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,. ORGANIZAClJ AS 

Rlgas PolitehniSikā ins'\itūta 1916. 
g1ada darbības pārska'fā uzskaitītas 
vairā'k nekā četrdesmit .studentu kor
pc,~ācij:as, biiedrības un pukiņi, kuri 
darbojas aug-s·b;kolā. Patiesībā to 
kops'ka,its lidz Pirmajam Pasaules 
kraam ir vēl lielāks, jo vairākas 
savu darbītbu vai nu izbeidw, vai arī 
po!Jitisku apsvērumu dēl ti~a slēg
tas. La~vijas Repub!ilkas Va·!sts ar
hi·vā sagla,bā,juš·ies daudzi dokumenti 
par studentu ko.rporādjām; bet par 
citam studentu organizādjām doku
mentu klāst<s ir visai 1atšķirīgs. Tā 
varam konstatēt, ka 1895. gadā di
bināta studentu biedrība «Amitie», 
darbojusies arī ebreju vē'Stures un 
li:eratūras studentu biedrība, stu
dentu va.lodniedbas b~edrība, pastā
vējušas korporācij1a5 «Fenonia» un 
«Veletia», taču nav iz,devies atrast 
to sta.:ūtus un danbības pārskatus. 

1865. ga1dā, trīs gadus pēc Rīgas 
Politehnikuma nodibināšanas (1862) 
sāka .da-:-bot·ies piormā studentu kor
porācija «Fr.aterni·t,as Baltdca», vēl 
pēc čet,riem gadiem - 1869. g. -
tai pievienojas «Concordia Rigensis» 
un 1875. ga.dā - «Rubo.nia». Tās 
bija vācu studentu kor;porācijas, kaut 
gan sāk,umā tajās varēja iestā-ties 
a.rī citta·ut·ieši, k:mi savas organizā
cij,as vēl nebij.a :nod'ihināj'uši. 1879. 
gadā polu studenti nod·ibināja kor
porācij<u «Arconia», bet 1980. g-adā 
krievu studenti «Fraternitas Are- . 
ti.ku» un latvieši «Seloni}U». 1900. 
ga,dā igauņi dihina «Viro.niu», bet 
latv;ieši «Talaviju». Nā.kamajos ga
dos Rīg-as PoHtehni,s1ka.jā institū.lā 
jaunas kor,porācijas nerodas, stu
denti a,pviienol!ies turpina ne ti.kai 
konpo.rādjās, arī dtās org,anrlzācijās, 
kurās vienojošai'S i.r vai nu ta,utība, 
vai kopējas intereses. Un tā snie
dzam pēc arhīv·ā, bi:l:>liotēkās un 
RTU muzējā esošaj;iem dokumentiem 
to sa,rakstu 1916. gadā ar dihinā
š,anas (fa,k,:iski statūtu aps\ilprinā
šanas) gadiem: 

l. J,g'auņu stuidentu attu:rlibas bied 
riba ( 1907), 

2. Latviešu studentu pulciņš 
«Stars» ( 1907), 

3. Pulciņš «La.tv,ieš·u studentu sa
v:ienī-ba» ( 1907), 

4. Muzilkiilā biedrī·ba (1908), 
5. A,rhitektūras-.māikslas pu;lciņš 

(Hl08), 
:6. Dienvi'dlhievijas novadn~eku 

biedrība. (1908), 
7. Kaukāz,a novadnieku bdedrība 

(1908), 
8. Aormēņu nov•adn.ieku biedrība 

«Sevans» (1908), 
9. Liepā'ja•s no-va<dniek•u biedrība 

( 1908), 
10. Jelga.vas novadnieku biedrība 

(1908), 
Il. Cēsu nOIVa,dndeku biedrība 

(1908), ' \ 
12. Sanik\rpēte11burgas novadn~eku 

bied:-ī:ba (1908), . 
!3. Vijņas studentu IJ)Ulciņš «Vi

lia» (1908). 
14. Ebr.eju studentu savst.arpējās 

palīd~-īhas kase (1908), · 

15. Ebreju studentu pulciņš «Ana
to-lica» (1908), 

16. Eibrej<u studentu pulciņš 
(1908), 

17. Studen.tu-vāoiešu savdenība 
(1908)' 

18. Literāri māk'S!rlnieciskais pul
dņš «Zinātne» (1908), 

19. Pukiņš <<Pašizglītība» (1908), 
20. Literā.ra.is pulciņš «Mijikrēsr!is» 

(1908), 
21. Vingrošanas pulciņš (1908), 
22. Gaiskuģniecība's un lidojumu 

tehnikas studentu bie.drrība (1908), 
23. Studentu savienība «Marco-

mannia» ( 1908), 
24. Inženieru pukiņš (1908), 
25. M.ehāniķu pulciņš (1908), 
26. Kase «Pašpa!īdzība» (1908), 
27. Studentu ķīmiķu puilciņš 

(1909)' 
28. Iga•uņu studentu biedrība 

(Riia Eesti UJ.iopilaste Se!.:s) (1909), 
29. Polu studentu pu!ciņ•š «Üg

niwo» (1909), 
30. Sturdentu-<komersantu pulciņš 

(1909), 
31. Ventspi'ls novadnieku bied<rība 

(1909), 
32. Student.u-1agronomu pu:!oiņš 

(1909), 
33. !Jietuviešu studentu pulciņš 

~vi.Jtis» (1909), 
34. Literāri,mā,ks!iniedskais pul

ciņš «l'kars» (1909), 
35. nrama!oiskais pulciņš (1909), 
36. Urālu-Sibīrijas novadnJeku 

biedrī1ba ( 1911), 
37. St,udentu ē.dnīcas ierīkošanas 

biedrība (1912), 
38. Ai•rēšanas un burāšanas sporta 

1akadēm:skā hiedrīiba (1912), 
39. Erbre}u studentu pukiņš «Vi~-

notība» (1913), \. 
40. Literāri-vēsturislkai.s pulciņš 

cZinā.tne» (1913), 
41. Sporta pu1lciņš (1913), 
42. Saha spēles drau~u pu-lciņš 

(1913)' 
43. Stu:dentu-daugavpiliešu sav

starp,ējā's pa.Jīdzība.s pukiņš (1914). 
Pēc RPI evakuāoijas sakarā a•r 

Pirmo Pas,aules karu Maskavā 1915. 
gadā nodibinājārs RPI student,u dar
ba birojs, bet 1916. gadā - poļu 
studentu pulciņš un Hersonas gu
berņas no-vadnieku biedrība. 

RrPI darbojās a<rī nelegāJ.ie stu
dentu pulciņi, kuru biedri studēj a 
mar:ksistisko literatūru. Uz to bā,zes 
1895. gada nodibinājās studentu 
biedrība <<Zemga!ija», kuna 1907. g. 
darbubu p·ārtrauca, bet .tās tradīcijas 
tu11pināja jau minētais pulciņš 
«Stars». 

RPI studenti darbojās arī citās 
biedrībās un pulciņos, kuri nebija 
saistīti ar ,;ļugstskolu, pirms tam 
ra:kstot direktoram lū.gumu atļaut 
tajās iestāt:ies. RPI direktors iepa
zinies ar orrganizāciju statūtiem vai 1 

nu st•u:denta lūgumu a.tbalstīja, vai 
mī nora-idīja. Par studentu organi
zāciju darbīlbu bija jāinformē poli- 1 

ci ja. 
A. ZJGMUNDE, 

RTU muzeja vadītāja 


