
“Izglītota cilvēka ceļš uz 

Latvijas valsti”

Kā kļūt par personību ar pasaules slavu

Rita Kovala, Vecumnieku pagasta muzeja vadītāja

Aloida Baķe, Vecumnieku pagasta muzeja vadītāja no 1999. gada līdz 2015. 

gadam, ilggadējā vēstures un filozofijas skolotāja Vecumnieku vidusskolā



Diplomāts, zinātnieks,

vēsturnieks

ARNOLDS SPEKKE

(1887-1972)



Vecumnieku novads

Iedzīvotāji – 8452

Teritorija – 844,5 km2

Teritoriālais dalījums:

• Vecumnieku pagasts

• Stelpes pagasts

• Bārbeles pagasts

• Skaistkalnes pagasts

• Valles pagasts

• Kurmenes pagasts



Vecumnieku Sarkanā skola 
(1889 – 1993)

Šobrīd Vecumnieku 

pagasta muzejs



Skolas pārzinis Andrejs Speķis

un Doroteja Cīrule kāzu dienā 
1874.gadā.

Vecumuižas 6.klašu pamatskola 

darbu sāk 1889.gada rudenī.



2017.gadā  Arnolda Spekkes 

130. dzimšanas dienā 

pie Sarkanās skolas 

atklāja piemiņas plāksni.





Izglītības ceļa sākums

 Vecumuižas un Iecavas 

pagastskolas

 1906.gadā beidz 

Jelgavas reālskolu (19 

g.v.)

1.rindā no kreisās: dzejniece Elza Stērste (dzejnieka

Edvarda Virzas dzīvesbiedre), blakus ievērojamā pianiste

Aleksandra Stērste (Arnolda Spekkes dzīvesbiedre)



 1907.-1908. studē 

Rīgas polittehnikumā

“Man toreizējās Rīgas kultūras gaiss nepatika, nemaz

nepatika. Politisko cīņu un naida, cik nevajag, bet

garīgās pasaules problēmu, pēc kurām tā alka mans

prāts, nekādu.”

(Mācību spēki- tikai 2 latvieši, pārējie vācieši, baltvācieši, poļi.)



Studijas Maskavas Ķeizariskajā universitātē 
(1908-1918)

 Eksterni gatavo latīņu valodu-

iestājas juridiskajā fakultātē (uz 

vienu mēnesi).

 Vienu gadu ļoti cītīgi mācās 

grieķu valodu, jo grib pāriet uz 

filoloģijas fakultāti.

 Iestājas romāņu fakultātē.

Arnolds Spekke studiju 

gados Maskavā.

Redzot studenta spējas, centību, mērķtiecību, 

Arnoldu Spekki apmēram pusotra gada pirms 

beigšanas atstāj pie universitātes darbā.



Šajā periodā precējies ar Aleksandru Stērsti. 

1915.gadā piedzimst dēls Andrejs.

Studijas Maskavas Ķeizariskajā universitātē 
(1908-1918)

Gan I Pasaules karš, gan 

revolucionārie notikumi Krievijā 

1917. un 1918.gadā ienes 

milzīgas pārmaiņas pasaules 

valstu un tautu likteņos.



Atgriešanās Latvijā

 1919.gada sākumā kopā ar Stērstu  ģimeni 

atgriežas Jelgavā.

 Arnolds sāk strādāt uz dzelzceļa.

 Padomju vara liek iet darbā par skolotāju. 

(“Ko grib pasniegt?” – “Latīņu valodu.”). 

 Sūta uz Liepāju - 1919.gada rudenī dibina 

Liepājas pilsētas reālģimnāziju.



Atgriešanās Latvijā

 1920.gadā aicina uz Rīgu organizēt un vadīt 1.klasisko 

ģimnāziju- tā ir pirmā klasiskā ģimnāzija latviešiem.

 1922.gadā pāriet pastāvīgā darbā Latvijas Universitātē. 

Šajā darbā saskata būtiskas problēmas:

nav latviešu tautas vēstures,

Livonijas ordeņa valdīšanas laikā kungi būvēja baznīcas, 
klosterus, pilis, muižas, bet ne skolas,

vajadzēja dibināt filoloģijas fakultāti, izstrādāt latviešu jauno 

ortogrāfiju.



Laiks no 1922. līdz 1932.gadam

 8 gadus darbojas Latvijas 
Universitātes padomē.

 1924.gadā komandējums uz 
Spāniju (lasa kursu par seno 
spāniešu valodu).

 1927.gadā publicē savu pirmo 
lielāka apmēra grāmatu 
“ALT- RIGA...”.

 1928.-1929.gadā vieslektors citu 
zemju universitātēs (Karalauči 
(Kēnigsberga), Varšava, Krakova, 
Poznaņa, Somija, Zviedrija).



Laiks no 1922. līdz 1932.gadam

 Edv. Virzas mudināts 

1928.gadā iestājas 

Zemnieku Savienībā. 

Kļūst par politiķi.

Edv.Virza, A.Spekke un K.Ulmanis 1928.gadā.



1932.-1940.gads

 1932.gadā saņem 

Rokfellera stipendiju uz 

1 gadu studijām Itālijā.

 K.Ulmanis no 

1933.gada sūta uz 

Itāliju kā sūtni.

1933.gadā pieņemšana 

Romā pirms akreditācijas.

Ceļā uz akreditēšanās audienci 

pie Bulgārijas karaļa. 1935.gads.

Sūtņa darbību A.Spekke veic 4 

valstīs- Itālijā, Bulgārijā, Grieķijā 

un Albānijā.



1932.-1940.gads

 Ar K.Ulmaņa valdības atbalstu 
veic konkrētus ekonomiskās 
sadarbības pasākumus.

 Ap 1933., 1934., 1935.gadu-
pasaulē “ož pēc sēra” (nacisti 
Itālijā, Vācijā).

 Šajā politiskajā situācijā sevišķi 
jāprot būt labam diplomātam. 

 Visur latviskais-arī lielās zālēs skan 
Jāzepa Vītola “Viļņu dziesma”.

Pie klavierēm 

Aleksandra Spekke- Stērste.



II Pasaules karš

 Iesākas 1939.gadā, maina 

valstu politiskās tiesības.

 1940.gadā Latvijas 

neatkarība tiek zaudēta.

 Sūtniecības darbība 

ārzemēs likvidēta. Arnolds 

Spekke zaudē darbu.

Kopā ar meitu Viju meklējot 

dzīvokli Romā. 1940.gads.

Ļoti grūts, sarežģīts, 

bīstams laiks! ....



Pēckara posms

 Sajūtot kara beigu tuvošanos un iespējamo iznākumu, 
1944.gada beigās sūta ministram Kārlim Zariņam ziņu uz 
Londonu:

 esmu dzīvs,

 lūdzu instrukciju turpmākam darbam.

 1948.gadā nomirst Latvijas sūtnis ASV Bīlmanis, viņa vietā 
ieceļ Feldmani.

 Pēc Feldmaņa nāves 1953.gadā uz tikšanos Londonā Kārlis 
Zariņš izsauc Arnoldu Spekki- aicina darbā diplomātiskajā 
dienestā uz Vašingtonu. (!) (Spekkem 66 gadi): 
“Vajadzīgs pieredzējis, godīgs, taisnīgs, kas amatu agrāk 
nav izmantojis sev par labu, valsts lietas prasmīgi kārtojis”.

 Spekki nozīmē par Latvijas sūtniecības lietvedi Vašingtonā.



1954.gadā 24.maijā oficiāla 

audience pie ārministra J.F.Dallesa

Pēc apsveicēju pavadīšanas 70.dzimšanas 

dienā 1957.gadā Vašingtonā.



 Vašingtonas darba periods ļoti piesātināts 

ar poltisko darbību pasaules valstu mērogā. 

A.Spekke vienmēr akcentē mazo tautu 

nozīmi pasaules tautu vēsturē.

Pieņemšanā pie ASV prezidenta 

Džonsona. 1964.gads.

“Mani īstenībā sen kaitināja lielvalstisko vēsturnieku  
nicīgā vai vismaz nevīžīgā nostāja pret t.s. 

mazajām tautām, parasti viņu uzvarētām (..), reiz 

jau tās bija uzvarētās, tām bija jābūt vājām miesā 

un garā,  ar citiem vārdiem pasakot, tādām, kam 

nav tiesību uz neatkarīgu dzīvi, ir politisku, ir 

intelektuālu, jābūt (..), tām laktām vai laktiņām, uz 
kurām āmuru tautas spēlē savu āmuru melodijas, 

kas tad tiek sauktas par pasaules vēsturi.”



 Lasa lekcijas 5 ASV universitātēs (Las Vegas universitātē 
lūdz nolasīt lekciju par Latviju- studentiem dziļa interese par 
šo tēmu).

Nozīmīga ir lekcija “Baltijas problēma pasaules politikā”.

Šajos gados raksta daudz grāmatu, tāpēc kopējais viņa 
grāmatu klāsts ir plašs (pamatā senās vēstures pētītie 
jautājumi).

60.gadu vidū A.Spekke tiek iecelts par Latvijas sūtniecības 
vadītāju Vašingtonā.



 Aizvadīts ļoti piesātināts, trauksmains, garīgi bagāts, 

vērtīgs mūžs, kas mazās Latvijas cilvēku Arnoldu Spekki  

ierindo nozīmīgu pasaules personību sarakstā.

Mūsuprāt lielo personību raksturo:

nemitīga zinātkāre, izglītošanās visā dzīves ceļā,

pamatplatforma- patiesība, godīgums (“Vienīgi 

patiesība cilvēku dara brīvu”, Jņ.8:31)

nemitīgs darbs ar sevi,

lepnībai, augstprātībai- NĒ!,

pacietība, izturība.



“Dzīve pati par sevi nav augstākā vērtība. Viņa var būt

arī mazvērtīga. Viņa dabū saturu no tām vērtībām, kādas

tur ieliek. Dzīve patiesībā ir trauks, kas uzņem sevī vērtības.

Viņa var līdzināties arī tukšam traukam. Kur viņu

nepiepilda, kur viņai nedod satura, tur viņa paliek tukša.

Nav bēdīgākas ainas, kā stāvēt pie tukša trauka, bez

padoma, bez cerības. Tie ir nabagi, bez nākotnes. Tiem

nav pašiem nekā, un nav ko dot citiem.

Lai tādu pie mums nebūtu!”

(“Augstākās vērtības”, Baznīcas kalendārs, 1930.g.)



 Arnolds Spekke mirst Vašingtonā 
1972.gadā (85 gadu vecumā).

 2007.gada 20.septembrī Arnolds 
Spekke un viņa dzīvesbiedre 
Aleksandra Spekke tiek 
pārapbedīti dzimtajā pusē 
Vecumnieku Centra kapsētā.

“Latvijā ir atgriezušies dzīvie un 
mirušie no austrumu taigām un 
rietumu klaidiem. Viņi atkal ir savā 
vietā Latvijas zemē un dzīvē- fiziskajā 
un garīgajā”

(A.Žīgure “Latvijas Vēstnesis” 20.09.1995.)



Paldies par veltīto laiku!

2019.gada 6.novembrī



Izmantotie informācijas avoti:

 Spekke, A. (1967.) «Atmiņu brīži».

 Augstākās vērtības. Baznīcas kalendārs (1930.)

 No Rietumu klaida diplomāts atgriežas dzimtenē. (2007.) Bauskas Dzīve, 

laikraksts.

 Stradiņš, J. Profesors Arnolds Spekke- jaunu ceļu lauzējs Latvijas  vēstures 

pētniecībā. (2007.) Zinātnes Vēstnesis.

 Lerhis, A., Auns, M. (2007). Prof. Andreja Spekkes lasījumi un pārapbedīšana 

Vecumniekos. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds.

 Spekke, V. Sarunas... Literatūras un Mākslas vēstures muzeja izdevums.

 Informācija un fotoattēli no Vecumnieku pagasta muzeja krājuma.


