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Kopsavilkums

Krievu universitātes zinātņu institūts starpkaru 
Latvijā

Lai rūpētos par krievu kultūras un 
izglītības saglabāšanu, krievu inteliģence  
1921.gada 16.oktobrī Rīgā nodibināja Krievu 
universitātes kursus (turpmāk - KUK). 1930.
gadā KUK pārdēvēja par Krievu universitātes 
zinātņu institūtu (turpmāk - KUZI). Šajā mācību 
iestādē tika izveidotas trīs fakultātes: juridiskā, 
vēstures un filoloģijas, komercijas un eko-
nomikas, kā arī pedagoģiskā nodaļa. Iestādē 
strādāja tādi pazīstami pasniedzēji kā profesors 
K. Arabažins (līdz nāvei bija KUK rektors), V. 
Sinaiskis, R. Vipers, B. Brežgo, P. Mincs, K. Balo-
dis, privātdocents T. Celms, lektori K. Čakste, Z. 
Mauriņa un citi. 

XX gs. 20-jos un 30. gadu sākumā tiesis-
kie apstākļi, kuros strādāja iestāde, bija samērā 
labvēlīgi. Valstī pastāvēja nacionālo minoritāšu 
izglītības autonomija.   Neskatoties uz to, ka 
izglītības dokumentus, kurus saņēma KUK 
(KUZI) absolventi, nebija iespējams pielīdzināt 
Latvijas Universitātes diplomam, daudzi krievi 
un krievu valodā runājošie Latvijas iedzīvotāji, 
kuri zināja latviešu valodu nepietiekamā līmenī, 
vēlējās mācīties dzimtajā valodā un varēja iegūt 
izglītību. Pa visu iestādes darbības laiku kopumā 
KUK (KUZI) mācījās ap 1000 klausītāju.

KUK (KUZI) visu laiku aktīvi piedalījās 
Latvijas sabiedriskajā un kultūras dzīvē. Tas 
pastāvīgi organizēja publiskas lekcijas, disputus 
un kontaktēja ar krievu emigrantiem, kuri dzīvoja 
citās valstīs. Absolventi pēc mācību beigām 
varēja strādāt par skolotājiem vai komerciālajās 

iestādēs. No pazīstamiem cilvēkiem, kuri 
mācījās KUK (KUZI), varam minēt mākslinieku 
J. Kļimovu, dzejnieku N. Istominu, filologu un 
Latvijas Valsts Universitātes pasniedzēju doc. M. 
Semjonovu. 

Šo mācību iestādi daļēji finansēja no valsts 
budžeta un daļēji no studentu maksājumiem 
(katrs maksāja apmēram 150 latu gadā), kā arī no 
ziedojumiem un maksas pasākumu ieņēmumiem 
(publiskām lekcijām, sarīkojumiem un loterijām). 
Neskatoties uz to, ka iestāde praktiski visu savas 
pastāvēšanas laiku darbojās apstākļos ar trūcīgu 
finansējumu, XX gs. 20. gados un 30. gadu 
sākumā tās ekonomiskā situācija bija samērā sta-
bila. 

Diemžēl sākot ar 1931.gadu finansiālā 
situācija Latvijā sāka pasliktināties. Valsts bija spi-
esta taupīt līdzekļus, jo samazinājās tās budžeta 
ieņēmumi. 1932.gadā valsts atteicās līdzfinansēt 
KUZI darbību un līdz 1935.gadam mācību 
iestāde saņēma tikai nelielas Rīgas pašvaldības 
subsīdijas. Turklāt, sāka samazināties cilvēku 
maksātspēja. Šo apstākļu rezultātā mācību 
iestādes budžeta kritums kļuva katastrofāls. 

Situāciju ļoti negatīvi ietekmēja 1934.
gada 15.maija K. Ulmaņa autoritārā režīma 
nodibināšana un nacionālo minoritāšu izglītības 
autonomijas ļoti liela ierobežošana. Tikai pa-
teicoties sabiedrības atbalstam un palīdzībai, 
mācību iestādei izdevās nostrādāt līdz 1937.
gadam.

Šī mācību iestāde ilgu laiku netika 
pieminēta zinātniskajā literatūrā, lai gan tas bija 
interesants un svarīgs starpkaru laika Latvijas 
izglītības un kultūras dzīves fenomens.   
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