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lAtvijAs sievietes ceļā uz Augstāko izglītību un zinātni

cariskās krievijas laikā latvijas sievietēm 
ceļš uz augstāko izglītību bija slēgts: neuzņē-
ma ne universitātēs, ne institūtos. maskavas, 
tērbatas un citās universitātēs 1863. g. ap-
sprieda jautājumu par sieviešu uzņemšanu. 
maskavas universitātē pret sieviešu uzņem-
šanu nobalsoja 23, par — tikai divi padomes 
locekļi.

1870. g. rīgas politehnikuma padome 
un mācību komiteja apsprieda iespēju uz-
ņemt sievietes par brīvklausītājām. nolēma 
neuzņemt: „sievietes varēja radīt akadēmis-
kajā dzīvē neērtības un vēl ko ļaunāku.” lai 
iegūtu augstāko izglītību, sievietēm bija jādo-
das studēt uz ārzemēm — šveici un franciju. 
20. gs. sākumā krievijas augstskolu centros, 
maskavā un pēterburgā, darbojās Augstākie 
sieviešu kursi un citas speciālas mācību insti-
tūcijas, kur varēja iegūt zināšanas augstsko-
las programmas apmērā. 

tikai pēc carisma gāšanas 1917. g. sie-
vietēm pavērās ceļš uz augstāko izglītību. rī-
gas politehniskajā institūtā, kas atradās mas-
kavā, 1917.–1918. g. un baltijas tehniskajā 
augstskolā rīgā 1918. g. uzņēma pirmās 
sievietes. par vienu no pirmajām studentēm 
rīgas politehniskajā institūtā kļuva irisa val-
dena — rpi direktora, profesora paula val-
dena meita1.

plašas iespējas iegūt augstāko izglītību 
dažādās humanitārajās un eksakto zinātņu 

nozarēs sievietēm bija latvijas universitā-
tē (lu) (1919–1940). te studēja no 1268 
līdz 2504 sievietēm mācību gadā, divdesmit 
gadu laikā (1919–1939) to beidza 2065 
sievietes — 30,18 % no studējošo skaita. 
pamazām viņas iekaroja vietu akadēmiskajā 
dzīvē un zinātnē. par mācību spēkiem strādā-
ja 72 sievietes, viņu vidū bija divas vecākās 
docentes — ārkārtas profesores un desmit 
privātdocentes2.

ārzemēs doktora zinātnisko grādu ieguva 
divas latviešu sievietes: Alise karlsone filolo-
ģijā minhenē (1925) un lidija liepiņa ķīmijā 
maskavā (1934).

latvijas universitātē doktora disertāci-
jas aizstāvēja sešas sievietes: medicīnā —  
Anna bormane (1934), lūcija jēruma-kras-
tiņa (1935) un marta vīgante (1936), filolo- 
ģijā — zenta mauriņa (1938), lauksaimnie-
cībā — dagmāra talce-niedre (1940) un pe-
dagoģijā milda liepiņa (1943)3.

Sievietes ārzemju augstskolās 
un Augstākajos sieviešu kursos. 
Krievija

1897. g. no kurzemes guberņas un vid-
zemes guberņas latviešu daļas universitātes 
vai Augstākās un speciālās un tehniskās sko-
las izglītību bija ieguvušas 90 sievietes. no 
viņām 55 (68,75%) bija cēlušās no muiž-
niecības, 21 (34,84%) no goda pilsoņiem, 
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tirgotājiem, sīkpilsoņiem un tikai četras 
(5%) no zemniecības. no studējošo kopskai-
ta — 5019 studentiem — vīriešu bija 4929 
(98,21%), sieviešu — 90 (1,79%). nelie-
la daļa sieviešu zināšanas pielietoja darbā. 
1882. g. rīgā sāka strādāt pirmās ārstes: 
marija demente, kas diplomu medicīnā bija 
ieguvusi 1878. g., un Anna kizelboša, kas 
augstskolu absolvējusi 1879. g. sievietēm 
ārstēm algas bija mazākas nekā vīriešiem 
ārstiem. ārstes krievijas impērijā sniedza 
medicīnisko palīdzību galvenokārt sievietēm 
un bērniem un veica asistentes pienākumus 
ārstiem vīriešiem4. 

pirmā sieviete no kurzemes, kas ieguva 
vārdu zinātnē, bija līna šterna. viņa piedzi-
ma 1878. g. liepājā un 1903. g. ieguva aug-
stāko izglītību ženēvas universitātē. tajā pat 
gadā maskavas universitātē saņēma krievijas 
ārstes diplomu. ženēvā viņa kļuva par pirmo 
sievieti profesori. 

pēc ievērojamā bioķīmiķa Alekseja baha 
uzaicinājuma, l. šterna 1925. g. pārcēlās 
darbā uz padomju savienību. vadīja maska-
vas valsts universitātes un ar 1930. g. ot-
rās maskavas medicīnas institūta fizioloģijas 
katedru. 1939. g. viņu ievēlēja par vācijas 
dabas zinātņu akadēmijas īsteno locekli, bet 
1939. g. par pirmo sievieti — psrs zinātņu 
akadēmijas akadēmiķi5.

pirmā latviešu sieviete, kas studēja me-
dicīnu cīrihē, šveicē un monpansjē, franci-
jā (1892–1897) bija dora pliekšāne, dzim. 
1870. g. 27. augustā randenē. literāte un 
sabiedriskā darbiniece, ievērojamā latvie-
šu dzejnieka jāņa pliekšāna (raiņa) māsa. 
1897. g. viņa apprecējās ar pēteri stučku, 
vēlāko starptautiskās kustības darbinieku un 
padomju savienības valstsvīru. lai gan stu-
dijas palika nepabeigtas, tās viņai deva labu 
pamatu profesionālajai karjerai. viņa tulkojusi 
latviešu valodā fr. engelsa darbu „sociālisma 
attīstība no utopijas par zinātni” un A. bēbeļa 
„sieviete un sociālisms”. p. dauge raksta: „Ar 
savu nemāksloto vienkāršību, savām dzirk-
stošām, sajūsmu izstarojošām acīm, savu 

maigo, sirsnīgo valodu un principiālo nelokā-
mību viņa uzreiz iekaroja mūsu visu sirdis. 
viņa kā meteors uzliesmoja pelēkajā pilsonī-
bas apkārtnē.” Arī dzejniece Aspazija atzīst: 
„viņa bija ne tik vien latviešu pirmā studente, 
bet arī pirmā sieviešu kustības ierosinātāja.” 
viņa pašaizliedzīgi palīdzēja vīram p. stuč-
kam publicistikas darbos. pēc otrā pasau-
les kara no maskavas atgriezās rīgā. mirusi 
1950. g. 9. maijā rīgā6. 

19. gs. beigās uz šveici studēt devās jel-
gavas sieviešu ģimnāzijas absolventes klāra 
hibšmane, Anastasija čikste, lonija neiber-
ga-treigūte un Anna liberte. viņas 1906. g. 
ieguva ārstes diplomus. 

klāra hibšmane (1878–1946) kļuva par 
slobodskas apriņķa dzemdību nodaļas vadī-
tāju (1907–1912), kara bēgļu slimnīcas va-
dītāju rūjienā (1912–1915), higiēnas skolo-
tāju rīgas 3. ģimnāzijā un rīgas domnieci. 

lonija neiberga-treigūte (1880–1976) 
strādāja ģintermuižas psihiatriskajā slimnīcā 
jelgavā.

Anastasija rūtenfelde-čikste (1879–
1962) papildināja zināšanas berlīnes un ki-
jevas universitātēs, strādāja par rīgas vese-
lības valdes skolu higiēnas nodaļas vadītāju 
(1920–1940).

jāpiemin jelgavas meiteņu ģimnāzijas 
audzēknes — ārste viesītē un cēsīs verēna 
Akermane-treigūte un zobārste šarlote (lote) 
jakovļeva-veibele (1877–1940), kas beidza 
pēterburgas zobārstniecības skolu un nokār-
toja eksāmenus pēterburgas kara medicīnas 
akadēmijā, strādāja veselības valdes skolu 
higiēnas nodaļā (1921–1941) un lu zob-
ārstniecības nodaļā par asistenti7. 

daudzām latviešu sievietēm augstākā 
izglītība, arī pirmās darba gaitas saistās ar 
pēterburgu — augstākajām tehniskajām un 
speciālajām skolām un universitāti. te mā-
cījās valodniece Alma ābele, bioloģe marija 
tauja-tīlmane, mākslas vēsturniece olga 
rudovska, purvu pētniece marija galenie-
ce-liniņa, agronome olga kulitāne-stakle, 
mineroloģe irma kvēlberga un ķirurģe olga 
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bormane. pēc otrā pasaules kara viņu akadē-
miskā un zinātniskā darbība noritēja latvijas 
universitātē8. 

valodniece Anna ābele 1915. g. beidza 
bestuževa Augstāko sieviešu kursu vēstures 
un filoloģijas fakultātes lingvistikas nodaļu. 
diplomdarbā izstrādāja eksperimentālu pētī-
jumu par latviešu valodas zilbes intonācijām, 
kurš iespiests pēterburgas zinātņu akadēmi-
jas izdevumā (1915). viņa kļuva par augstā-
ko kursu stipendiāti, lai sagatavotos akadē-
miskam un zinātniskam darbam. 1917. g.  
A. ābele beidza valodniecības nodaļu, strā-
dāja slavistikas profesora bodueno de kurte-
nē vadībā un specializējās fonētikā profesora 
ļeva ščerbes vadībā. 1917. g. viņu ievēlēja 
par asistenti pēterburgas universitātes sa-
līdzināmās valodniecības katedrā, kur viņa 
nostrādāja līdz 1918. g.9 

Augu fizioloģe marija tauja-tīlmane 
1913. g. beidza bestuževa Augstāko sievie-
šu kursu fizikas un matemātikas fakultātes 
bioloģijas nodaļu. 1914. g. viņa nolika valsts 
eksāmenu pēterburgas valsts universitātē un 
ieguva 1. šķiras diplomu. viņu atstāja Augu 
fizioloģijas nodaļā kā stipendiāti gatavoties 
akadēmiskajam darbam. vēlāk viņa kļuva par 
petrogradas mežkopības institūta botānikas 
katedras asistenti (1916–1920)10. 

mineroloģe irma kvēlberga 1914. g. bei-
dza Augstākos sieviešu kursus pēterburgā. 
tajos mācījās arī mākslas vēsturniece olga 
rudovska un purvu pētniece marija galenie-
ce-liniņa (1911–1919).

Agronome olga kulitāne-stakle 1912. g. 
beidza stabuta Augstākos sieviešu lauksaim-
niecības kursus pēterburgā, 1912.–1915. g.  
bija smoļenskas guberņas džetskas zemes 
agronome. 1915. g. zemkopības minis-
trijā ieguva agronomes nosaukumu. līdz  
1920. g. strādāja par lauksaimniecības spe-
ciālisti petrogradas lauksaimniecības cen-
trālbiedrībā. 

mediķe olga bormane studēja sievie-
šu medicīnas institūtā pēterburgā (1916–
1918), kijevas universitātē (1919–1920) 

un atkal medicīnas institūtā, pēc revolūcijas 
pārdēvētajā petrogradā (1920–1921).

filoloģe Alise karlsone 1915. g. kijevas 
sv. vladimira universitātē beidza ģermāņu un 
romāņu filoloģijas nodaļu. bija sevastopoles 
juridiskā institūta angļu un latīņu valodas 
skolotāja (1919–1920) un taurijas universi-
tātes simferopolē docente ģermāņu un romā-
ņu filoloģijā (1920–1921).

mineroloģe katrīna zēberga 1915. g. bei-
dza maskavas Augstāko sieviešu kursu dabas 
zinātņu nodaļu. viņas diplomdarbs iespiests 
pēterburgas zinātņu akadēmijas izdevumā. 
strādāja zemstu savienības ķīmijas laborato-
rijā frontē (1916–1918).

milda liepiņa Augstākajos sieviešu kur-
sos maskavā apguva vēsturi, pēc tam mas-
kavas universitātē — pedagoģiju un psiho-
loģiju. 1920. g. beidza samaras universitāti.  
1922. g. atgriezās latvijā.

izcilā latviešu zinātniece lidija liepi-
ņa, dzim. 1891. g. 4. aprīlī pēterburgā,  
1919. g. beidza maskavas Augstāko sievie-
šu kursu fizikas un matemātikas fakultātes 
ķīmijas nodaļu. pirmā pasaules kara laikā, 
kad 1915. g. vācieši sāka lietot indīgās kau-
jas gāzes, viņa frontes pretgāzu laboratorijā 
profesora nikolaja šilova vadībā pētīja hlora 
absorbciju ar aktīvo ogli. tā l. liepiņa līdzās 
n. zeļinskim un n. šilovam uzskatāma par 
pirmās krievijas gāzmaskas radītāju. viņa 
strādāja maskavas dažādās augstākās mā-
cību iestādēs: Augstākajā tehniskajā skolā 
(1920–1930), sarkanarmijas ķīmiskajā kara 
akadēmijā (1932–1942), maskavas univer-
sitātē (1942–1945). viņa bija pirmā latvie-
te, kura padomju savienībā ieguva ķīmijas 
doktores (1937) un profesores (1940) grā-
du. kopš 1945. g. lidijas liepiņas dzīve un 
darbs noritēja rīgā. viņa kļuva par fizikālās 
un koloidālās ķīmijas katedras vadītāju latvi-
jas valsts universitātē (lvA) (1945–1958) un 
rīgas politehniskajā institūtā (1958–1972) 
un latvijas psr zinātņu akadēmijā par fizi-
kālās un koloidālās ķīmijas laboratorijas va-
dītāju (1946–1960). 1951. g. latvijas psr 
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zinātņu akadēmijā viņu ievēlēja par pirmo 
sievieti akadēmiķi. l. liepiņa pētījusi gāzu 
un elektrolītu absorbciju, metālu koroziju, 
ieteikusi metodes metālu konstrukciju aizsar-
dzībai pret koroziju. par pētījumiem korozi-
jas jomā 1970. g. viņa saņēma latvijas psr 
valsts prēmiju. zinātniece mirusi 1985. g.  
4. septembrī rīgā11. 

liene plaude-ādmine pēc studijām 
jaunaleksandrijas lauksaimniecības institūtā 
(1921–1922) studēja vīnes kultūrtehniskajā 
augstskolā (1923–1924)12. 

magda štaudingere-voita, latvijas zA 
goda locekle, dzimusi ārsta, latvijas pirmā 
sūtņa oskara voita ģimenē 1902. g. 17. 
augustā elvā, igaunijā. 1925. g. beigusi 
berlīnes universitāti, 1927. g. — freibur-
gas universitāti. papildinājusies lu nikolaja 
maltas botānikas laboratorijā (1927–1928). 
strādāja lielmolekulāro savienojumu ķīmijas 
institūtā freiburgā (1937–1953). Ar dzīves-
biedru profesoru hermani štaudingeru veica 
pētījumus lielmolekulāro savienojumu ķīmijā, 
par ko viņš 1953. g. saņēma nobela prēmiju. 
bija žurnāla „Die Makromolekulare Cheme” 
redaktore un freiburgas akadēmiski nodar-
bināto sieviešu organizācijas priekšsēdētāja 
(1949–1957). Apbalvota ar vācijas lielo no-
pelnu krustu (1982). 1996. g. viņai piešķirta 
latvijas zA lielā medaļa (1996). mirusi 95 
gadu vecumā 1997. g. 21. aprīlī freiburgā13. 

Sievietes Latvijas universitātē
Ar latvijas universitātes (lu) nodibināša-

nu 1919. g. 28. septembrī sievietēm pavē-
rās plašas iespējas iegūt augstāko izglītību. 
tomēr pavisam drīz, bermonta armijai iebrū-
kot rīgā, mācības universitātē no 1919. g.  
8. oktobra līdz 22. novembrim tika pār-
trauktas. studenti stājās karavīru rindās, 
studentes — karavīru palīdzības organizāci-
jā, ģimnāziste valija veščūna — arī armijā.

lu mazajā aulā plāksnē „par latviju kritu-
šie studenti” iegravēts elzas žiglēvicas vārds.

elza žiglēvica dzimusi 1898. g. 25. 
septembrī bērzes pagastā, pēc fon dervica 

ģimnāzijas beigšanas apmeklēja maskavas 
Augstāko sieviešu kursu fizikas un mate-
mātikas fakultāti (1916–1917). 1917. g. 
atgriezās rīgā, iestājās baltijas tehniskās 
augstskolas komerczinību fakultātē, pēc tam  
1919. g. 27. septembrī — lu tautsaimnie-
cības un tiesību zinātņu fakultātē. uzbrūkot 
bermonta karaspēkam rīgai, zem stipras  
ienaidnieka uguns 1919. g. 10. oktobrī, 
nesdama karavīriem ēdienu esplanādē, tika 
nāvīgi ievainota un ievietota slimnīcā, nomi-
ra 1919. g. 29. oktobrī. viņas pēdējie vārdi 
bija: „kā mūsējiem veicas?” pēc nāves apbal-
vota (1928) ar lāčplēša kara ordeni14. 

valija valērija veščūna-jansone, dzi-
musi 1903. g. slokas pagastā. latvijas ar-
mijā iestājās brīvprātīgi 1919. g. 8. oktob-
rī. piedalījās kaujās pret bermonta armiju.  
1919. g. 19. novembrī, kaujā ar vāciešiem, 
izlūkgājienā kā viena no pirmajām šķērso-
ja lielupi pie plāņu mājām. neskatoties uz  
ienaidnieka pārspēku, mūsējie ieņēma plā-
ņus, saņēma gūstekņus un ieguva ieročus. 
valija 1922. g. saņēma lāčplēša kara ordeni. 
Atvaļināta, beidza ģimnāziju un 1934. g. lu 
tieslietu zinātņu fakultāti ar tiesību zinātņu 
kandidātes grādu. rīgas pilsētas bāriņtiesas 
locekle. mirusi jūrmalā 1990. g. 10. jūnijā15. 

pirmajā universitātes pastāvēšanas 
1919./20. g., brīvības cīņu laikā, kad stu-
denti vīrieši atradās armijā, studējošo sievie-
šu skaits augstskolā bija 685 jeb 79,24% no 
visa studentu kopskaita. turpmākos gadus 
universitātē katru gadu studēja no 1238 līdz 
2504 sievietēm. 1934./35. mācību gadā 
viņas bija 30,48% no studentu kopskaita. 
palielinājās arī absolventu–sieviešu skaits. 
1937./38. mācību gadā universitāti beidza 
171 studente jeb 31,78% no kopskaita. 
pavisam no 1919. līdz 1939. g. universitā-
ti absolvēja 2065 sievietes jeb 30,18% no 
absolventu kopskaita (sk. 1. tab.)16. 

pamazām lu pieauga akadēmiskā dar-
bā iesaistīto sieviešu skaits. no 1919. līdz 
1939. g. kā mācību spēki universitātē strā-
dāja 72 sievietes: filoloģijas un filozofijas 
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fakultātē, matemātikas un dabaszinātņu, 
Ķīmijas fakultātē — septiņas sievietes, lauk-
saimniecības — astoņas, medicīnas — 40, 

1. tab.
lu studentu un absolventu skaits

tautsaimniecības — divas sievietes, veteri-
nārmedicīnas  un inženierzinātņu fakultā  - 
tēs — pa vienai sievietei (sk. 2. tab.)17.

studenti Absolventi

mācību 
gadi

kopā vīrieši sievie-
tes

sieviešu 
no 

kopskaita 
%

kopā vīrieši sievie-
tes

sieviešu 
no 

kopskaita 
%

1919./20. 1262 577 685 79,24 19 7 12 63,32

1920./21. 3472 2234 1238 35,64 39 38 1 2,82

1921./22. 4777 3276 1501 31,42 130 99 31 23,85

1922./23. 5440 3660 1780 32,72 76 71 5 6,58

1923./24. 6001 4112 1889 31,15 179 140 39 16,76

1924./25. 6262 4394 1868 29,83 203 124 79 38,92

1925./26. 6626 4775 1851 27,93 179 130 49 27,37

1926./27. 7086 5187 1899 26,80 343 211 132 38,48

1927./28. 7449 5504 1943 26,08 401 268 136 33,91

1928./29. 7803 5789 2014 25,81 363 247 116 31,95

1929./30. 8176 6072 2104 25,73 383 279 104 27,15

1930./31. 8481 6222 2259 26,64 419 298 121 28,89

1931./32. 8636 6231 2405 27,85 495 359 136 26,26

1932./33. 8509 6093 2416 28,39 537 386 151 28,81

1933./34. 8587 6083 2504 29,92 498 355 143 28,71

1934./35. 8017 5573 2444 30,48 409 276 133 32,51

1935./36. 7181 5006 2175 30,28 542 370 177 32,35

1936./37. 6778 4776 2002 29,53 563 394 169 30,02

1937./38. 6780 4763 2017 29,97 538 367 171 31,78

1938./39. 7247 5143 2104 29,03 520 360 160 30,77

6841 4776 2065 30,18
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filoloģijas un filozofijas fakultāte
filoloģijas un filozofijas fakultātē strādā-

ja sešas sievietes: viena ārkārtas profesore 
(vecākā docente), divas privātdocentes, di-
vas lektores un viena vecākā asistente. lielu 
ieguldījumu mācību darbā ir devušas valod-
nieces: ārkārtas profesore (vecākā docente) 
Anna ābele, privātdocente Alise karlsone, 
mākslas vēsturniece un privātdocente olga 
rudovska, psiholoģe un pedagoģe, vecākā 
asistente milda liepiņa. 

Anna ābele dzim. 1881. g. 2. maijā 
valmieras pagastā. valodniece, atgriezusies 
no pēterburgas, lu studēja baltu valodas 
(1920–1922), nokārtoja doktorantes eksā-
menus baltu filoloģijā. baltu valodu lektore 
prāgas universitātē, kur papildinājās slāvu 
filoloģijā. lu privātdocente (1924–1934), 

docente (1934–1937), vecākā docente  
(1937–1939), vecākā docente un ārkārtas 
profesore (1939–1944). lasīja slāvu valodas 
un latviešu valodas fonētikas lekcijas. 1944–
1949. g. trimdā vācijā. 1949. g. izceļoja 
uz Amerikas savienotajām valstīm. mirusi 
1975. g. 9. oktobrī ņujorkā. pētījusi latvie-
šu valodas zilbes un intonācijas, izskaidrojusi 
latviešu izlokšņu vokālismu, devusi izlokšņu 
aprakstus. izveidojusi latvijā pirmo eksperi-
mentālās fonētikas kabinetu. 1979. g. Asv 
nodibinātais Annas ābeles fonds piešķir bal-
vas par pētījumiem valodniecībā18. 

Alīse karlsone dzim. 1881. g. 2. jūni-
jā valkā. lu lektore ģermānistikā (1922–
1923). Ar lu stipendiju papildinās min-
henē (1923–1926). 1925. g. iegūst Dr. 
phil. grādu. privātdocente angļu filoloģijā  

2. tab.
Latvijas universitātes sievietes mācību spēki (1919–1939)

fakultāte kopā vec. 
doc.*

priv. 
doc.

lekt. vec. 
asist.

Asist. jaun. 
asist.

ins-
truk-
tori

filoloģijas un 
filozofijas

6 1 2 2 1 – – –

matemātikas un 
dabaszinātņu

6 1 1 – 2 1 1 –

Ķīmijas 7 – 2 – 3 – 2 –

lauksaimniecības 8 – 3 1 1 2 – 1

medicīnas 40 – 1 – 1 18 20 –

veterinārmedicīnas 1 – 1 – – – – –

inženierzinātņu 2 – – – – – 2 –

tautsaimniecības un 
tiesību zinātņu

2 – – – – – 1 1

pavisam 72 2 10 3 8 21 26 2

*1939. g. vecākās docentes pārdēvēja par ārkārtas profesorēm.
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(1926–1944). bijusi ārzemju komandēju-
mos vācijā un Anglijā (1930, 1936–1937). 
strādājusi britu muzejā un oksfordas univer-
sitātes bibliotēkā. pētījusi senangļu valodu 
un angļu literatūras senākos posmus. mirusi 
1959. g. 7. jūlijā rīgā19. 

olga rudovska dzim. 1893. g. 20. sep-
tembrī zālītes pagastā. Ar maģistra grādu 
1927. g. beigusi lu vēstures nodaļu. lu jau-
nākā asistente (1927–1930) un privātdocen-
te (1937–1940). lasījusi lekcijas par grie-
ķu mākslu20. trimdā vācijā (1944–1950). 
1950. g. izceļojusi uz Amerikas savienota-
jām valstīm, strādājusi mākslas muzejā. mi-
rusi ņujorkā 1963. g. 13. martā. publicējusi 
rakstus par antīkās mākslas pieminekļiem 
latvijā21. 

milda liepiņa dzim. 1888. g. 22. aprīlī 
jaunjelgavā. beigusi lu, bijusi jaunākā asis-
tente (1923–1927), asistente (1927–1937), 
vecākā asistente (1937–1939). papildināju-
sies leipcigas psiholoģijas institūtā vācijā 
(1930), vīnes psiholoģijas institūtā (1931). 
bijusi psiholoģijas lektore latvijas mākslas 
akadēmijā un latvijas tautas augstskolā. 
vācu laikā, 1943. g., aizstāvēja pedagoģijas 
doktores Dr. phil. disertāciju „miesas uzbūve 
un psihiskā īpatnība”. pēc otrā pasaules kara 
bija latvijas valsts mākslas akadēmijas docē-
tāja. veikusi pētījumus eksperimentālajā un 
jaunatnes psiholoģijā, sarakstījusi grāmatas 
„inteliģences pārbaudes” (1935) un „rakstu-
ra tipi un rakstura audzināšana” (1938)22. 

jāpiemin esejiste un rakstniece zenta 
mauriņa. viņa pirmā lu ieguvusi filozofijas 
doktora (Dr. phil.) grādu. zenta mauriņa 
dzim. 1897. g. 5. decembrī lejasciemā. pie-
cu gadu vecumā pēc bērnu triekas zaudēja 
spēju staigāt. lu studēja filozofiju (1921–
1923) un baltu filoloģiju (1923–1927). pēc 
studiju beigšanas bija lektore tautas univer-
sitātē rīgā un mūrmuižā. kā lektore kļuva 
ļoti populāra. 1927. g. papildinājusies hei-
delbergas universitātē filozofijā un literatūrzi-
nātnē. 1938. g. aizstāvēja filozofijas doktores 
disertāciju „friča bārdas pasaules uzskats”. 

emigrēja uz vāciju 1944. g. pārcēlās uz 
zviedriju (1946–1965). bija docētāja up-
salas universitātē (1949–1963). 1965. g.  
atgriezās vācijā, lasīja lekciju ciklus vācijas, 
šveices, itālijas un citās eiropas valstu pil-
sētās. 1971. g. apbalvota ar k. Adenauera 
prēmiju un 1969. g. — ar pasaules brīvo 
latviešu asociācijas balvu. mirusi 1978. g. 
25. aprīlī šveicē, bāzelē.

z. mauriņa iedibinājusi lu literāri filozo-
fisko esejas žanru. publicēja esejas: „daži 
pamata motīvi raiņa mākslā” (1928), „jā-
nis poruks un romantisms” (1929), „baltais 
ceļš” (1935), „saules meklētāji” (1935), 
kurās apskatīta rakstnieku personība un 
daiļrades īpatnības. kultūrfilozofiskā prob-
lemātika risināta esejās „pārdomas un iece-
res” (1934), „dzīves apliecinātāji” (1935), 
„grāmata par cilvēkiem un lietām” (1938), 
„ziemeļu tēmas un variācijas” (1939), „pro-
metēja gaismā” (1943). vairākas z. mauri-
ņas grāmatas izdotas vācu valodā „Die Auf-
gabe des Dichters in unserer Zeit” (1965), 
„Porträts russischer Schriftsteller” (1968), 
„Kleines Orchester der Hoffnung” (1974). 
literatūrā populārs kļuvis mauriņas darbs par 
f. dostojevski (1931) — krievu valodā izdots 
1934. g., angļu valodā — 1936. g. zentas 
mauriņas kopotie raksti iznākuši 15 sējumos 
(1996–2003)23. 

matemātikas un dabaszinātņu 
fakultāte

matemātikas un dabaszinātņu fakultātē ir 
strādājušas sešas zinātnieces: viena ārkārtas 
profesore (vecākā docente), viena privātdo-
cente, divas vecākās asistentes, viena asis-
tente un viena jaunākā asistente. Akadēmis-
kā darbā un zinātnē izcēlušās augu fizioloģe, 
ārkārtas profesore marija tauja-tīlmane, zoo-
loģijas privātdocente olga tronberga un vecā-
kā asistente Anna āboliņa-kroģe. 

marija tauja-tīlmane dzim. 1889. g. 14. 
janvārī šķibes pagastā. Arhitekta osvalda 
tīlmaņa māsa. lu Augu fizioloģijas katedras 
asistente (1920–1923), vecākā asistente 



letonikas avoti

60

(1923–1928), privātdocente (1934–1938), 
vecākā docente (1938–1939), ārkārtas pro-
fesore (1939–1944). 1924. g. habilitējusies 
ar darbu „Kulturversuche mit Spaltöftnungs-
zellen”. lasījusi vispārīgo fizioloģiju lauk-
saimniecības un mežkopības studentiem un 
augšanas fizioloģu bioloģijas nodaļas studen-
tiem. 1923. g. papildinājusies pie profesora 
haberlanda berlīnes universitātē. 1930. g. 
vīnē un insbrukā iepazinusies ar kvantita-
tīvo mikroķīmisko analīzi. mirusi 1975. g.  
4. aprīlī rīgā24. 

olga trauberga dzim. 1894. g. 10. sep-
tembrī ēveles pagastā. 1926. g. beigusi lu 
matemātikas un dabaszinātņu fakultātes  
bioloģijas nodaļu. lu jaunākā asistente 
(1933–1937), asistente (1937–1939), 
vecākā asistente (1939), privātdocente 
(1939–1944). 1944. g. palika latvijā. sa-
rakstījusi grāmatas „praktiskie darbi zoolo-
ģijā studentiem” (1933) un „zooloģija vi-
dusskolām” (1938). publicējusi darbus par 
miriapodiem, sūkļiem un biozojiem, arī raks-
tu krājumā „latvijas zeme, daba un tauta”  
2. sējumā (1936)25. 

Anna āboliņa-kroģe dzim. 1905. g. 27. 
augustā jaunburtnieku pagastā. vīrs zoo-
logs, profesors leons āboliņš (1895–1974). 
1930. g. beigusi lu matemātikas un dabas-
zinātņu fakultātes bioloģijas nodaļu. lu sa-
līdzināmās anatomijas un eksperimentālās 
zooloģijas institūta dzīvnieku fizioloģijas no-
daļas jaunākā asistente (1936–1940), vecā-
kā asistente (1936–1944). Ar kultūras fonda 
atbalstu stažējusies neapoles zooloģiskajā 
stacijā itālijā (1936–1937) un strasbūras 
medicīnas fakultātes histoloģijas institūtā. 
1944. g. emigrēja uz zviedriju. venera-grena 
institūta stokholmā un upsalas universitātes 
zooloģiskā institūta pētniece (1945–1955). 
neapoles zooloģiskās stacijas pētniece 
(1955–1963). 1963. g. upsalas universi-
tātē ieguvusi doktora grādu, turpat docētāja 
(1963–1975). pētījumi eksperimentālā zoo-
loģijā, embrioloģijā un endokrinoloģijā26. mi-
rusi 1997. g. 6. jūnijā upsalā, zviedrijā.

Ķīmijas fakultāte
lu Ķīmijas fakultātē strādāja septi-

ņas zinātnieces: divas privātdocentes, trīs  
vecākās asistentes un divas jaunākās asisten-
tes. lielākos panākumus ir guvušas farmacei-
tes — privātdocente, vēlāk docente irina ro-
bežniece, vecākā asistente irma grauze-lāce 
un mineroloģes privātdocentes irma kvēlber-
ga un katrīna zēberga. 

irina robežniece dzim. 1892. g. 20. 
jūlijā pēterburgā, beigusi lu Ķīmijas fakul-
tātes farmācijas nodaļu (1926). lu Ķīmijas 
fakultātes jaunākā asistente (1926–1927), 
asistente (1927–1934), vecākā asisten-
te (1934–1940), docente (1940–1941). 
pievērsās uzturvielu ķīmijai. 1937. g. pa-
pildināja zināšanas pie profesora A. frid-
riha organisko vielu kvantitatīvā analīzē.  
1937. g. strādāja zviedrijā pie bioķīmiķa 
nobela prēmijas laureāta profesora n. k. fon  
eilera-helpina un 1938. g. ungārijā segen-
das universitātē pie nobela prēmijas laureā-
ta A. sent-gerga pētījusi p un c vitamīnus. 
pētījumus apkopoja doktora disertācijā, kuru 
viņa nepaspēja aizstāvēt, un darbs vācu 
okupācijas laikā gāja bojā. padomju laikā 
1940.–1941. g. bija uzturvielu un baudvie-
lu laboratorijas vadītāja un A. kirhenšteina 
organizēta vitamīnu institūta direktora viet-
niece. vācu okupācijas laikā i. robežnieci 
apcietināja un ievietoja rīgas termiņcietumā 
(1941–1942). pēc kara viņa vadīja lvu Ķī-
mijas fakultātes uzturvielu un ķīmijas katedru 
(1944–1948). farmācijas studentiem lasīja 
uzturvielu ķīmijas kursu, bet biologiem — 
augu bioķīmijas kursu. Ķīmijas fakultātes 
dekāne (1945–1949). tikai 1945. g. psrs 
Augstākās atestācijas komisija apstiprināja 
bioloģijas zinātņu kandidātes un docentes 
nosaukumus. nodibinot rīgas medicīnas 
institūtu, 1951. g. viņa kļuva par farmācijas 
ķīmijas katedras docenti un līdz pensijai vadī-
ja farmanognozijas katedru. mirusi 1972. g.  
3. novembrī rīgā27. 

olga grauze-lāce dzim. 1897. g. rīgā. 
1927. g. beigusi lu Ķīmijas nodaļu ar  
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inženiera grādu ķīmijā un 1928. g. — farmā-
cijas nodaļu ar farmācijas kandidāta grādu. 
farmakoloģijas katedras jaunākā asistente 
(1927), asistente (1928–1935) un vecākā 
asistente (1935–1944). emigrējusi 1944. g.  
uz vāciju. pētījusi minerālmēslu ietekmi uz 
gaistošo eļļas saturu sinepju sēklās. mirusi 
vācijā 1952. g. 30. decembrī28. 

irma kvēlberga dzim. 1887. g. 8. jan-
vārī kandavas pagastā. lu Ķīmijas fa-
kultātes mineraloģijas institūta jaunākā 
asistente (1921–1926), vecākā asistente 
(1926–1937), privātdocente (1937–1944). 
1936. g. habilitējusies ar darbu par iežu sair-
šanu korsikā „Die Tafoni — Verwitterungs
cheinung”, kas izstrādāts kopā ar profesoru  
b. popovu un publicēts lu Ķīmijas rakstu sē-
rijā (1937)29. 

katrīna zēberga dzim. 1889. g. 29. 
janvārī rīgā. lu Ķīmijas fakultātes kristalo-
grāfijas un mineraloģijas institūta jaunākā 
asistente (1923–1926), vecākā asistente 
(1926–1937), privātdocente (1937–1944). 
1937. g. habilitējusies ar darbu „granīta un 
gabro attiecības korsikas iežos”. pēc otrā 
pasaules kara lu ģeoloģijas fakultātes pet-
rogrāfijas un mineraloģijas katedras vadītāja. 
līdz 1958. g. lasīja lekcijas kristalogrāfijā, 
mineraloģijā un petrogrāfijā Ķīmijas, ģeolo-
ģijas un ģeogrāfijas fakultāšu studentiem.  
mirusi 1975. g. 18. augustā dobelē30. 

Lauksaimniecības fakultāte
fakultātē akadēmiskajā darbā bija sais-

tītas astoņas sievietes: trīs privātdocentes, 
viena vecākā asistente, divas asistentes, 
viena lektore un viena instruktore. jāatzīmē 
privātdocentes — piensaimniece dagmāra 
talce-niedra un puvju pētniece marija ga-
leniece-liniņa, lopkopības speciāliste liene 
plaude-ādmine, vecākā asistente, piensaim-
niece Alma tērmane-uzkalne un vecākā lek-
tore mājturībniece olga kulitāne-stakle.

dagmāra talce-niedra dzim. 1892. g.  
4. martā rīgas apriņķa baložu muižā.  
1924. g. beigusi lu lauksaimniecības fakul-

tāti. bija šīs pašas fakultātes mikrobioloģijas 
katedras jaunākā asistente (1924–1927), 
asistente (1927–1930), vecākā asistente 
(1930–1935), privātdocente (1935–1939). 
papildinājusies bioķīmijā pie profesora  
A. i. virtanena helsinkos. 1938. g. iepazi-
nusi piensaimniecību dānijā, norvēģijā un 
zviedrijā. jelgavas lauksaimniecības akadē-
mijas piensaimniecības katedras vadītāja un 
docente (1939–1941), tautsaimniecības un 
saimniekošanas mācības katedras docente 
(1941–1944). 1944. g. emigrējusi uz vā-
ciju. unrrA universitātes minhenē docente 
(1946–1948). minhenes tehniskās augst-
skolas asistente. pārcēlās uz kanādu, bija 
ņubrensvikas piensaimniecības nodaļas va-
dītāja. pētījusi sviesta mikrofloru un pienskā-
bes baktēriju spēju ražot aromātus. mirusi 
1959. g. Asv31. 

marija galeniece-liniņa dzim. 1880. g. 
18. novembrī mētrienas pagastā. 1921. g. 
beigusi lu matemātikas un dabaszinātņu 
fakultāti. vīrs bioloģijas profesors pauls ga-
lenieks (1891–1962) — latvijas lauksaim-
niecības akadēmijas profesors. lu purvu un 
kūdras izmantošanas katedras jaunākā asis-
tente (1922–1924), asistente (1924–1934), 
privātdocente (1934–1939). papildinājusies 
1925. g. vācijā, bavārijas purvu pētniecības 
stacijā, 1937. g. — somijā, helsinku universi-
tātē. pēc kara latvijas lauksaimniecības aka-
dēmijas ģeoloģijas un mineraloģijas katedras 
docente (1945–1947). bioloģijas zinātņu 
kandidāte (1946), latvijas psr zinātņu aka-
dēmijas bioloģijas institūta botānikas sekto-
ra zinātniskā līdzstrādniece (1954–1963). 
pētījusi latvijas mežu un purvu attīstību pēc 
ledus laikmeta, izmantojot putekšņu analīzes 
metodi, un latvijas augu seku. līdzautore 
grāmatām „latvijas psr veģetācija” (1958) 
un „latvijas sfagnu sūnu noteicējs” (1962). 
mirusi 1984. g. 6. janvārī rīgā32. 

liene plaude skrodele-ādmine dzim. 
1898. g. 26. decembrī mazsalacas pagas-
tā. 1930. g. beigusi lu lauksaimniecības 
fakultāti. lu lopkopības katedras asistente 
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(1933–1935), vecākā asistente un privātdo-
cente (1935–1939). iepazinusies ar vācijas, 
igaunijas, lietuvas, somijas un skandināvijas 
labākajām lopu audzētavām. lu veterinār-
medicīnas fakultātes privātdocente (1941–
1944). vadījusi lopkopības nozari jelgavas 
lauksaimniecības akadēmijas fermā vecaucē. 
1944. g. emigrēja uz vāciju. baltijas univer-
sitātes (hamburga, dineberga, 1946–1949) 
docētāja, vēlāk izceļoja uz Austrāliju. mirusi 
1988. g. 28. jūnijā Austrālijā33.

olga kulitāne-stakle dzim. 1888. g. 26. 
septembrī jaunburtnieku pagastā. vīrs llA 
profesors pēteris kulitāns. kaucmindes māj-
turības skolas skolotāja (1922–1927) un 
direktore (1927–1936), latvijas mājturības 
institūta direktore (1936–1940), latvijas 
universitātes (1929–1939), lauksaimniecī-
bas akadēmijas (1939–1941) mājsaimniecī-
bas un mājturības vecākā lektore un mājtu-
rības un uzturmācības katedras docente un 
katedras vadītāja (1944–1948). Apbalvota 
ar triju zvaigžņu ordeni (1925). publikācijas 
„mājsaimniecība” (1931) līdzautore34. 

Alma tērmane-uzkalne dzim. 1893. g. 
13. jūlijā skultes pagastā. 1926. g. beigu-
si lu lauksaimniecības fakultāti. bijusi šīs 
fakultātes jaunākā asistente (1929–1930), 
asistente (1930–1936), vecākā asistente 
(1936–1939), lauksaimniecības akadēmi-
jas lauksaimniecības fakultātes privātdo-
cente (1939–1940, 1941–1944), docente 
(1940–1941) un piensaimniecības katedras 
docente (1944–1948). pētījusi piena un tā 
produktu fizikālās īpašības35. 

medicīnas fakultāte  
un tās zobārstniecības nodaļa

medicīnas fakultātē strādājušas 40 sie-
vietes: viena privātdocentes asistente, as-
toņpadsmit asistentes un divdesmit jaunā-
kās asistentes. īpaši nopelni zinātnē pieder 
privātdocentei lūcijai jērumai-krastiņa, iek-
šķīgo slimību speciālistei, vecākai asistentei 
martai vīgantei un asistentei, ķirurģei Annai 
bormanei.

lūcija jēruma-krastiņa dzim. 1899. g.  
12. oktobrī cēsīs, beigusi lu medicīnas fa-
kultāti. bija šīs fakultātes jaunākā asisten-
te (1925–1928), asistente (1928–1935), 
vecākā asistente (1935–1938), privātdo-
cente (1938–1940). 1935. g. aizstāvēja 
Dr. med. disertāciju „latviete no antropo-
loģiskā viedokļa”. oponenti: g. reinhards,  
e. fērmanis un j. prīmanis. darbs publicēts 
1935. g. lu medicīnas fakultātes rakstu sē-
rijā ar nosaukumu „Die Lettin von antropolo-
gischen Standpunkt”, apbalvots ar kultūras 
fonda un krišjāņa barona godalgu. lasījusi 
anatomijas kursu zobārstniecības nodaļas 
studentiem. 1938. g. ieguva otru krišjāņa 
barona godalgu par darbu „Antropoloģiskie 
dati par latviešu skolu jaunatni”. 1944. g. 
emigrēja uz vāciju. 1948. g. izceļoja uz ve-
necuēlu, kur turpināja antropoloģiskos pētī-
jumus. nozīmīgākais darbs: „Antropologi-
cal Investigation of the Venezuela Femele 
Prisioners”. mirusi 1968. g. 23. septembrī 
karakasā, venecuēlā36.

Anna bormane dzim. 1896. g. 13. aprī-
lī vecgulbenē. Ķirurģe. 1927. g. beidza lu 
medicīnas fakultāti, kļuvusi par fakultātes 
jaunāko asistenti (1924–1928), asistenti 
(1928–1932). 1934. g. kā pirmā sieviete 
aizstāvēja medicīnas doktora disertāciju „ek-
sperimentālie pētījumi par trofiskām čūlām 
ekstremitātē pēc n.ischiadicus bojājumiem”. 
disertācijas oficiālie oponenti A. bieziņš,  
j. Alksnis un p. stradiņš37. ārste rīgā, pilsē-
tas revīzijas komisijas locekle (1932–1944). 
pēc kara rīgas 1. poliklīnikas ārste. mirusi 
1990. g. 2. oktobrī rīgā38. 

marta vīgante dzim. 1900. g. 14. martā 
kūduma pagastā. interniste 1926. g. beigusi 
lu medicīnas fakultāti. universitātes docē-
tāja (1926–1947), asistente (1930–1936), 
vecākā asistente (1936–1947). 1936. g. 
aizstāvēja medicīnas doktores disertāci-
ju „eksperimentālie un klīniskie pētījumi  
par dažiem miega un nomierinošiem līdzek-
ļiem un to nozīmi diabēta terapijā”. oponenti 
e. rencis, e. kalniņš, j. miķelsons39. iekšķīgo 
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slimību propedeitikas katedras vadītāja. mi-
rusi 1966. g. 1. janvārī rīgā40. 

Veterinārmedicīnas fakultāte
lu veterinārmedicīnas fakultātē par mā-

cību spēku strādāja veterinārārste privātdo-
cente milda skudiņa. viņa bija arī pirmā stu-
dente, kas iestājusies šajā fakultātē.

milda skudiņa dzim. 1894. g. 6. mai-
jā ropažu pagastā. 1926. g. beigusi lu 
veterinārmedicīnas fakultāti. lu patoloģis-
kās anatomijas katedras jaunākā asistente 
(1926–1930), asistente (1930–1936), pri-
vātdocente (1934–1939). jelgavas lA/latvi-
jas lA privātdocente (1939–1940), docente 
(no 1940), katedras vadītāja (1950–1952). 
latvijas psr nopelniem bagātā veterinārārs-
te (1957). pētījumi dzīvnieku slimību patolo-
ģiskā morfoloģijā, vēžu, bišu un zivju slimī-
bas. mirusi 1968. g. 2. martā rīgā41. 
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1 Augstākās tehniskās izglītības vēsture 

Latvijā. 1. daļa. rīgas politehnikums. rī-
gas politehniskais institūts 1862–1919. 
rīga: rtu, 2002. 295 lpp.

2 Latvijas Universitāte divdesmit gados 
1919–1939 1. daļa. vēsturiskas un sta-
tistiskas ziņas par universitāti un tās fakul-
tātēm. rīga: lu, 1939. 920 lpp.

3 baltiņš m. Latvijas Universitātei 85. 
latvijā aizstāvētas doktora disertācijas 
(1923–1944). rīga, lu. 

4 zelče V. Nezināmā Latvijas sieviete 19. 
gadsimta otrajā pusē. rīga: latvijas arhī-
vistu biedrība, 2002. 

5 dreifuss j. Lina Solomovna Stern (1878–
1968). succesful hochemist, nehroscien-
tist and femist in geneva and in moscow. 
Женщины химики, биографический 
портрет, вклад в образование и науку, 
признание. Москва: Московский гума-
нитарный университет, 2011. c. 35.

6 zelče V. Nezināmā Latvijas sieviete 19. 
gadsimta otrajā pusē. rīga: latvijas arhī-
vistu biedrība, 2002; stučka d., dz. pliek-

šāne. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. 
rīga: zinātne, 2003. 506 lpp.

7 zelče V. Nezināmā Latvijas sieviete 19. 
gadsimta otrajā pusē. 

8 Latvijas Universitāte, 1919–1929. rīga: 
latvijas ūniversitāte, 1929. 615 [1] lpp.; 
Latvijas Universitāte divdesmit gados 
1919–1939. 2. daļa. mācību spēku bio-
grāfijas un bibliogrāfija. rīga: lu, 1939. 
647 lpp.

9 turpat.
10 turpat.
11 Страдынь Я. П. Памяти академика 

Л.К.Лепинь: [К 95-летию со дня рожде-
ния: 1891–1985] Известия Академии 
наук Латвийской ССР. Серия химиче-
ская. 1986. n 2. c.131– [137]; gros-
valds ilgars. latvijas sievietes ķīmijā. il-
gars grosvalds, ivan grinevich. bibliogr.: 
19.–31. lpp. kopsav. angļu, krievu val. 
Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie 
raksti. 8. sērija, humanitārās un sociālās 
zinātnes, 18.sēj. (2011). 33.–37. lpp. 

12 Latvijas Universitāte divdesmit gados 
1919–1939. 2. daļa. 647 lpp.
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bibliogr.: 19.–31. lpp. kopsav. angļu, 
krievu val. Rīgas Tehniskās universitātes 
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rās un sociālās zinātnes, 18.sēj. (2011). 
33.–37. lpp.; Гриневич И. И. Первые 
латвийские женщиныхимики. И. И. 
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Zinātņu Akadēmijas Vēstis. 1992. 6:  
79.–80.
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saimniecības un tiesību zinātņu fakultātes 
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18 Latvijas Universitāte, 1919–1929. 615 
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daļas absolventu dzīves un darba gaitas 
(1919–1944). 427. lpp.; Zinātne Tēvze-
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arhīvs (lvvA), 7427. f., 13. apr., 2. l., 
137 lp.; ābele Anna. Latvijas enciklopēdi-
ja. 1. sēj. rīga: v. belokoņa izdevniecība, 
2002. 17. lpp.

19 Latvijas Universitāte divdesmit gados 
1919–1939 1. daļa. 920 lpp.; Latvijas 
Universitāte, 1919–1929. 615 [1] lpp.; 
Latvijas Universitāte divdesmit gados 
1919–1939. 2. daļa. 647 lpp.; Zinātne 
Tēvzemes divdesmit gados 1918–1938. 
411. lpp.; karlsone Alise. lvvA, 7427. f., 
13. apr., 780. l., 224 lp.

20 Latvijas Universitāte, 1919–1929. 615 
[1] lpp.; Latvijas Universitāte divdesmit 
gados 1919–1939. 2. daļa. 647 lpp.

21 Latvijas Universitāte divdesmit gados 
1919–1939 1. daļa. 920 lpp.; Latvijas 
Universitāte, 1919–1929. 615 [1] lpp.; 
Latvijas Universitāte divdesmit gados 
1919–1939. 2. daļa. 647 lpp.; Zinātne 
Tēvzemes divdesmit gados 1918–1938. 
411. lpp.; rudovska olga. Latvju encik-
lopēdija. 4. sēj. rockville md Asv, Ame-
rikas latviešu institūts, 1990. 155.–156. 
lpp.

22 Latvijas Universitāte divdesmit gados 
1919–1939 1. daļa. 920 lpp.; Latvi-
jas Universitāte divdesmit gados 1919–
1939. 2. daļa. 647 lpp.; liepiņa mil-
da. lvvA, 7427. f., 13. apr., 1034. l.,  
184 lp.

23 mauriņa zenta. Latviešu rakstniecība bio-
grāfijās. rīga: zinātne, 2003. 391.–393. 
lpp.; Kultūras saknes: esejas, 1929–
1944. mauriņa zenta. raksti 15 sējumos. 
rīga: daugava, 2003. 6. sēj.

24 Latvijas Universitāte divdesmit gados 
1919–1939 1. daļa. 920 lpp.; Latvijas 



65

Universitāte, 1919–1929. 615 [1] lpp.; 
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devniecība, 2005. 523. lpp.

27 Latvijas Universitāte divdesmit gados 
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Tēvzemes divdesmit gados 1918–1938. 
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LVU docente Katrīna Zēberga. rīga, rtu. 
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LATVIAN WomeN oN TheIR WAY To hIGheR eDuCATIoN AND SCIeNCe

Ilgars Grosvalds
Ivans Griņevičs

Summary

Key words: Latvian women in universities abroad; the highest rates of women in 
Russia; Latvian University women

during the times of tsarist russia, women who intended to obtain an official diploma in 
higher education were obliged to go abroad. however, they were permitted to attend special 
courses for women that were given by the universities of moscow, st. petersburg, and other 
large universities of the russian empire. After the deposition of the tsar in 1917, doors were 
opened for women to obtain officially recognized higher education in the polytechnic institute 
of riga in moscow, and the first females enrolled there in 1918. the university of latvia 
provided a variety of options for students in sciences. from 1919 to 1940, 2065 women 
graduated from the university of latvia, which made 30,18% of the total amount of all the 
students. A number of young female specialists became lecturers of the university. the ma-
jority of them — forty — worked at the department of medicine, eight at the department of 
chemistry; six at the department of philosophy and philology, and six at the department of 
mathematics and natural sciences. less interest was shown in some other fields: two women 
worked at the department of engineering, two — at the department of economics and law 
and only one — at the department of veterinary medicine. eight phd theses were defended: 
two of them — abroad, six — at the university of latvia.
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