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Tautsaimniecībai ir liela nozīme ikvienas tautas un valsts dzīvē, tāpēc, līdzīgi kā citās 
nozarēs, tai nepieciešami labi sagatavoti speciālisti. Tos Latvijā sāka gatavot 1868. g. — 
Rīgas Politehnikumā tika nodibināta Tirdzniecības nodaļa, vēlāk, pēc 1896. g., tā bija Rī-
gas Politehniskā institūta Komercijas (Tirdzniecības) nodaļa. Šīs nodaļas, kuras pirmsākumi 
rodami Rīgas Politehnikumā/Rīgas Politehniskajā institūtā, darbības turpinājums bija un ir 
gan Latvijas Universitātē, gan Rīgas Tehniskajā universitātē. 2018. g. atzīmēsim 150 gadu 
jubileju augstākajai izglītībai ekonomikā un tautsaimniecībā. Komercijas nodaļas panākumi 
vislabāk atspoguļojas tās absolventu darbos un amatos. 

Turpat 50 gadu laikā (1871–1919) Komercijas (Tirdzniecības) nodaļu absolvējuši 1036 
absolventi, kuri 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā pildījuši savus pienākumus dažā-
dos amatos un viņiem bijusi liela nozīme Latvijas banku darbībā, ekonomikā, pedagoģijā, 
politikā, rūpniecībā, tirdzniecībā, nozares un mācību literatūras izstrādē. Tautai un valstij 
nozīmīgas personības rodamas teju katra mācību gada absolventu vidū: gan ministri — Rin-
golds Kalnings, Ādolfs Kuršinskis, Roberts Liepiņš, Zigfrīds Anna Meierovics, gan grāmatu 
izdevējs Jānis Rapa, Igaunijas Valsts prezidents Juhans Kuks, Latvijas Universitātes profesori 
Jānis Kārkliņš, Vilis Vītols, dažādu Latvijas tirdzniecības, komercskolu, tehnikumu, ģimnā-
ziju skolotāji, inspektori, direktori. Daži dibinājuši un uzturējuši privātskolas: sabiedriskais 
darbinieks, publicists Vilis Olavs — komercskolu, skolotājs Gustavs Bīncs — pamatskolas 
un vidusskolas, tautsaimnieks, publicists, pedagogs Gustavs Leopolds Sodovskis — Frēbeļa 
kursus, bet citi uzņēmējdarbību attīstīja privātos uzņēmumos. Vienpadsmit absolventi iegu-
vuši doktora grādu, tostarp LU profesors Jānis Kārkliņš un Herdera institūta Rīgā profesors 
un rektors Vilhelms Klumbergs. Absolventi darbojušies arī ārpus Latvijas, taču raksta mērķis 
ir tuvāk iepazīstināt ar tiem, kuri strādājuši Latvijas labā.
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Ieskats augstākās izglītības 
tirdzniecībā pirmsākumos Latvijā

valsts pastāvēšanā un sekmīgā darbībā 
nozīmīga loma ir tirdzniecībai, kas sekmē 
ekonomisko izaugsmi, tāpēc ir svarīgi saga-
tavot labus speciālistus. sagaidot 2018. g. 
latvijas simtgadi un pāršķirstot vēstures lap-
puses, atrodam faktu, ka augstākā izglītība 
tirdzniecībā latvijā ir pusgadsimtu vecāka 
par latvijas valsti un tās pirmsākumi datē-
jami ar 1868. gadu. senākajā baltijas teh-
niskajā augstskolā — Rīgas Politehniskajā 
skolā, devētā par Rīgas Politehnikumu, kas 
darbību sāka 1862. g., tirdzniecības nodaļa 
(mūsdienu izpratnē — fakultāte) bija sestā 
pēc kārtas. Pirms tās jau 1863. g. darbību 
sāka inženieru, lauksaimniecības, Ķīmijas 
un Fabrikantu, bet 1864. g. — mašīnu in-
ženieru nodaļa. 1865. g. Fabrikantu noda-
ļu audzēkņu trūkuma dēļ slēdza. Pirmajā, 
1862./63. mācību gadā darbojās tikai sa-
gatavošanas skola,1 jo nebija jauniešu, kuri 
būtu spējīgi uzreiz sākt studijas. tas bija sais-
tīts ar izglītības iestāžu organizāciju, jo nebija 
reālģimnāziju un dabaszinātnēm netika pie-
vērsta īpaša uzmanība, taču bez tām inženie-
ru studijas nav iespējamas. lai gan ne visās 
tehniskajās augstskolās tika gatavoti speciā-
listi tirdzniecībā, tie bija vajadzīgi. to noteica 
Rīgas ģeogrāfiskais stāvoklis un vēsturiskie 
apstākļi un domas par tirdzniecības augst-
skolas nodibināšanu virmoja vairākkārt —  
jau 1781. gadā vidzemes apgaismotājs 
heinrihs johans jannaus izteica priekšliku-
mu ierīkot vidzemē tirdzniecības akadēmiju 
pēc hamburgas parauga. Rīgā kā vienā no 
lielākajām krievijas impērijas tirdzniecības 
pilsētām tā bija nepieciešamība, kas toreiz, 
18. gs., netika saklausīta no laikabiedriem 
un ideja neīstenojās, kaut gan Rīgā, tāpat kā 
toreizējā holandē, esot cienīti tieši tirgotāji.2

sākumā Rīgas Politehnikumā par mā-
cībspēkiem strādāja galvenokārt Šveicē un 
vācijā izglītoti speciālisti, jo tur tehniskās 
augstskolas pastāvēja kopš 19. gs. sākuma. 
bija arī tērbatas universitātes absolventi. no 

citurienes iebraukušajiem mācībspēkiem ne-
bija valodas barjeras, jo Politehnikums bija 
privāta mācību iestāde un studijas norisa 
vācu valodā. tikai vēlākajos gados par augst-
skolas pedagogiem sāka strādāt tepat Rīgā 
sagatavotie inženieri. 

Pirmais profesors tirgzinībās un polit
ekonomikā Frīdrihs klements (Fr. Clément, ? —  
1864) sāka darbu 1862. g., kad pie Rī-
gas Politehnikuma sagatavošanas skolas 
sāka darboties tirdzniecības trīsgadīgie zie-
mas kursi tirgotāju mācekļiem. Profesors  
F. klements kursantu piesaistīšanai Rīgas bir-
žas telpās nolasīja 15 lekciju ciklu politeko-
nomikas jautājumos. Šādi kursi darbojās līdz 
1869. g., kad sagatavošanas skolā izveidoja 
atsevišķu tirdzniecības novirziena klasi. daļa 
tās absolventu studēja Rīgas Politehnikumā. 
1863. g.vasarā F. klements apmeklēja tirdz-
niecības skolas hamburgā, Prāgā, Frankfur-
tē pie mainas un citās pilsētās, kur ieguva 
pieredzi tirdzniecības nodaļai Rīgā.3 to viņš 
nerealizēja, jo 1864. g. aizgāja mūžībā. Po-
litekonomija bija viens no pamata mācību 
priekšmetiem, kurš kopš pirmsākumiem bija 
obligāts visām nodaļām un tika iekļauts arī 
diplomeksāmenos. Par to var pārliecināties, 
ielūkojoties dažādu gadu programmās.4 

turpmākos divus gadus (1864–1866) 
politekonomiju mācīja no leipcigas atbrau-
kušais docents jūlijs Frīaufs (J. Früauf, 
1829–1898), bet viņa vietā stājās bāzeles 
universitātes profesors etjens laspeiress  
(É. laspeyres, 1834–1913), kas veica visus 
sagatavošanas darbus tirdzniecības nodaļas 
atklāšanai 1868. gadā.5 līdzās no eiropas 
atbraukušajiem mācībspēkiem, 1868. g. dar-
bu sāka Rīgas pilsētas domes ierēdnis, tēr-
batas universitātes absolvents johannes fon 
keislers (j.v. keussler, 1843–1897). viņš 
mācīja tirdzniecības ģeogrāfiju un vēsturi, kā 
arī statistiku,6 bet zinātniskos darbus rakstīja 
par Rīgas finanšu vēsturi un zemnieku jautā-
jumiem.

mācībspēki sākuma gados bieži mainījās, 
jo augstskolas pedagogiem algas nebija lielas 
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un mācību materiālā bāze tika veidota pašu 
spēkiem, pamazām iegūstot visu nepiecieša-
mo studiju procesam. Programmas nemitīgi 
tika uzlabotas un papildinātas ar jauniem mā-
cību priekšmetiem. 1869. g. Rīgu atstāja no-
daļas organizētājs, viens no ievērojamākiem 
ekonomistiem un statistikas speciālistiem 
e. laspeiress — viņš līdz 1873. g. strādāja 
tērbatas universitātē, pēc tam — karlsrūes 
Politehnikumā un gīsenes universitātē. viņš 
tērbatā izstrādāja agregātindeksa teoriju 
(1871), kas tika lietota ekonomiskajā statisti-
kā un ekonomiskajā analīzē. turklāt rīdzinieki 
izmantoja viņa formulu, aprēķinot inflāciju. 
saites gan ar viņu, gan citiem Rietumeiropas 
ekonomistiem pēc viņu aizbraukšanas no Rī-
gas bija visai ciešas, jo Rīgas Politehnikuma 
bibliotēkā tika uzkrātas jaunākās grāmatas un 
publilācijas arī ekonomikas jautājumos, to-
starp e. laspeiresa darbi, un tas nodrošināja 
mācību procesa un zinātnes attīstības kopgai-
tu, sekojot jaunākajām atziņām pasaulē. gan 
studentiem, gan mācībspēkiem bija pieejami 
arī ne mazāk slavenā vācu ekonomista gusta-
va kona (G. Cohn, 1840–1919) darbi.7 Pro-
fesors g. kons Rīgā bija tirdzniecības nodaļas 
pirmais dekāns (1869–1872),8 pēc tam strā-
dāja cīrihes Politehnikumā (1875–1884), 
getingenas universitātē (1884–1918). viņš 
pazīstams kā valsts finanšu un transporta teo-
rijas un politikas celmlauzis. nākamais noda-
ļas dekāns Frīdrihs kleinvehters (F. Kleinwä-
chter, 1838–1927) nāca no Prāgas un par 
profesoru un nodaļas dekānu Rīgā strādāja 
vien trīs gadus (1872–1875).

Par nākamo tirdzniecības nodaļas dekā-
nu (1866–1877) kļuva mehānikas inženieris 
karls molls (K. Moll, 1831–?), kurš mācīja 
arī tirdzniecības aritmētiku. viņu nomainīja 
latviešu dzejnieka anša līventāla dēls, tēr-
batas universitātes absolvents, tautsaim-
nieks kārlis augusts līventāls (1844–1900). 
viņš nevar lepties ar lieliem un nozīmīgiem 
darbiem tautsaimniecībā, jo veica adminis-
tratīvus pienākumus un lielu organizatorisku 
darbu, dažus gadus pildīdams vienlaikus no-

daļas vadītāja un Rīgas Politehnikuma direk-
tora pienākumus. k. a. līventāls tirdzniecī-
bas nodaļu vadīja ilgus gadus — no 1877. 
līdz mūža noslēgumam 1900. g., ar pārtrau-
kumu no 1886. līdz 1888. g., kad minēto 
amatu ieņēma fiziķis, vēlākais augstskolas 
direktors teodors grēnbergs (Th. Groenberg,  
1845–1910). dekāna līventāla laikā, 
1878./79. studiju gadā ieviesa trīs gadu 
studijas, kas pirms tam bija divgadīgas, kā 
arī jaunus mācību priekšmetus, piemēram, 
tautsaimniecības vēsturi un Rīgas tirdznie-
cības institūcijas.9 Pēc Rīgas Politehnikuma 
reorganizācijas par Rīgas Politehnisko insti-
tūtu (RPi) 1896. g., studiju ilgums tika pa-
garināts līdz trīsarpus gadiem, un augstsko-
la kļuva par valsts mācību iestādi ar krievu 
mācību valodu. jāpiebilst, ka studijas citās 
nodaļās pēc reorganizācijas bija piecgadīgas, 
bet tirdzniecības nodaļā tās bija visīsākās. 
Reorganizācijas rezultātā mainījās arī noda-
ļas nosaukums — tā tika pārdēvēta par ko-
mercijas nodaļu. 

Šajā laikā bija mainījusies liela daļa mā-
cībspēku un darbu RPi sakarā ar pāreju uz 
krievu mācību valodu atstāja tie, kuri šo va-
lodu nepārzināja vai nebija pārliecināti, ka 
to apgūs pietiekami labā līmenī. jāatzīst, ka  
19. un 20. gs. mijā bija sagatavoti speciālisti 
no vietējiem studentiem, kas pārvaldīja krie-
vu valodu. neilgi (1901–1904) politekono-
miju un statistiku docēja vladimirs kosinskis 
(1864–1938), pazīstamā krievu ekonomista, 
statistiķa aleksandra Čuprova (1842–1908) 
skolnieks, vēlākais ukrainas za akadēmiķis 
un latvijas universitātes profesors10. v. ko-
sinskis ir ievērojams autors izdevumiem krie-
vu valodā par kredīta jautājumiem un statisti-
kas problēmām, bet latviešu valodā izdošanai 
paredzētie darbi diemžēl netika iespiesti. 

Pēc k. l. līventāla komercijas nodaļas 
darbību vadīja eižens fon bergmans (E. von 
Bergmann, 1857–1919), tībingenes univer-
sitātes absolvents un mācībspēks. Profesors 
bija nodaļas dekāns pilnus 18 gadus (1900–
1919) un šajā laikā nācās piedzīvot arī Pirmā 
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pasaules kara gadus, kad Rīgas Politehnis-
kais institūts tika evakuēts un darbojās mas-
kavā. viņa vadības laikā, no 1913./14. mā-
cību gada, studijas ilga četrus gadus. tiesa, 
studijas nenorisa pēc stingras kursu sistēmas 
un bija arī tādi, kuri dažādu iemeslu dēļ stu-
dēja krietni ilgāk. Par studijām bija jāmaksā, 
un sākuma gados senākajā baltijas valstu 
tehniskajā augstskolā latviešu bija maz. tas 
pats sakāms par mācībspēkiem. no minē-
tajiem sešiem dekāniem, tikai vienam —  
k. a. līventālam — bija latviska izcelsme: 
tēvs latvietis, bet māte vāciete. 

augstskolā liela vērība tika pievērsta va-
lodām — bija jāapgūst krievu, angļu, franču 
valoda, kā arī tirdzniecības korespondence 
šajās valodās.11 tā kā pirmajos gadu desmi-
tos studijas bija vācu valodā, studenti to pār-
valdīja, taču daļa studentu nāca no ebreju, 
poļu, igauņu un citu tautību ģimenēm, kur 
tika apgūtas citas, augstskolas studiju prog-
rammās neiekļautas valodas, kas noderēja 
darbā. daļu no absolventiem varam teju uz-
skatīt par poliglotiem, kas tirdzniecībā, eko-
nomikā ir ļoti svarīgi jebkuros laikos. tā kā 
par paraugu tika izvēlētas eiropas augstsko-
las, studiju programmas bija aprobētas un to 
rezultāts bija labi sagatavoti speciālisti.

1918. g. vasarā RPi daļēji reevakuēja, 
bet lielākā daļa no materiāli tehniskās bāzes 
palika krievijā uz visiem laikiem un kalpoja 
par pamatu ivanovovozņesenskas (ivanovas) 
Politehniskā institūta dibināšanai. 1918. g. 
1. oktobrī, vācu okupācijas varas atbalstīts, 
RPi atsāka darbu kā baltijas tehniskā augst-
kola ar vācu mācību valodu, bet, mainoties 
politiskajai situācijai, 1919. g. 3. janvārī 
darbību beidza. tā vietā 1919. g. 8. februārī 
darbu sāka padomju valdības veidotā latvi-
jas augstskola, kas beidza darbību 1919. g. 
22. maijā, kad padomju vara krita. Padom-
ju latvijas augstskolā tika slēgta komercijas 
nodaļa, tās vietā izveidojot sociālekonomis-
kos kursus. ar latvijas valdības rīkojumu  
1919. g. 3. augustā RPi tika slēgts, bet 
1919. g. septembrī darbu sāka latvijas 

augstskola, vēlākā latvijas universitāte, kur 
tika sagatavoti nākamie tautsaimnieki.12

Nepilna pusgadsimta laikā — 
1036 absolventi

komercijas (tirdzniecības) nodaļa nepār-
traukti darbojās 50 gadus — no 1868. g.  
rudens līdz 1919. g. 3. janvārim. Pirmie trīs 
studenti sāka studēt 1868. g. rudenī, taču 
tikai viens no viņiem augstskolu absolvēja 
ar nelielu kavēšanos — 1873. gadā. Pir-
mais absolvents diplomu saņēma 1871. g., 
viņš sāka studēt 1869. gadā. tas bija Rīgas 
tirgotāja dēls ādolfs kempfe (A. Kämpff,  
1850–?), kurš studijas pabeidza paredzētajā 
laikā — divos studiju gados. jau 1871. gadā 
viņš nodibināja savu uzņēmumu, bet 1882. 
gadā sāka strādāt radinieka F. a. kempfes 
krāsns podiņu fabrikā, kuru vadīja šīs pašas 
nodaļas 1873. g. absolvents konstantins 
kempfe (C. Kaempffe, 1852–1897), arī 
tirgotāja dēls.13 tolaik krāsnis bija vairumā 
māju, tāpēc arī pirmā absolventa laikabiedrs, 
kādreizējais students johans celms (J. Zelm, 
1856–1910), kurš studijas sāka 1876. g. 
un tās nepabeidza, bija viens no īpašniekiem 
firmā “Zelm&Boehm”, kas arī ražoja krāšņu 
podiņus un citus būvmateriālus. 

starp citu, Rīgas Politehnikuma absolven-
tu vārdi tika publicēti vietējā presē.14

absolventu skaits turpmākajos gados 
pieauga, un kopumā komercijas nodaļa bija 
viena no lielākajām absolventu skaita ziņā —  
to no 1871. līdz 1919. g. absolvēja 1036 vī-
rieši (sievietes toreizējās krievijas augstskolās 
neuzņēma). RPi tikai pēc 1917. g. Februāra 
revolūcijas, sākot ar septembri, studijas uz-
sāka pirmās sievietes, tostarp dažas studen-
tes bija arī komercijas nodaļā, taču sakarā 
ar augstskolas slēgšanu viņas to nebeidza. 
statistika liecina, ka 1879./80. mācību 
gadā augstskolai bijis tikai viens absolvents 
inženieru nodaļā, bet tirdzniecības nodaļā 
absolventu nebija (1. tab.). Šāda situācija iz-
veidojās sakarā ar 1879. g. novembrī apstip-
rināto eksāmenu kārtību — tikai pēc sekmīgi  
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nokārtotiem mutiskajiem pārbaudījumiem 
tika doti uzdevumi diplomdarbiem. Pirms 
tam bija cita kārtība — pēc diplomdarba 
iesniegšanas bija jānokārto vairāki eksāme-
ni laikā no 1. līdz 15. jūnijam. tā bija liela 
slodze studentiem, un daudzi pārbaudījumus 
nespēja nokārtot. jaunie noteikumi paredzē-
ja, ka diplomdarbs jāiesniedz līdz 15. decem-
brim.15

diplomdarbu tēmas apstiprināja mācīb-
spēku izveidota komisija, un tēmas bija dažā-
das. Piemēram, 1891./92. mācību gadā stu-
denti rakstīja diplomdarbus par 11 tēmām16 
(banku attīstība, izgudrojumu un atklājumu 
patenti, krievijas dzelzceļu attīstības apskats, 
dārgmetālu ražošana, vērtspapīru tirdznie-
cības organizācija londonas biržā, maizes 
tirdzniecības attīstība krievijā u.c.). daudzas 
tēmas bija saistītas ar krievijas un vācijas 
ekonomiku, saimniecisko darbību. izvēli no-
teica mācību valoda, kā arī tas, ka daļa mā-
cībspēku bija krievi, vācieši vai vācbaltieši. 
taču bija arī diplomdarbi, kas nesaistījās ar 
eiropu, piemēram, 1896./97. māc. gadā par 
valūtas svārstībām indijā, kā arī par problē-
mu, kas aktuāla arī mūsdienās latvijā — par 
un pret progresīvo ienākuma nodokli .17

ne visi izturēja diplompārbaudījumus, 
par ko liecina izsniegto diplomu skaits, pie-
mēram, 1891./92. māc. g. diplomus saņēma 
astoņi, no tiem seši — ar uzslavu.18 tikai tie, 
kuriem atzīmes nebija zemākas par 4 un 519, 
saņēma diplomus ar uzslavu, viņi uz visiem 
laikiem tika atsvabināti no rekrūšu pienāku-
miem un no miesas soda, atbrīvoti no galvas 
naudas, turklāt apgādāti ar beztermiņa pasi. 
tas attiecās arī uz ebrejiem, kuriem bija tā-
das pašas tiesības. izņēmums gadījās 1879. 
g., kad Rīgas tirdzniecības valde nedeva at-
ļauju darboties tirdzniecībā kādam ebreju 
absolventam, kurš nebija vietējais iedzīvo-
tājs. atteikumu pamatoja šādi: jūdu ticības 
personai atļauju dotu, ja viņš būtu beidzis 
kādu universitāti vai Pēterburgas tehnoloģis-
ko institūtu. Palīdzīgu roku absolventam snie-
dza gan augstskolas padome, gan arī Rīgas  

Politehnikuma kurators, 1880. g. panā-
kot viņa tiesību atzīšanu.20 jāpiebilst, ka 
Rīgā studēja daudz poļu un ebreju, jo Rīgas  
Politehnikumā un vēlāk Rīgas Politehniska-
jā institūtā nebija noteikta procentu norma  
(numerus clausus) nedz mozus ticīgo, nedz 
katoļticīgo studentu uzņemšanai, kā tas tolaik 
bija citās krievijas augstākajās mācību iestā-
dēs. Pēc Rīgas Politehnikuma reorganizācijas 
labākie studenti saņēma 1. šķiras, pārējie — 
2. šķiras diplomus. Faktiski visi Rīgas Poli-
tehnikuma/Rīgas Politehniskā intitūta absol-
venti neatkarīgi no specialitātes bija inženieri. 
Pirms diplomdarba bija jākārto mutiskais 
eksāmens specialitātē. gala pārbaudījumus 
drīkstēja kārtot tikai vienu reizi un ne ātrāk 
kā pēc gada. studentu atbirums bija liels jau 
studiju laikā, bija arī tādi, kuri studēja visai 
ilgi. Piemēram, žurnālists un pedagogs jānis 
leijava studijas iesāka 1904. g., bet 2. šķiras 
komercijas kandidāta diplomu saņēma vien 
1917. gadā. viņš studēja ar pārtraukumiem, 
studijas bija jāpārtrauc arī sakarā ar 1905. g. 
revolūciju, kad institūts uz laiku bija slēgts, 
un Pirmā pasaules kara laikā.21

absolventu skaits dažādos gados bija vi-
sai atšķirīgs (1. tab.).

absolventi bija cēlušies no dažādām torei-
zējās krievijas impērijas guberņām, jo Rīgas 
Politehnikums, vēlāk Rīgas Politehniskais in-
stitūts bija ar labu slavu un tā absolventiem 
bezdarbs nedraudēja. studēja arī vietējie jau-
nieši, sākumā maz latviešu, jo ne katra ģi-
mene varēja par studijām samaksāt, kā arī 
no tagadējās igaunijas, lietuvas un Polijas 
teritorijas. Piemēram, no 14 jaunajiem stu-
dentiem tirdzniecības nodaļas studentiem 
1871./72. māc. gadā pieci bija no Rīgas, 
viens no baltijas un astoņi no citām krievijas 
guberņām.23 1892./93. māc. gadā no 144 
jaunuzņemtajiem nodaļas studentiem 28 bija 
rīdzinieki, no baltijas guberņām — 32, no 
citām krievija guberņām — 77, kā arī sep-
tiņi ārzemnieki (krievijas impērijā, arī taga-
dējās latvijas teritorijā dzīvojošo ārzemnieku 
dēli).24
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Rodas vēlme uzzināt, cik daudz bija lat-
viešu studentu vai absolventu, taču atbildi uz 
šo jautājumu grūti sniegt. Reģistrējot studen-
tus, dokumentos tolaik uzrādīja vien studentu 
reliģisko piederību, un šī statistika ir saglabā-
jusies, sākot ar 1882./83. māc. gadu. latvie-
šu studenti piederēja gan pie luterāņiem, gan 
pie katoļiem, baptistiem, pareizticīgajiem, 
tāpēc par viņu izcelsmi tolaik varēja spriest 
vien pēc uzvārdiem, kā arī pēc pašu izteiku-
miem un darbības nacionālās organizācijās. 
Piemēram, latvieši nodibināja divas studentu 
korporācijas — “seloniju” (1880) un “talavi-
ju” (1900). Par tiem absolventiem, kas pēc 
latvijas Republikas nodibināšanas dzīvoja 
latvijā, šādas ziņas gan varētu sameklēt, jo 

dokumentos, piemēram, pasēs, rakstīja tau-
tību, nevis ticību. Par nodaļas studentiem 
un absolventiem šāds pētījums nav veikts.  
zināms vien, ka kopumā latviešu bija apmē-
ram pieci procenti no studentu kopskaita.25 

Absolventu spēks — sagatavotībā 
un amatu dažādībā

kaut gan studijas tirdzniecības/komer-
cijas nodaļā bija visīsākās, studenti 19. gs.  
2. pusē un 20. gs. sākumā ieguva zināša-
nas ne tikai savā specialitātē un varēja at-
rast darbu un būt noderīgi ļoti dažādās 
jomās, kuras ne vienmēr bija saistītas ar 
tirdzniecību, ekonomiku. nākamie inženieri 
līdzās ekonomikas un tirdzniecības zinībām,  

1. tab.
tirdzniecības/komercijas nodaļas absolventu skaits (1871–1919)22

mācību 
gads

absolventu 
skaits

mācību 
gads

absolventu 
skaits

mācību 
gads

absolventu 
skaits

1870/71 1 1887/88 14 1904/05 47

1871/72 3 1888/89 11 1905/06 21

1872/73 5 1889/90 13 1906/07 21

1873/74 6 1890/91 10 1907/08 20

1874/75 4 1891/92 8 1908/09 33

1875/76 9 1892/93 15 1909/10 36

1876/77 11 1893/94 13 1910/11 45

1877/78 19 1894/95 18 1911/12 23

1878/79 13 1895/96 17 1912/13 40

1879/80 - 1896/97 37 1913/14 46

1880/81 13 1897/98 27 1914/15 26

1881/82 15 1898/99 21 1915/16 27

1882/83 20 1899/1900 52 1916/17 20

1883/84 19 1900/01 35 1917/18 26

1884/85 18 1901/02 30 1918/19 3

1885/86 10 1902/03 33 kopā: 1036

1886/87 13 1903/04 69
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svešvalodām apguva tirdzniecības, vekseļu 
un jūras tiesības, prečzinību, ķīmijas tehnolo-
ģiju, fiziku, elementāro mehāniku, mašīnmā-
cību.26 lai neizbrīna fakts, ka ne visi strādāja 
atbilstoši iegūtajai kvalifikācijai, jo augstskola 
dod pamatzināšanas, ceļamaizi iesākumam, 
pārējais — katra paša ziņā. no 1036 absol-
ventiem desmit Rietumeiropas augstskolās 
un viens latvijas universitātē (j. kārkliņš)  
(1 % no absolventu kopskaita) ieguvuši dok-
tora grādu (2. tab.). teju puse no viņiem lat-
vijā gan nav strādājuši.

starp absolventiem ir latvijas valsts vei-
dotāji un politiķi, kuru vārdi ierakstīti latvi-
jas vēsturē un, sagaidot latvijas Republikas 
simtgadi, ir īpaši godināmi. viens no tādiem 
ir latviešu sabiedriskais darbinieks un publi-
cists, komercijas nodaļas 1904. gada absol-
vents vilis olavs (1867–1917), kurš latvijas 

Republikas proklamēšanu nepiedzīvoja un 
kura 150. dzimšanas diena šogad tika atzī-
mēta Rīgas latviešu biedrībā. viņš bija viens 
no Rīgas Politehniskā institūta otrās latviešu 
studentu korporācijas “talavija” dibinātājiem 
(1900) un tās garīgais vadonis.28 Pēc RPi 
absolvēšanas viņš nodibināja latvisku tirdz-
niecības skolu sievietēm, kas vēlāk ieguva 
komercskolas nosaukumu un sekmīgi dar-
bojās, neskatoties uz pārkrievošanas proce-
siem. tā pastāvēja līdz 1940. gadam, kad to 
reorganizēja, jo padomju vara slēdza privātās 
mācību iestādes. Pirmā pasaules kara laikā  
v. olavs kļuva par latviešu bēgļu centrāl-
komitejas priekšsēdētāju un “rūpējās par 
simtiem tūkstošiem latviešu bēgļu iztiku, 
saturēšanu krievijas plašumos, latvietības 
uzturēšanu, pārstāvību pret varas iestādēm 
un faktiski kļuva latviešu priekšparlaments, 

2. tab.
komercijas nodaļas absolventi — zinātņu doktori hronoloģiskā secībā27

nr.
p. k. vārds, uzvārds, dzīves dati

nodaļas 
absolvēšanas 
gads

universitāte, 
kurā ieguvis 
doktora grādu

doktora grāda 
iegūšanas gads

1. eižens Panders (1854–1893?) 1877 ? (1881), Dr. phil.

2. Rihards meklers (1860–?) 1882 leipcigas 1886, Dr. phil.

3. gustavs leopolds sodovskis 
(1860–1945) 1886 tībingenes 1895, Dr. sc. pol.

4. leons berkholcs (1878–1938) 1899 strasburgas 1901, Dr. oec.

5. aleksandrs bursians (1876–?) 1899 jēnas 1909, Dr. phil.

6. Frīdrihs munters (1881–1939) 1900 minhenes? 1921, Dr. phil.

7. alfreds Rugals (1879–?) 1901 bernes 1909, Dr. phil.

8. jānis kārkliņš (1877–1955) 1907 latvijas 1936, Dr. oec.

9. Pēteris hauptmans (1880–?) 1909 cīrihes 1913, Dr. oec.

10. vilhelms klumbergs (1886–
1942) 1910 cīrihes 1914, Dr. oec. 

publ.

11. arturs ļūļe (1882–1941) 1912
Čikāgas 
juridiskā 
augstskola

1928, Dr. iur.
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kur nobrieda 18. novembra idejas”29. Žur-
nālists Felikss krusa (1897–1967), kurš ir 
studējis arī arhitektūru, nosaucis v. olavu par 
“latvijas namdari”, veltot viņam biogrāfisku 
apceri.30 tās otrais izdevums iznācis grāma-
tu namā “valters un Rapa” un tā mājaslapā 
v. olavs nodēvēts pat latviešu mozu.31 bet 
minētā grāmatu nama pirmsākumi saistās 
ar jāni Rapu (1885–1941) — latviešu grā-
matu izdevēju, komercijas nodaļas 1911. g.  
absolventu. bez tam j. Rapa 20. gs.  
20. un 30. gados bija latvijas grāmatizde-
vēju un tirgotāju biedrības priekšsēdētājs, 
kā arī darbojās studentu korporācijā “talavi-
ja”. vēl viens talavs un 1911. g. absolvents 
ir pazīstams kā latvijas Republikas pirmais 
ārlietu ministrs un otrais latvijas Republikas 
ministru prezidents — zigfrīds anna meie-
rovics (1887–1925). 1910. g., vēl būdams 
students, svinot “talavijas” desmitgadi, viņš 
kā viens no goda prezidija locekļiem uzaici-
nāja nodziedāt “dievs, svētī latviju.”32 vēlāk 
šis baumaņu kārļa darbs kļuva par latvijas 
Republikas valsts himnu. tās autors nāca no 
hernhūtiskās vidzemes, kur, kopā sanākot, 
cieņā bija dziedāšana, nevis alkohols. līdzī-
gi bija studentu korporācijā “talavija”, kas 
augstu novērtēja atturību un ar to atšķīrās no 
citām studentu korporācijām, kurās šo jau-
tājumu neizcēla kā vienu no būtiskākajiem. 

viļa olava iela Rīgā, mežaparkā, zigfrīda 
annas meierovica bulvāris Rīgā un prospekts 
jūrmalā liecina, ka šo personību devums 
latvijai ir būtisks un nav aizmirsts. viņu 
laikabiedrs, arī 1911. gada absolvents oto 
nonācs (1880–1942) pazīstams kā skolo-
tājs, žurnālists un sabiedriskais darbinieks. 
o. nonācs bija latviešu nacionālās padomes 
dibinātājs (1917). Padome jau pirmajā sesi-
jā pieņēma deklarāciju par autonomas lat-
vijas valsts izveidošanu. tās ārlietu nodaļu 
vadīja z. a. meierovics. o. nonācs piedalī-
jās latvijas Republikas proklamēšanas aktā  
1918. g. 18. novembrī,33 bija 1. un 2. sa-
eimas deputāts, sarakstījis vairākas grā-
matas. 1939. g. o. nonāca vadībā iznāca  

“latviešuigauņu biedrības mēnešraksts”. 
viņš darbojās latviešu–igauņu biedrības val-
dē un bija arī tās priekšsēdētājs.34 iespējams, 
ka cieņa pret kaimiņtautu igauņiem o. nonā-
cam radās studiju laikā, jo RPi studēja neliels 
skaits igauņu, tostarp viņa studiju biedri un  
1911. g. absolventi: vēlākais igaunijas 
prezidents juhans kuks (1885–1942) un 
igaunijas parlamenta deputāts johans sih
vers (1882–1942). o. nonācs, j. kuks un  
j. sihvers gāja bojā izsūtījumā padomju varas 
represijās.

ar iepriekšminēto absolventu biogrāfijām 
sasaucas jāņa vesmaņa (1878–1942) dzī-
ve — tikpat traģisks bija viņa mūža noslē-
gums, bet jaunajā latvijas Republikā viņš 
vadīja starpresoru komisiju rēķinu kārtoša-
nai ar igauniju, 1920. g. viņam uzticēja va-
dīt miera sarunas ar krieviju un 11. augustā 
viņš Rīgā parakstīja latvijas–krievijas miera 
līgumu.35 jau 1920. g. septembrī j. vesma-
nis kļuva par pirmo latvijas sūtni krievijas 
PFsR, vēlāk strādāja par valdības pārstāvi 
latvijas–igaunijas un latvijas–lietuvas norē-
ķināšanās komisijās, kā arī baltijas valstu un 
krievijas ekonomiskajā birojā (1922–1923), 
bija 1. saeimas deputāts (1922–1925).

latvijas satiksmes ministra postenī strā-
dājis ādolfs kuršinskis (1882 –1933). lat-
vijas finanšu ministra postenī pabijuši divi 
absolventi: Ringolds kalnings (1873–1940) 
par ministru strādāja divās valdībās (1921–
22, 1924)36 un iegājis vēsturē kā taupības 
pasākumu īstenotājs, nacionālās valūtas —  
lata — ieviesējs. 1928. g. martā ministra 
amatu uzticēja Robertam liepiņam (1890–
1978). lai gan viņš ministra amatā sabija 
vien līdz novembrim, viņa vadībā tika ap-
stiprināti jauni muitas tarifi, pieņemts likums 
par valsts aizdevumiem pilsētu būvniecībai. 
diemžēl ne visi R. liepiņa parakstītie doku-
menti veicināja latvijas izaugsmi un labklā-
jību. vēsturē iegājis “sērkociņu skandāls”, 
proti, 1928. g. 7. jūnijā tika parakstīts lī-
gums ar zviedru firmu “Svenska Tändsticks 
Aktiebolaget“ par kopējas akciju sabiedrības  
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dibināšanu. kontrahenti aizdeva latvijai se-
šus miljonus dolāru, taču pārņēma savā rīcī-
bā visas četras latvijas sērkociņu fabrikas un 
sešas sērkociņu stiebriņu fabrikas. latvija ap-
ņēmās 35 (!) gadu laikā neizsniegt koncesijas 
jaunu fabriku iekārtošanai minētajās nozarēs. 
latvijā ražotie sērkociņi sekmīgi konkurēja ar 
ārzemju firmām, bija lētāki un labāki. no-
slēgtais līgums latvijai nebija izdevīgs, tika 
pat apgalvots, ka notikusi kukuļdošana.37 
līgumu vēl pirms tā pieņemšanas kritizēja 
lu docents kārlis dišlers (1878–1954),38 
vēlāk arī saeimas deputāts, pazīstamais lu 
ekonomikas profesors kārlis balodis (1864–
1931). bijušais finanšu ministrs R. liepiņš 
pazīstams arī kā Rīgas pilsētas galva (1936–
1940).tur viņa vietnieki bija nodaļas absol-
venti aleksandrs kacens (1885–1949) un 
no 1938. gada maija — arturs ļūļe (1882–
1941).39 a. ļūļe bija pirmais latvijas Repub-
likas konsuls (1922–1925) un ģenerālkon-
suls (1925–1936) Ņujorkā. cits absolvents, 
Paulis lejiņš, bija liepājas pilsētas (1918) 
un visu četru saeimu loceklis.

daļa absolventu atrada darbu dažādos, 
tostarp ģimenes uzņēmumos, vai dibināja 
tos paši. tā alberts grīnups 20. gs. sākumā 
Rīgā izveidoja savu alus darītavu. 20. gs. 30. 
gados leo berkholcs vadīja firmu “leo berk-
holcs”. viņam piederēja krogs, kas darbojās 
ģimenes uzņēmuma — viesnīcas “Bellevue” 
pagrabā. aleksandrs asriancs bija automoto 
piederumu veikala īpašnieks. latviešiem ma-
zāk pazīstams ir ebreju uzņēmējs maks klač
ko (1863–1926). būdams students, viņš 
1886. g. sāka “uzņēmējdarbību”, pasniedzot 
tirdzniecības zinātņu privātstundas pieaugu-
šajiem. viņa skolēni pateicības vēstules par 
iegūtajām zināšanām rakstīja no bāzeles, 
bernes, Prāgas, Rīgas, vīnes.40 1898. g. viņš 
atvēra savu stenotipijas skolu un rakstām-
mašīnu tirgotavu, ar savu stendu piedalījās 
Rīgas 700 gadu jubilejas izstādē. 20. gs. sā-
kumā m. klačko izpelnījās atzinību pasaulē 
kā izgudrotājs — viņš radīja rakstāmmašīnu, 
ar kuru varēja rakstīt vairākās valodās, kas 

mūsdienu datorizētajā pasaulē ir ikdiena. to-
reiz rakstāmmašīnas bija paredzētas vienas 
vai dažu līdzīgu valodu tekstu rakstīšanai. 
m. klačko bija apguvis vairākas valodas, 
arī starptautisko mākslīgi radīto esperanto.
viņam piederēja patenti arī dažiem citiem 
izgudrojumiem, kas bija saistīti ar veikalve-
dību, grāmatvedību un kantoru darbību.41 
1907. g. izstādē Rostovā viņa izgudrojumi 
tika novērtēti ar vienu zelta un divām sudraba 
medaļām, bet 1908. g. pasaules izstādē bri-
selē viņš ieguva Grand Prix. 20. gs. 30. ga-
dos nodokļu biroju īpašnieki Rīgā bija ernsts 
kānels un augusts vinters, vēl citi strādāja 
par grāmatvežiem — Pauls lazdiņš slokas 
cementa fabrikā, bernhards tilts — jelgavas 
komercbankā un latvijas tirdzniecības un 
rūpniecības bankā Rīgā, eduards Puriņš — 
centrālajā sabiedrībā “konzums” un fabrikā 
“veF”, kārlis zvingevičs — latvijas amatnie-
ku krājaizdevu kasē, alberts grīnups — baz-
nīcas virsvaldē.

19. gs. 70. gados Rīgas komercban-
kā strādāja vilhelms zeibots, 20. gs. sāku-
mā Fjodors cukerzuks tika pieņemts darbā 
par korespondentu krievijas āzijas bankā, 
ernests baltais saistīja savu dzīvi ar latvi-
jas bankas daugavpils un cēsu nodaļām 
un Union banku Rīgā. latvijas bankas pa-
domes priekšsēdētāji bija R. kalnings un  
j. vesmanis. latvijas hipotēku bankā strādāja  
ā. kuršinskis. Šādus piemērus varētu minēt 
vēl daudzus. tirdzniecības/komercijas no-
daļas absolventiem darbošanās ar naudu un 
dažādu uzņēmumu pārvaldīšana ir pašsapro-
tama lieta. taču ir bijuši arī citi amati, profe-
sijas, kurās veiksmīgi darbojušies diplomētie 
inženieri.

ir apzināti ap 120 absolventu, kuri strā-
dājuši dažādās mācību iestādēs. tas ir aptu-
veni 12 procenti. vairāki pirms studijām RPi 
bija ieguvuši pedagoģisko izglītību — kārlis 
zvingevičs absolvēja baltijas skolotāju se-
mināru (1894), jānis kārkliņš — valmieras 
skolotāju semināru (1897), oto nonācs — 
valkas skolotāju semināru (1900). daži pēc 
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studijām nokārtoja pārbaudījumus un ieguva, 
piemēram, valodu skolotāja tiesības (sokrats 
novickis, kārlis aleksandrs skuje u. c.), jānis 
miķelsons 1913. g. nokārtoja pārbaudījumu 
krievijas tirdzniecības un rūpniecības minis-
trijas mācību nodaļā, iegūstot speciālpriekš-
metu skolotāja tiesības visās komercmācību 
iestādēs.42 daži skolotāji mācīja visai atšķi-
rīgus un ar tirdzniecību maz saistītus mācī-
bu priekšmetus. Piemēram, Felikss martens 
līdzās tirdzniecības priekšmetiem skolēniem 
mācījis dziedāšanu, matemātiku, vācu va-
lodu, vingrošanu, zīmēšanu un arī viņa dar-
bavietas bijušas dažādās vietās — jelgavā, 
Rīgā, lubānā.43 latvijā pedagoģisko darbu 
strādājuši vairāki desmiti nodaļas absolven-
tu. viņu pedagoģiskā darbība ir bijusi gan  
visai īsu brīdi (z. a. meierovics, j. vesmanis  
u. c.), gan tam veltīts viss darba mūžs  
(j. spera, j. stiprais u. c.).

starp absolventiem ir augstskolu pe-
dagogi — vilhelms zeibots strādāja Rīgas 
Politehnikumā par lektoru grāmatvedībā 
(1876–1881), ivans labutins bija Ķīmijas 
izmēģinājumu stacijas asistents (1878–
1879), ernsts birkhāns 1900. g. kļuva par 
docentu tirdzniecības zinātnēs, vēlāk lu par 
profesoru un 1932. g. viņam tika piešķirts 
lu goda doktora grāds ekonomikā. turklāt 
pedagoģiskais darbs netraucēja viņam tirgo-
tāju aprindās piedalīties ar priekšlasījumiem 
un sniegt ierosinājumus. e. birkhāns bijis arī 
direktors rīkotājs tirdzniecībasrūpniecības 
bankā un saeimas deputāts.44 viņš kopā ar 
absolventiem Frīdrihu brēdermani, Robertu 
baltgaili, jāni kārkliņu piedalījās lu taut-
saimniecības un tiesību zinātņu fakultātes 
organizēšanā. e. birkhāns kā krievijas tautas 
apgaismošanas ministrijas stipendiāts bija 
studējis Rietumeiropā — klausījies lekcijas 
leipcigas universitātē un leipcigas tirdznie-
cības augstskolā, iepazinies ar tirdzniecības 
institūtu darbību antverpenē, Parīzē, Prāgā, 
venēcijā, vīnē, Ženēvā, jo viņam tika dots 
uzdevums — iepazīties ar augstāko komerci-
zglītību dažādās valstīs,45 lai varētu to piere-

dzi izmantot toreizejā krievijā, arī Rīgā. daži 
no absolventiem darbojās RPi reorganizāci-
jas komitejā, kas veidoja latvijas augstskolu 
(no 1923. g. — lu) — Roberts baltgailis, 
Frīdrihs brēdermanis, antons launags.46 lu 
līdzās e. birkhānam pie banku politikas un 
tirdzniecības rēķināšanas katedrām strādāja 
docents, vēlāk ārkārtas profesors, prorektors 
vilis vītols, par lektoriem — leopolds ber-
nšteins, emīls krieviņš, Pauls lazdiņš, jānis 
stiprais, arturs Šprings, par instruktoru grā-
matvedībā — bernhards tilts. latvijas tautas 
universitātē pedagogu sarakstos rodami jūlija 
baltiņa un a. Špringa vārdi.

herdera institūtā Rīgā (1921–1939), kas 
bija privāta mācību iestāde un augstskolas 
tiesības ieguva 1927. g., par mācībspēku 
rūpniecības politikā, amerikas tautsaimniecī-
bas lietās, banku un biržu lietās, kā arī par 
rektoru (1921 (1927) –1939) strādāja vil-
helms klumbergs.47

vairāku inženieru mūžs saistīts ar ko-
mercskolām — ādolfs kuršinskis bija di-
rektors liepājas komercskolā pirms Pirmā 
pasaules kara, pēc latvijas Republikas no-
dibināšanas liepājā bija valsts komercsko-
la, kurā par inspektoru un direktoru strādāja 
augusts Šneiders, bet par skolotāju — jānis 
sleikšs. tukuma pilsētas komercskolu vadīja 
j. stiprais, ar ventspils komercskolu saistīts 
jura Fridriha grīnvalda mūžs. mironova ko-
mercskolas Rīgā skolotāju sarakstos rodams 
j. vesmaņa vārds, kuldīgas komercskolā 
mācījis Folrāds alberts stepe, a. saharo-
va vīriešu komercskolā daugavpilī — alek-
sandrs asrijancs (arī asriancs), Rīgas valsts 
komercskolā — ernests baltais. v. olava ko-
mercskolā Rīgā pedagoģisko darbu strādājuši 
ernests birkhāns, aleksandrs blūmentāls,  
z. a. meierovics, jēkabs Šteinbriks u. c., bet 
tās direktors bijis j. stiprais (1934–1935).48 
liepājas valsts tehnikumā par skolotājiem 
bija eduards kreicmanis un juris Role, par 
inspektoru — augusts Šneiders.49 jēkabs 
bernsons Rīgas valsts tehnikuma audzēk-
ņiem mācīja vācu valodu un grāmatvedību. 
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Rīgas jūrskolā par skolotājiem strādājuši gus-
tavs bīncs, Ēriks breikšs, Felikss martens, 
bet ebreju pedagoģiskajos kursos lektors bija 
Žanno bergmanis.

savu privātskolu Rīgā dibināja un uztu-
rēja gustavs bīncs, kurš pēc RPi absolvē-
šanas (1906) nokārtoja eksāmenu franču 
valodā pie dižonas universitātes Francijā 
(1913), iegūdams tiesības mācīt franču va-
lodu. turklāt viņš ieguva mājskolotāja (1913) 
un vācu valodas skolotāja tiesības (1915).  
ieguvis pieredzi darbā ar skolēniem, g. bīncs  
1915. g. nodibināja privātu zēnu krievu pa-
matskolu un vidusskolu, kas darbojās līdz 
1925. g., pēc tam viņš mainīja skolas no-
saukumu, jo tā bija paredzēta ebreju tautī-
bas bērniem un pastāvēja līdz 1928. gadam. 
g. bīncs bija vācbaltietis un vairākus gadus 
savu spēku veltīja Rīgas vācu skolām, bet 
1939. g. repatriējās uz vāciju.50 kāds cits 
vācbaltietis — gustavs leopolds sodovskis 
nodibināja privātos Frēbeļa kursus (1927) 
ar krievu mācību valodu, kuros tika gatavoti 
darbinieki bērnudārziem.51 

tirdzniecības zinātņu speciālisti bija di-
rektori vidusskolās un ģimnāzijās — jānis 
stiprais valkas vidusskolā (1918–1920) 
un 1. Rīgas pilsētas vidusskolā/ģimnāzijā 
(1922–1934), ernests nagobads — Rīgas 
pilsētas 2. ģimnāzijā (1930–1944). 

divdesmitā gadsimta sākumā pilsētās tika 
dibinātas tirdzniecības skolas. Pirmā šāda 
latviešu mācību iestāde tagadējās latvijas 
teritorijā bija jēkabpils pilsētas tirdzniecības 
skola (1904), kuras skolotājs (1908–1909) 
un inspektors (1909–1917) bija j. kārkliņš, 
vēlākais lu profesors. turpat par skolotāju 
strādāja bijušais “politehniķis” bernhards 
kalniņš, kurš ir bijis arī inspektors bauskas 
tirdzniecības skolā. j. ošiņa tirdzniecības 
skolā daugavpilī skolotājs bija a.asrijancs, 
ar alkšņa privāto tirdzniecības skolu un val-
mieras izglītības biedrības tirzniecības skolu 
saistīta Pētera Ruņģa, bet ar Rīgas pilsētas 
tirdzniecības skolu — nikolaja zablocka pe-
dagoģiskā darbība. vienā rakstā visas skolas, 

protams, uzskaitīt nav iespējams, tāpat arī 
skolotājus...

absolventu pedagoģiskā darbība saistī-
jās arī ar mācību grāmatu sastādīšanu. to ir 
daudz un ne vienam vien absolventam — vai-
rākas. lai minam vien dažas: k. zvingeviča 
“Pamatmācības tautsaimniecībā” (1907);  
j. stiprā “tirdzniecības un rūpniecības vei-
kalvedība: komercskolas kurss” (1936), 
“tirdzniecības vēstuļu metodika” (1937);  
a. Šneidera “īsa politiskās ekonomijas vēs-
ture” (1932); e. birkhāna “tautsaimnie-
cības politika” trīs sējumos (1936, 1939, 
1940); e. kreicmaņa “vispārējā saimniecī-
bas ģeogrāfija” divos sējumos (1931–1932); 
v. vītola “tirdznieciskie rēķini” (1928);  
g. l. sodovska “Höhere kommerzielle  
Bildung“(augstākā komercizglītība, 1911)  u. c.  
savukārt jānis sleikšs 1935. g. kļuva par 
izglītības ministrijas mācību līdzekļu nodaļas 
vadītāju.52 vēl citi absolventi darbojušies žur-
nālistikā, bijuši tulkotāji.

Finanšu ministrijas žurnālā “ekonomists” 
(1920–1940) publicēts ne viens vien raksts 
tautsaimniecībā un tā pirmais atbildīgais 
redaktors bija v. vītols, RPi 1907. g. ab-
solvents, pēc tam, 1911. g. — absolvents  
j. Rapa.53 ilgus gadus tas bija vienīgais taut-
saimniecības žurnāls latvijā, taču latviešu 
vēsturnieks edgars dunsdorfs skarbi izteicies, 
ka ne vienmēr tur esot tikuši publicēti taut-
saimniecībai veltīti raksti.54 kritika skar laiku, 
kad žurnāla atbildīgais redaktors bija jānis 
bokalders — maskavas komercinstitūta ab-
solvents, kurš studijas RPi pārtrauca 1905. 
gada revolūcijas laikā.

līdzās kritikai, kas galu galā liek katram 
pārdomāt savu veikumu un cenšas kaut ko 
uzlabot, komercijas (tirdzniecības) nodaļas 
absolventi ir daudzreiz sumināti. latvijas 
Republikas augstāko militāro apbalvojumu 
starpkaru laikā saņēma jau vairākkārt piemi-
nētais z. a. meierovics. Par nopelniem tēvijas 
labā ar triju zvaigžņu ordeni apbalvoti skolo-
tājs, žurnālists, tautsaimnieks jānis stiprais 
(1926), ernests nagobads (1933), grāmatu 
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izdevējs j. Rapa (1927), skolotāji jānis spe-
ra (1932), augusts Šneiders (1930), niko-
lajs zablockis (1932), e. nagobads (1933), 
tautsaimnieki un pedagogi, latvijas centrālās 
padomes memoranda (1944) parakstītāji  
j. kārkliņš un v. vītols. apbalvošanai v. vītolu 
izvirzīja Finanšu ministrija, jo viņš strādāja ar 
finanšu lietām, pateicoties viņam, ir izdevies 
apturēt rubļa vērtības krišanu, daudz darīja 
budžeta sabalansēšanā un līdzekļu radīšanā 
valsts kasei. turklāt v.vītols bija piedalījies 
latvijas brīvības cīņās, bermontiādes laikā 
sargājis Rīgas tiltus.55 

daudzi absolventi strādāja ārpus taga-
dējās latvijas teritorijas un arī viņu amati 
bijuši visdažādākie, tāpēc varam droši teikt, 
ka kādreizējie Rīgas studenti veicinājuši arī 
igaunijas, krievijas, lietuvas, Polijas, aizkau-
kāza, nedaudz arī vācijas ekonomisko attīs-
tību. Pēc augstskolas viņiem sākās nemitīgs 
pašmācības un sevis pilnveidošanas process 
un mūžizglītība, rezultātā kļūstot par labiem 
speciālistiem ļoti atšķirīgās jomās. 

komercijas (tirdzniecības) nodaļas darbī-
bai ir turpinājums — vispirms tas bija lat-
vijas universitātē (līdz 1923. g. — latvijas 
augstskolā), kur tika turpinātas kādreizējā 
tālu pasaulē pazīstamā RPi tradīcijas. jaun-
dibinātajā augstskolā strādāja liela daļa pir-
mās augstskolas mācībspēku un absolventu. 
atšķirībā no citām RPi tehniskajām noda-
ļām, kuras faktiski turpināja darbu tikai ar 
citu izkārtni. komercijas nodaļas pēctecība 
nebija tik krasi izteikta. mainījās pat nosau-
kums — ja citas nodaļas kā lu fakultātes 
saglabāja savus agrākos nosaukumus, tad 
komercijas nodaļa nebija to skaitā. tika vei-
dota tautsaimniecības un tiesību zinātņu fa-
kultāte, kurā strādāja arī daži “politehniķi”. 
kad teju pēc 40 gadiem, 1958. gadā, atkal 
tika atjaunots Rīgas Politehniskais institūts, 
speciālistus tautsaimniecībā turpināja gata-
vot lu, kuras nosaukums padomju laikā bija 
latvijas valsts universitāte. 1966. g., gandrīz 
simt gadus pēc pirmo ekonomistu ar augstā-
ko izglītību sagatavošanas sākuma, pirmajā 

baltijas un latvijas tehniskajā augstskolā —  
RPi — atkal sāka gatavot inženierus ekono-
mikā. 

atskatoties uz paveikto, veiksmēm un 
kļūmēm, jāsecina, ka Rīgas Politehniku-
ma/Rīgas Politehniskā institūta komercijas 
(tirdzniecības) nodaļas 19. gs. otrās puses 
un 20. gs. sākuma absolventi pildījuši savus 
pienākumus dažādos amatos un viņiem bijusi 
liela loma latvijas banku darbībā, ekonomi-
kā, pedagoģijā, politikā, rūpniecībā, tirdznie-
cībā un pat izdevējdarbībā. tautai un valstij 
nozīmīgas personības absolventu vidū roda-
mas teju katrā mācību gadā. 

vienpadsmit absolventi ieguva doktora 
grādu, tostarp lu profesors j. kārkliņš un 
herdera institūta Rīgā profesors un rektors  
v. klumbergs. absolventi darbojās ne tikai 
latvijā, daļa no tiem, kuri starpkaru laikā šeit 
dzīvoja, bija strādājuši dažādās krievijas pilsē-
tās un iestādēs. ir tādi absolventi, kuri pildīja 
daudzus un ļoti atšķirīgus amatus, piemēram, 
j. vesmanis bija skolotājs, grāmatvedis, lat-
vijas sūtnis krievijā, viens no latvijas–krievi-
jas miera līguma 1920. g. sagatavotājiem un 
parakstītājiem. tautsaimniecībai kā vienai no 
universālām zinātnēm bija nepieciešami labi 
sagatavoti speciālisti, kurus no 1868. g. gata-
voja Rīgas Politehnikumā, vēlāk, no 1896. g.,  
Rīgas Politehniskajā institūtā. komercijas 
(tirdzniecības) nodaļas darbības turpinājums 
bija un ir gan latvijas universitātē, gan Rīgas 
tehniskajā universitātē, kuras pirmsākumi 
meklējami Rīgas Politehnikumā/Rīgas Poli-
tehniskajā institūtā. 2018. g. varēsim atzīmēt 
150 gadu jubileju augstākajai izglītībai ekono-
mikā, dēvētai arī par tautsaimniecību.
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summary

Keywords: higher education in commerce, Riga Polytechnic Institute

national economy as any other sector needs good specialists. in 1868, the department of 
trade at the Riga Polytechnic was founded which became in 1896 the department of com-
merce at the Riga Polytechnic institute (RPi). this department which has its roots in the Riga 
Polytechnic of 1868 has survived the transformation of the RPi into the university of latvia in 
1919, the revival of the RPi in 1958 and its transformation into the Riga technical university 
(Rtu) in 1990. in 2018, we will celebrate 150 years of higher education in economy and 
national economy. the successes of the department of commerce are reflected in the work of 
its alumni and the positions which they acquired based on the education they obtained in Riga.
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Rīgas Politehnikuma / Rīgas Politehniskā institūta komeRcijas (tiRdzniecības) nodaļa 
(1868–1919)  un tās absolventu devums latvijai

in almost 50 years (1871–1919), 1036 students have finished their studies at the depart-
ment of commerce. in the second half of the 19th century, they played an important role in the 
economy, the banks, in industry, in politics and the commerce of latvia. they were present in 
pedagogy, in literature and wrote textbooks.

among the alumni of almost every year you can find personalities who were important 
for the People and the state of latvia. among them we have the ministers Ringolds kaln-
ings, ādolfs kuršinskis, Roberts liepiņš, zigfrīds anna meierovics, the editor jānis Rapa, the 
president of estonia (1922–1923) juhan kukk, the professors of the latvian university jānis 
kārkliņš and vilis vītols, teachers, inspectors, and directors of different commerce schools, 
professional schools and high schools (gymnasien) in latvia. some founded private schools. 
the civil servant and publicist vilis olavs founded a commerce school. the teacher gustav bi-
enz founded primary schools and secondary schools. gustav leopold sodoffsky founded Fröbel 
courses. others worked in private enterprises or founded private enterprises. 

eleven of the alumni prepared and defended a doctoral degree, among them the professor 
at the university of latvia jānis kārkliņš and the professor and rector of the herder institute 
Wilhelm klumberg. the alumni did not only work in latvia but also abroad but the aim of this 
article is to take notice of those who worked in latvia and for the state of latvia.


