojas-Drummond, S., Miell, D. (2008). Introduction to the special issue: 
Collaborative creativity: Socio-cultural perspectives. Thinking Skills and Creativity, Nr. 3, pp. 
175–176. 

 
© Liepājas Universitāte, 2020 
https://doi.org/10.37384/SK.2020.22.192 



52 
 

8. Raipulis, J. (2011). Kreativitātes bioloģiskie pamati. No: Kreativitātes psiholoģija. Rīga: 
RPIVA, 212 lpp. 

9. Riņķis, J. (2007). Intelektuālo spēju attīstīšana. Rīga: RaKa, 166 lpp. 
10. Rubana, I. M. (2000). Mācīties darot. Rīga: RaKa, 238 lpp. 
11. Stepe, A. (1973). Spējas un to izkopšana. Rīga: LU , 28 lpp.  
12. Šellings, F. (2008). Transcendentālā ideālisma sistēma. Rīga: Zvaigzne ABC, 48 lpp. 
13. Sternberg, R. J. (2006). The Nature of Creativity. Creativity Research Journal, Vol. 18,                          

pp. 87–98. 
14. Valdmane, I. (2008). Frīdriha Frēbela pedagoģija: mācību līdzeklis. Liepāja: LiePA, 54 lpp. 
15. Vidnere, M., Roze, J., Roķe, L., Krūmiņa, I. (2011). Kreativitātes diagnostika un attīstība. 

Rīga: RPIVA, 100 lpp. 
16. Киреенко, В. И. (1959). Психология способности к изобразителънои деятелъности. 

Москва: ИАПН, 303 c. 
17. Пономарев, Я. A. (1976). Психология творчества и педаго 

  



53 
 

 
 
 
 
 
 
 

EKONOMIKA, VADĪBZINĀTNE, 
VIDES ZINĀTNE 

ECONOMIC, MANAGEMENT, 
ENWIRONMENTAL SIENCE 



54 
 

Aija Eglīte, Marija Dūduma, Sandra Lejniece 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
Latvija, Jelgava 

 
LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTU PAŠNODROŠINĀJUMS LATVIJĀ 

 
SELF-SUFFICIENCY OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN LATVIA 

 
Summary 

Agriculture plays a major role in ensuring the existence of humanity. Today, the agricultural 
industry is playing an increasingly important role as farmers not only supply food to the world's 
population but also provide some people with jobs, particularly in rural areas, and protect and develop 
the rural landscape, without which we cannot imagine our world. Food production is one of the most 
important prerequisites for agriculture, yet the problem is whether the agricultural output in Latvia is 
able to meet the demand for food by the country's population in relation to the main food groups. The 
research aims to examine the self-sufficiency of agricultural products in Latvia. The research is based 
on annual agricultural reports and statistics for the period of 2011-2018 provided by the Rural Support 
Service. The key research results reveal that the output significantly exceeds consumption for some 
food groups, yet there are some agricultural products that highly depend on import.1 

 
Keywords: agriculture, self-sufficiency in food, import dependence. 
 
Atslēgas vārdi: lauksaimniecība, pārtikas pašnodrošinājums, importa atkarība. 
 

Anotācija 
Lauksaimniecībai ir liela loma cilvēces eksistences nodrošināšanā. Mūsdienās nozarei tiek 

piešķirta arvien lielāka nozīme, jo lauksaimnieki ne tikai apgādā pasaules iedzīvotājus ar pārtiku, bet 
nodrošina daļu iedzīvotājus, it īpaši lauku reģionos, ar darbu, kā arī aizsargā un attīsta lauku ainavu, 
bez kuras mēs nespētu iedomāties mūsu pasauli. Viens no svarīgākajiem lauksaimniecības attīstības 
priekšnosacījumiem ir pārtikas ražošana, taču vai Latvijā saražotais spēj nodrošināt valsts iedzīvotāju 
patēriņu galvenajās pārtikas produktu grupās? Pētījuma mērķis ir analizēt lauksaimniecības produktu 
pašnodrošinājumu Latvijā. Pētījums balstīts uz Lauksaimniecības gada ziņojumos un Lauku atbalsta 
dienesta rīcībā esošo statistiku 2011.–2018. gadam. Galvenie rezultāti parāda, ka ir grupas, kurās 
saražotā produkcija ievērojami pārsniedz patēriņu, taču ir arī lauksaimniecības produkti, kuriem ir 
augsta importa atkarība. 
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MUNICIPĀLĀS VIDES KOMUNIKĀCIJAS ATTĪSTĪBAS PAMATIETVARS: 

VIDES INFORMĀCIJA UN IZGLĪTĪBA,  
LĪDZDALĪBA UN VIDEI DRAUDZĪGA RĪCĪBA 

 
THE FRAMEWORK OF MUNICIPAL ENVIRONMENTAL COMMUNICATION 

DEVELOPMENT: ENVIRONMENTAL INFORMATION AND EDUCATION, 
PARTICIPATION AND PRO-ENVIRONMENTAL BEHAVIOUR 

 
Summary 

The research on environmental communication (EC) development framework, actually, on 
development of the whole set of its complementary instruments – environmental information, 
education, public participation and pro-environmental behaviour as according to the Collaborative 
and Action Oriented Communication (CAOC) model (Ernsteins, 2016), has been performed at the 
local governance level and summarizes experiences of managing environmentally sound Latvian 
municipalities during the last decade. Also a case study was conducted for one specific municipal-
lity - Valmiera city municipality, aiming to establish EC system, where CAOC communication model 
has been purposefully applied when EC specialist position was introduced (2012), and, particularly, 
since the statutory Municipal Development Program (2014) and the voluntary Environmental 
Declaration (2015) have been approved by the City Council.1 

 
Keywords: environmental communication, environmental information, environmental 

education, environmental participation, environmentally sound actions. 
 
Atslēgas vārdi: vides komunikācija, vides informācija, vides izglītība, sabiedrības līdzdalība, 

videi draudzīga rīcība 
 

Anotācija 
Pētījumā par municipālās vides komunikācijas (VK) attīstības pamatietvaru, konkrēti VK 

instrumentiem, ir apkopota Latvijas pašvaldību pieredze, izmantojot VK informācijas, izglītības, 
sabiedrības līdzdalības, kā arī videi draudzīgas rīcības veicināšanas instrumentus kā komplementāru 
instrumentu kopumu, atbilstoši Sadarbības un rīcīborientētas komunikācijas (SROK) modelim 
(Ernšteins, 2016). Atsevišķi veikts arī situācijas analīzes pētījums Valmieras pilsētas pašvaldībā, 
ievērojot pilsētas pašvaldības izstrādātos labvēlīgos VK sistēmas attīstības priekšnosacījumus, sākot 
ar VK speciālista štata vietas izveidi (2012) un īpaši ar Valmieras Attīstības programmas (2014) un 
Vides Deklarācijas (2015) izstrādi un apstiprināšanu. Visi pētījumi veikti ar Valsts pētījumu 
programmas SUSTINNO (2014–2018) atbalstu.  
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2018. GADA NODOKĻU REFORMA UZŅĒMĒJU VĒRTĒJUMĀ 
 

ENTREPRENEURS’ ASSESSMENT OF 2018 TAX REFORM 
 

Summary 
Economic development in the country is characterized by the growth of gross domestic 

product, and in Latvia it is 2.1% at the beginning of 2019. Economic development must be closely 
linked to the business environment, and one of its most important factor is the fiscal policy of the 
state and its tax system. In 2018, the tax system reform was implemented in Latvia, where significant 
changes were made in the taxation and methodology of its calculation. This study analyses the 
University Turiba Survey of Entrepreneurs conducted in 2018 and 2019, explaining the 
entrepreneurs’ opinion on the impact of tax reform on business environment in Latvia and the amount 
of taxes paid by companies. In 2019, 92% of respondents believe that the taxes for businesses are too 
high, demonstrating their dissatisfaction with the existing tax rates and methodology. In 2019, the 
business environment has been rated as good by 44% of the respondents, compared with a rise of 
about 10 percent in the previous year.1 

 
Keywords: tax reform, business environment, volume of taxes paid by entity, survey of 

entrepreneurs 
 
Atslēgas vārdi: nodokļu reforma, uzņēmējdarbības vide, uzņēmumu maksājamo nodokļu 

apjoms, uzņēmēju aptauja,  
 

Anotācija  
Tautsaimniecības attīstību valstī raksturo iekšzemes kopprodukta pieaugums, kas Latvijā 

2019. gada sākuma bija 2.1%. Tautsaimniecības attīstība ir cieši jāsaista ar uzņēmējdarbības vidi, 
kuras viens no būtiskākajiem faktoriem ir valsts fiskālā politika un tās elements nodokļu sistēma. 
2018. gadā Latvijā tika realizētā nodokļu sistēmas reforma, kurā tika veiktas nozīmīgas izmaiņas 
nodokļu aplikšanā un to aprēķinu metodoloģijā. Pētījumā tiek analizēta Biznesa augstskolas Turība 
2018. un 2019. gadā veiktā uzņēmēju aptauja “Turības Biznesa indekss”, kurā tika skaidrots 
uzņēmēju viedoklis par uzņēmējdarbības vidi Latvijā un uzņēmumu maksājamo nodokļu apjomu. 
2019. gadā 92% no respondentiem uzskatīja, ka nodokļu maksājumi uzņēmumiem ir par augstu. Tas 
apliecina uzņēmēju neapmierinātību ar pastāvošajām nodokļu likmēm un aplikšanas metodiku. 
Uzņēmējdarbības vidi kopumā kā labu 2019. gadā ir novērtējuši 44% no aptaujātajiem, salīdzinot ar 
iepriekšējo gadu pozitīva vērtējuma pieaugums apmēram par 10 procentpunktiem.  
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VALSTS CIVILĀS AIZSARDZĪBAS JOMU REGLAMENTĒJOŠO 
NORMATĪVO AKTU IZMAIŅAS LAIKA POSMĀ NO 2014.–2018. GADAM 

 
CHANGES IN THE REGULATORY ENACTMENTS REGULATING THE CIVIL 

PROTECTION SPHERE OVER THE PERIOD 2014–2018 
 

Summary 
Civil protection is an essential part of the national security system. One of the main conditions 

for successful functioning of any system is a properly organized regulatory framework - laws, Cabinet 
of Minister’s regulations that clearly define the civil protection structure and the responsibilities and 
rights of legal and natural persons involved in the processes. This study identifies the current situation 
and concludes that the norms of the Civil Defence and Disaster Management Law adopted by the 
Saeima in 2016 eliminate the discrepancies of the Civil Protection Law of 2006 and administrative-
territorial reform of 2009, and specifically determine the areas of responsibility and activities of the 
state and municipal institutions, but the changes in the regulations governing the training of students 
and employees ensure compulsory civil protection courses for higher education institutions.1 

 
Keywords: civil protection, disaster management, civil protection plan, cooperation area, civil 

protection commission, fire safety instruction. 
 
Atslēgas vārdi: civilā aizsardzība, katastrofu pārvaldīšana, civilās aizsardzības plāns, 

sadarbības teritorija, civilās aizsardzības komisija, ugunsdrošības instrukcija.  
 

Anotācija  
 Civilā aizsardzība ir būtiska valsts drošības sistēmas sastāvdaļa. Viens no galvenajiem 
jebkuras sistēmas sekmīgas funkcionēšanas nosacījumiem ir atbilstoši sakārtota normatīva bāze – 
likumi, Ministru kabineta noteikumi, kas precīzi nosaka civilās aizsardzības struktūru un procesos 
iesaistīto juridisko un fizisko personu pienākumus un tiesības. Pētījumā apzināta esošā situācija un 
secināts, ka 2016. gadā Saeimas pieņemtajā Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā 
noteiktās normas novērš 2006. gada Civilās aizsardzības likuma neatbilstības 2009. gada 
administratīvi teritoriālajai reformai un konkrēti nosaka valsts un pašvaldību institūciju un 
komersantu atbildības jomas un rīcību krīzes situācijās, bet izmaiņas izglītojamo un nodarbināto 
apmācību reglamentējošajos aktos nodrošinās obligātu civilās aizsardzības kursa apguvi augstākās 
izglītības iestādēs.  
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PIEKRASTES KOMUNIKĀCIJAS PĀRVALDĪBAS  

PĀRSKATS PAŠVALDĪBĀS: KOMPLEMENTĀRO KOMUNIKĀCIJAS 
INSTRUMENTU NOVĒRTĒJUMS 

 
OVERVIEW OF COSTAL COMMUNICATION GOVERNANCE IN MUNICIPALITIES: 

ASSESSMENT OF COMPLEMENTARY COMMUNICATION INSTRUMENTS 
 

Summary 
In the hierarchically highest planning document of Latvia, the coast of the Baltic Sea has been 

determined as one of the main national values. Nevertheless, the coastal governance is still weak and 
incomplete at the local level. Local municipalities lack the information about their coastal areas as 
well as the capacity to manage them. Coastal municipalities do not prepare separate thematic coastal 
documents, and the coastal aspects are also poorly integrated into the already-existing statutory 
municipal planning documents. Thus, taking into account this problematic situation with the coastal 
governance in Latvian municipalities, it would be necessary to develop and evolve some new 
governance instruments in order to ensure the inclusion of the coastal issues into the municipal 
development plans as much as possible.1 

 
Keywords: coastal governance, coastal communication, coastal information, coastal 

education, public participation, coastal-friendly behaviour, coastal stakeholders, coastal governance 
instruments. 

 
Atslēgas vārdi: piekrastes pārvaldības pārskats, piekrastes komunikācija, piekrastes 

informācija, piekrastes izglītība, sabiedrības līdzdalība, piekrastei draudzīga rīcība, piekrastes 
mērķgrupas, piekrastes pārvaldības instrumenti.  

 
Anotācija 

Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā (2010) kā hierarhiski augstākajā plānošanas 
dokumentā par vienu no lielākajām nacionālajām vērtībām ir noteikta Baltijas jūras piekraste, tomēr 
vietējā līmenī piekrastes pārvaldības (PP) nodrošināšanai vēl aizvien nepietiek kā galveno pušu 
intereses, tā kapacitātes. 

Kā viens no papildinošiem jauniem PP instrumentiem šeit tiek piedāvāts inovatīvs plānošanas 
dokuments – Piekrastes pārvaldības pārskats (PPP), kura aprobācija jau uzsākta iepriekšējos 
pētījumos. Dokumenta izstrāde parādīja, ka Jūrmalas pašvaldībā ir salīdzinoši vāja piekrastes 
komunikācija (PK), turklāt problēmas un nepilnības konstatējamas ar visiem četriem piekrastes 
komunikācijas instrumentiem – gan ar piekrastes informāciju, gan piekrastes izglītību, gan sabied-
rības līdzdalību piekrastes pārvaldībā, gan arī ar piekrastei draudzīgu rīcību. Jūrmalas PPP 
dokuments, kurā būtu sistēmiski un sistemātiski apkopota pilnīga dabaszinātniskā un sociālzinātniskā 
informācija par PP, būtu izmantojams ne tikai kā instruments PK, bet arī kā palīglīdzeklis piekrastes 
politikas plānošanai vai vismaz kalpotu kā pamatmateriāls PP iekļaušanai visos pašvaldības 
plānošanas dokumentos – gan obligātajos, gan brīvprātīgajos.  
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BULINGA IZPAUSMES SKOLĀ: KRIMINOLOĢISKĀS PROBLĒMAS 

 
BULLYING IN SCHOOL: CRIMINOLOGICAL PROBLEMS 

 
Summary 

The article gives an insight into criminological problems of bullying in school phenomena. 
Although the term “bullying” is a modern word, such behaviour has been known for a long time. 
Bullying is a manifestation of violent behaviour, which threatens the victim's health and safety. The 
aim of this article is to describe and analyse bullying as a form of expression of violence, showing 
the criminological aspects of this phenomenon. To achieve the aim of the article the following tasks 
are defined: to provide the theoretical and practical framework of the research phenomenon, to study 
and evaluate certain elements of the criminological characterization of the bullying: the description 
of a victim and a perpetrator, the evaluation of factors and directions of prevention. Theoretical 
analysis methods such as deconstruction, descriptive and complex analysis, and empirical research 
methods – document analysis, comparison and compilation were employed in this study.1 

 
Keywords: bullying, violent behaviour, a victim, prevention. 
 
Atslēgas vārdi: bulings; vardarbīga uzvedība; upuris; novēršana. 

 
Anotācija 

Rakstā dots ieskats bulinga izpausmes skolā kriminoloģiskajām problēmām. Lai arī jēdziens 
„bulings” ir mūsdienu jaunvārds, šāda uzvedības izpausme zināma jau sen. Bulings ir vardarbīgas 
uzvedības izpausme, kas ir kaitīgs apstāklis upura veselībai un drošībai. Raksta mērķis ir raksturot un 
analizēt bulingu kā vardarbīgas izpausmes veidu, parādot šī fenomena kriminoloģiskos aspektus. 
Mērķa sasniegšanai noteikti šādi uzdevumi: sniegt pētāmās parādības teorētisko un praktisko ietvaru, 
izpētīt un novērtēt bulinga atsevišķus kriminoloģiskā raksturojuma elementus: upura un varmākas 
aprakstu, faktoru vērtējumu un novēršanas virzienus. Pētījuma gaitā izmantotas teorētiskās analīzes 
metodes – dekonstrukcijas, deskriptīvā un kompleksās analīzes metode, kā arī empīriskās pētījuma 
metodes – dokumentu analīze, salīdzināšana un apkopojums. 
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NETIEŠĀ DISKRIMINĀCIJA DARBA ATTIECĪBAS 

 
INDIRECT DISCRIMINATION IN EMPLOYMENT RELATIONSHIPS 

 
Summary 

A human person’s work plays a very important role in improving the quality of life, and 
therefore it is essential to ensure an equal treatment in the establishment, performance and termination 
of employment relationships. 1 

The purpose of this article is to look at so-called indirect discrimination problems in 
employment relationships. This type of discrimination can be found in cases where seemingly neutral 
circumstances put a group of people together on one of the many grounds of discrimination (most 
often the gender difference) in a particularly disadvantaged position in comparison to others. If direct 
discrimination arises as a result of the deliberate action of the employer, it may look indirect - without 
the employer being aware of it, and thus it can be difficult to prevent it. Cases where such neutral 
circumstances are objective and legally justified cannot be regarded as indirect discrimination. 

 
Keywords: labour relations, indirect discrimination, direct discrimination, prevention. 
 

Atslēgas vārdi: darba tiesiskās attiecības, netieša diskriminācija, tieša diskriminācija, prevencija.  
 

 
 

Anotācija 
Cilvēka darbam ir nozīmīga loma dzīves kvalitātes paaugstināšanā, tāpēc ir svarīgi nodrošināt 

vienlīdzīgu attieksmi darba tiesisko attiecību nodibināšanā, veikšanā un izbeigšanā.  
Raksta mērķis ir apskatīt tā saucamās netiešās diskriminācijas problēmas darba attiecībās. 

Tāda veida diskriminācija ir konstatējama gadījumos, kad šķietami neitrāli apstākļi nostāda vienu 
personu grupu, kuru apvieno kāds no daudzskaitlīgiem diskriminācijas veidiem (visbiežāk dzimumu 
atšķirība), īpaši nelabvēlīgā situācijā, salīdzinot ar citiem. Ja tieša diskriminācija rodas darba devēja 
apzinātas rīcības rezultātā, tad netiešā var pastāvēt, darba devējam to neapzinoties, un tāpēc to grūti 
preventīvi novērst. 

Par netiešo diskrimināciju nevar uzskatīt gadījumus, kad šādi neitrāli apstākli ir objektīvi un 
tiesiski pamatoti. 
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PARTNERATTIECĪBU TIESISKĀ REGULĒJUMA IEVIEŠANAS IESPĒJAS 

 
POSSIBILITIES FOR INTRODUCING THE LEGAL FRAMEWORK  

FOR CIVIL PARTNERSHIPS 
 

Summary 
There are partners in every country who have chosen a long-term cohabitation oppose to a 

marriage, although they have no legal or any other barriers to get married. It is up to each country to 
decide whether to recognise and regulate such relationships or not. The Republic of Latvia is facing 
a similar choice. Latvia, like other countries, is trying to formulate the necessity and proportionality 
of such a regulation, as well as its topicality. In Latvia, law scientists, students, lawyers and 
researchers have conducted a number of studies on civil partnerships to determine the need. At the 
centre of the Latvian family policy is a traditional family model based on marriage, assuming that 
this ideal family model is the only desired one. Other forms of family, where a child is formally raised 
by one of the parents, are viewed as a traditional family in a crisis situation, rather than a respectable 
form of the family (Putniņa, Zīverte, 2008). The Maintenance Guarantee Fund emphasizes the 
increasing number of applications for material assistance from parents of children born outside the 
marriage or in civil partnerships, also of children left without paternity, which leads to a large number 
of these ‘other’ families being left outside the family boundaries set by the state aid policy. In the 
author’s opinion, such situation is unacceptable in a democratic country, and it is a gross violation of 
children’s rights to material aid, which can have a significant impact on the future development of 
children.  

 
Keywords: marriage, civil partnership, family, relationships, rights.1 
 
Atslēgas vārdi pamatteksta valodā: laulība, partnerattiecības, ģimene, attiecības, tiesības. 
 

Anotācija 
Ikvienā valstī ir partneri, kas izvēlējušies pastāvīgu kopdzīvi ārpus laulības, lai gan tiem nav 

nekādu juridisku vai faktisku šķēršļu laulības noslēgšanai. Katras valsts izvēle ir, vai tā vēlas atzīt un 
regulēt šādas attiecības, vai nē. Līdzīgas izvēles priekšā ir arī Latvijas Republika. Latvija līdzīgi kā 
citas valstis izzina šāda regulējuma nepieciešamību un samērīgumu, kā arī tā aktualitāti. Latvijā 
tiesību zinātnieku studenti, juristi un pētnieki ir veikuši vairākus pētījumus partnerattiecību institūta 
nepieciešamības izzināšanai. Latvijas ģimenes politikas centrā ir tradicionāla ģimene, kas ir balstīta 
laulībā, pieņemot, ka šis ideālais ģimenes modelis ir vienīgais vēlamais (Putniņa A., Zīverte L. 
„Neredzamās” viena dzimuma partneru ģimenes Latvijā. 2008). Citas ģimenes formas, kur formāli 
bērnu audzina viens no vecākiem, tiek skatītas kā tradicionālā ģimene krīzes situācijā, nevis 
respektējamas ģimenes formas (Putniņa A., Zīverte L., „Neredzamās” viena dzimuma partneru 
ģimenes Latvijā. 2008). Uzturlīdzekļu garantiju fonds uzsver, ka aizvien biežāk saskaras ar tādiem 
pieteikumiem, kur pēc materiālas palīdzības vēršas ārlaulībā dzimušo bērnu, partnerattiecībās 
dzimušo bērnu un bez paternitātes palikušo bērnu vecāki, rezultātā liels skaits šo “citādo” ģimeņu 
paliek aiz valsts atbalsta politikas nospraustajām ģimenes robežām. Autores ieskatā šāda situācija 
demokrātiskā valstī nav pieļaujama, un rupji pārkāpj bērnu tiesības uz materiālu atbalstu, kas būtiski 
var ietekmēt turpmāko bērnu attīstību. 
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HULIGĀNISMS VĒSTURISKĀ SKATĪJUMĀ 

 
HOOLIGANISM FROM THE HISTORICAL POINT OF VIEW 

 
Summary 

One of the oldest and most dangerous criminal offences is hooliganism, i.e. an unlawful 
offence with intention to violate a public order, disrupt the peace of inhabitants or create a disorder. 
Disturbers of public recreation, as well as those who commit offences against other people are often 
referred to as hooligans in social life. Today, hooliganism is still considered as one of the most 
common types of criminal offences, although the number of these offences tend to decrease.  
Considering the legal issues related to hooliganism as important and topical, I have chosen this subject 
for this article. The publication will deal with the following issues: the criminal judicial understanding 
of the concept ‘hooliganism’; the types of hooliganism – petty hooliganism as an administrative 
violation, criminally punishable hooliganism; as well as the prevention of hooliganism – general and 
special.1 

The methodological basis of the research is composed of a dialectic method of scientific 
examination, method of general theoretical analysis (analysis, synthesis, abstraction, induction, 
deduction) and individual scientific (special) methods such as historical, comparative analysis.  

 
Keywords: hooliganism, criminal judicial understanding, legal issues related to hooliganism, 

prevention of hooliganism. 
 
Atslēgas vārdi: huligānisms, sabiedriskā kārtība, iedzīvotāju miera traucēšana, huligānisma 

prevencija. 
 

Anotācija 
Viens no senākajiem un bīstamākajiem noziedzīgajiem nodarījumiem ir huligānisms, t.i., 

noziedzīgais nodarījums, kas vērsts uz sabiedriskās kārtības pārkāpšanu, iedzīvotāju miera traucēšanu 
un nekārtību celšanu. Par huligāniem sadzīvē nereti tiek dēvēti gan sabiedriskās atpūtas traucētāji, 
gan tie, kas izdara nodarījumus pret personu. Mūsdienās huligānisms vēl joprojām ir uzskatāms par 
vienu no izplatītākajiem noziedzīgo nodarījumu veidiem, lai gan pastāv tendence šo noziedzīgo 
nodarījumu skaitam samazināties.  

Uzskatot tiesiskos jautājumus, kas skar huligānismu, par svarīgiem un aktuāliem, publikācijai 
ir izvēlēta šī tematika. Publikācijā ir izskatīti šādi jautājumi : jēdziena „huligānisms” krimināltiesiskā 
izpratne; huligānisma veidi – sīkais huligānisms kā administratīvais pārkāpums, kriminālsodāmais 
huligānisms, kā arī huligānisma prevencija – vispārējā un speciālā. 

Pētījuma metodoloģisko pamatu veido zinātniskās izzināšanas dialektiskā metode, teorētiskās 
analīzes vispārzinātniskās un atsevišķi zinātniskās metodes, tādas kā vēsturiskā, salīdzinošā. 
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