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Pēteris Zālīte – iZglītības un 
sabiedriskais darbinieks

Pēteris Zālīte1  dzimis 1868. gada 6. februārī Jumurdas pagasta “Pitenos”. Viņa 
vecāki bija zemkopji Andrejs Zālīte (1823–1882) un Maija, dzimusi Upīte (1825–
1910). Ģimenē – pieci bērni, no kuriem Pēteris jaunākais.2  Pēc pamatizglītības 
iegūšanas Liezeres draudzes skolā viņš no 1886. gada mācījās Tērbatas (Tar-
tu) skolotāju seminārā, ko ar ļoti labām sekmēm beidza 1889. gada 15. jūnijā  
(skolotāja apl. Nr. 121).3 

Skolotāja gaitas uzsāka 1889. gada 4. septembrī Vietalvas divklasīgajā4 , t.s. 
ministrijas skolā Vidzemē, ko tolaik vadīja ievērojams skolotājs Juris Kalniņš.5  Tur 
P. Zālīte nostrādāja līdz 1893. gada 20. februārim (atlaišanas datums),6  mācīja 
arī grieķu un latīņu valodu, lai viņa skolēni varētu iestāties ģimnāzijā.7  Viņš bijis 
ļoti stingrs skolotājs. Kad stundu kāds traucējis, P. Zālīte šim skolēnam pavēlējis: 
“Uz ceļiem!”, un kārtība stundās – ar tālaika metodēm – bijusi nodibināta.8 

Maskavas posms
Vēlēdamies paplašināt savas darba iespējas, P. Zālīte pārcēlās uz Maskavu, 

kur sākumā – no 1893. gada 16. februāra līdz 1897. gada 7. oktobrim – vairāk 
nekā četrus gadus strādāja Maskavas vācu luterticīgo bērnu–bāriņu skolā 
(Waisen-Schule).9  Tajā viņš iepazinās ar savu nākamo sievu, baltvācu izcelsmes 
skolotāju – Alīdi Šarloti Taubi, ar ko salaulājās 1898. gada 2. janvārī. Maskavā 
viņiem dzima un uzauga seši bērni.10  Maskavā P. Zālīte 1897. gada 7. maijā 
ieguva vācu valodas mājskolotāja tiesības (Maskavas mācību apgabala apliecība 
Nr. 10505), bet 1902. gada 9. aprīlī – ģimnāzijas skolotāja tiesības (Maskavas 
mācību apgabala apliecība Nr. 6697).

No 1897. gada 16. augusta līdz 1901. gada 1. septembrim P. Zālīte strādāja 
Maskavas komercskolā, bet no 1901. gada 16. augusta līdz 1916. gada 1. okto-
brim – Maskavas Mazinga reālskolā. Bez tam no 1898. gada 1. septembra 
līdz 1918. gada 10. septembrim P. Zālīte mācīja arī Maskavas tēlniecības un 
arhitektūras skolā (Училище Ваяния и Зодчества11, pēc citiem datiem, skola 
saukusies Maskavas glezniecības, tēlniecības un celtniecības skola12 ). Līdztekus 
P. Zālīte no 1908. gada 12. maija līdz pat savas dzīves Maskavas perioda beigām – 
1920. gada 15. maijam strādāja Maskavas komercinstitūtā (vēlāk pārdēvēts par 
K. Marksa Tautsaimniecības institūtu). P. Zālīte no 1916. gada 1. oktobra līdz 
1920. gada 15. maijam darbojās arī Maskavas 2. kadetu korpusā, kas 1918. gadā 
tika pārveidots par 1. pakāpes 502. darba skolu13 (Трудовая Школа, izveidoja no 
bijušajiem audzēkņiem – kadetiem, pievienojot meitenes). Šī skola tolaik atradās 
Maskavas rajonā – Malahovkā.



Maskavā P. Zālīte kopumā nodzīvoja vairāk nekā 27 gadus. Skolās viņš 
strādājis ar degsmi un stingrību un baudīja, piemēram, Komercinstitūtā – latviešu 
studentu vidū, lielu autoritāti. Par viņu teica: “Jā, tautietim Zālītim ir liela bārda, 
bet daudz lielāks prāts un māka strādāt.”14 

Maskavā P. Zālīte dzīvoja Mazajā Kazjonija šķērsielā (tagad Mečņikova 
iela)14, dzīvoklis 1, jeb tā sauktajā Babajeva namā.15  Sākoties Pirmajam pa-
saules karam, ģimene savā dzīvoklī uzņēma no Latvijas atbēgušos radu bērnus, 
tādēļ maltītēs pie kopīgā galda bijuši pat 12 ēdāji.16 Redzams, ka savas dzīves 
Maskavas periodā P. Zālīte, lai uzturētu ļoti lielo ģimeni, kopš 1898. gada rudens 
ir strādājis pedagoģisko darbu divās mācību iestādēs, bet no 1908. gada 12. maija 
līdz 1918. gada 10. septembrim – vienlaikus pat trijās iestādēs.17 

Pēc lielinieku apvērsuma 1918. gadā Maskavā sākās bads, un šā gada maijā 
P. Zālīte pārveda pāri vācu–krievu spēku demarkācijas līnijai uz vācu okupēto 
Latviju trīs jaunākos bērnus, un šā paša gada oktobrī tādā pašā ceļā tiem sekoja 
arī viņa sieva un vēl divi bērni. Maskavā palika tikai viena meita un pats P. Zālīte,18  
kas turpināja strādāt minētajā 502. darba skolā un K. Marksa Tautsaimniecības 
institūtā.

P. Zālītem bija arī plašas sabiedriskās aktivitātes, pirmām kārtām Maskavas 
Latviešu biedrībā (MLB). Tās sākumi savukārt meklējami Maskavas Latviešu 
savstarpējās palīdzības biedrībā (MLSPB, Московское латышское общество 
взаимного вспоможения), kuras statūti apstiprināti vēl 1895. gadā19 un kura 
sākumā atradās Lobkovas šķērsielā (ap 1980. gadu – Makarenko iela),                 
   Fidlera skolas mājā (ap 1980. gadu saucās Pedagoģiskās akadēmijas Apmācības 
metožu institūts).20  Tad biedrība pārcēlās uz Pokrova ielu 45 (tagad Černiševska 
iela, ēka ir saglabājusies; šķiet, ka drošākas šodien ir P. Zālītes ģimenes avotu 
liecības,21  ka MLB pēdējā adrese bijusi Pokrova ielā 4122 ). 1906. gadā MLSPB 
pārdēvēta par Maskavas Latviešu biedrību (krietni vēlāk saukta arī par Veco 
Latviešu biedrību), un šajos notikumos piedalījies arī P. Zālīte. Kā viens no 
pārdēvētās MLB dibinātājiem – līdz savai aiziešanai no tās – bijis arī tās valdes 
loceklis.23  1912. gadā MLB priekšsēdētāja amatā – I. Pontāgs, bet palīgs A. Las-
manis, sekretārs K. Veidemanis.24  Jau pēc I. Pontāga MLB 1915. gadā sāka vadīt 
F. Tomšēvics, un P. Zālīte trīs gadus bija pat viņa palīgs (vietnieks).

Ap MLB grupējusies Maskavas latviešu sabiedrības pilsoniskā daļa, un 
1915. gadā pie tās organizējās Latviešu bēgļu apgādāšanas komiteja, kas dar-
bojusies no 1915. gada augusta līdz 1918. gada janvārim (saīsināti LBAK, vai 
BAK,25  tā ir dēvēta arī par MBK26 ). Komiteju, kā MLB tālaika priekšnieka vietnieks 
uzņēmās vadīt tieši P. Zālīte27  un pildīja šos pienākumus trīs gadus. Šai laikā 
viņš organizēja latviešu bēgļu skolas, gādāja bēgļiem darbu un sniedza palīdzību 
darba nespējīgajiem.28  

Minētā Maskavas LBAK (BAK, MBK) drīz kļuva par sastāvdaļu kopīgajā 
Krievijas Latviešu bēgļu apgādāšanas Centrālkomitejā (LBA CK) Pēterburgā. Arī 
tās dibināšanā aktīvi darbojās P. Zālīte kopā ar K. Bahmani,29  turklāt P. Zālīte 
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pat ietilpa LBA CK dibināšanas organizācijas komisijā. Tālākam darbam LBA CK 
no Maskavas tika deleģēts minētais K. Bahmanis un arī P. Zālīte.

Maskavas Latviešu savstarpējās palīdzības biedrības (MLSPB, arī MLPB) 
pārdēvēšanās par MLB patiesībā iezīmēja tās šķelšanos, īpaši pēc 1915. gada, kad 
tās rindās aktīvi sāka darboties no Latvijas atbēgušie Latvijas sociāldemokrātijas 
biedri un politiski aktīvie strādnieki.30  Sakarā ar to, sevišķi pēc abām revolūcijām, 
Maskavas Latviešu biedrībā un bēgļu apgādāšanas komitejā lielu ietekmi 
guva latviešu sociāldemokrāti, sākumā mazinieki, piemēram, A. Rudēvics un 
V. Bastjānis, vēlāk galēji kreisie lielinieki, īpaši Pauls Dauge.31  Pēc lielinieku 
apvērsuma Krievijā tieši viņi, uzsverot P. Zālītes pilsoniskos uzskatus, uzsāka 
apmelošanu un nepamatotas intrigas, kā rezultātā viņš bija spiests no BAK aiziet. 
Šo notikumu P. Zālīte komentēja ar vārdiem: “Pauls Dauge ist mein Totfeind.”32  
Paši bēgļi to nožēloja, jo P. Zālīti cienīja. Viņi teica: “Kad bija Zālītis, tad varēts 
dabūt kādu palīdzību, vēlāk – nekā.”33  

P. Zālīte 1917. gada maijā ir piedalījās arī Maskavas latviešu evaņģēliski 
luteriskās Pētera draudzes dibināšanā, kur darbojies kā tās pirmais priekšnieks, 
kopā ar latviešu bēgļu mācītāju, vēlāko bīskapu K. Irbi34 . Bez tam viņš ierosināja 
nodibināt J. Velmes un J. Krodzinieka fondu latviešu vēstures un valodas pētījumu 
sekmēšanai.35 

1. att. Pēteris Zālīte 70. dzimšanas dienā. 1938. gada 2. februāris.
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Interesanta ir P. Zālītes repatriācija uz Latviju 1920. gadā. Kad Latvijas 
neatkarības karš de facto 1920. gada pavasarī jau bija beidzies, sākas latviešu 
bēgļu atgriešanās dzimtenē. Tā notikusi pat nelegāli kopš 1919. gada, katrā ziņā 
ilgi pirms miera līguma noslēgšanas starp abām pusēm 1920. gada augustā.36  
Tolaik Latvijā palikušie P. Stučkas piekritēji komunisti kādu laiku tika laisti uz 
Krieviju, bet tā savukārt tur dzīvojušos pilsoniski noskaņotos latviešus laida uz 
Latviju, iemainot attiecībā 1:1.

Tā arī P. Zālīte kopā ar meitu Mariju 1920. gada maijā izbrauca uz Latviju. 
Vilciens, kā parasti tajos laikos, kustējās ļoti lēni. Ar P. Zālīti vienā vagonā brauca 
tādi ievērojami cilvēki kā valodnieki profesori J. Endzelīns un J. Plāķis, arī vēlāk 
labi pazīstamās latviešu inteliģences ģimenes – Gobziņi, Veidemaņi un Gerberi. 
Sasniedzot Zilupes apkaimi, cilvēku apmaiņa gājusi pāri upes pagaidu tiltam, 
stingri ieturot vienādu apmaināmo cilvēku skaitu. Pēkšņi apmaiņai pietrūcis 
viens komunistu piekritējs, un krievi tieši Pēteri Zālīti uz brīdi aizturēja, taču pēc 
laiciņa viņu Latvijas kontrolētajā teritorijā tomēr ielaida. Pāri minētajam Zilupes 
tiltam P. Zālīte pārgāja 1920. gada 25. maijā, un šis datums visiem palicis atmiņā 
kā liels notikums. Latvijas pusē, Zilupē, visus izlaida cauri karantīnai un pirtij, 
tad īslaicīgi paturēja vēl vienā karantīnā Rīgā.37 

Darbības posms neatkarīgajā Latvijā
Tūliņ pēc repatriācijas Pēteris Zālīte sāka strādāt Izglītības ministrijas Skolu 

departamentā (IM SD). 1920. gada 10. jūnijā viņš kļuva par departamenta 
sekretāru, bet no 1. oktobra – par IM SD direktora palīgu (vietnieku). Pēc IM SD 
reorganizācijas 1924. gada 7. augustā par IM Skolu virsvaldi38 no 1924. gada 
8. augusta līdz 1926. gada 20. decembrim P. Zālīte pildīja tās vicedirektora 
pienākumus. Bez tam viņš kopš 1926. gada 4. marta līdz 1927. gada 1. februārim 
bija arī Izglītības ministrijas kinocenzūras kolēģijas priekšsēdētājs.39 

No P. Zālītes rezolūcijas tolaik bija atkarīgs daudzu pēckara, cariskajās 
skolās gājušo skolotāju liktenis, jo viņš bijis arī pamatskolu cenza komisijas 
priekšsēdētājs.40  Viņa apstiprinošais paraksts vecajā ortogrāfijā ar sarkanu tinti 
izšķīra skolotāju dzīves.

P. Zālīte 1923. gadā pabija Skandināvijas valstīs apgūt turienes pieredzi 
skolu darbā.41  Retumis par skolu jautājumiem viņš rakstīja arī presē.42  Ir ziņas, 
ka P. Zālīte vēl 20. gadu sākumā iestājās Latvijas Universitātes (LU) Juridiskajā 
fakultātē, jo vēlējās iegūt augstāko izglītību Latvijā un izcīnīt tiesības galu galā 
strādāt arī par skolu departamenta direktoru.43  Tomēr no studijām nācās atteik-
ties, tāpat kā no paša darba Skolu departamentā. Latvijas vācieši gribēja iegūt 
autonomiju vācu skolām, kam P. Zālīte nikni pretojās.44  Ar to bija neapmierināta 
Saeimas vācu frakcija, un 1926. gadā panāca P. Zālītes posteņa likvidēšanu.45 

Var apgalvot, ka P. Zālīte Skolu departamentā bija iekarojis lielu autoritāti. 
Kā pozitīvo, tā negatīvo, jo viņš mēdza savu viedokli teikt tieši, attiecīgajam 
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darbiniekam klātesot. Savu pārliecību viņš aizstāvēja neatlaidīgi, reizēm pat 
spītīgi. Tieši P. Zālītes nelokāmība un savu uzskatu stingra aizstāvēšana bija otra 
lieta, kas izraisīja nelabvēļu pretsparu. Neraugoties uz savu sarūgtinājumu par 
to, ka viņam no Skolu departamenta bija jāaiziet, P. Zālītem profesijas lietas arī 
tad palika pirmajā vietā. Tā 1926. gadā, kad tautskolotāju vasaras vācu valodas 
kursiem Skolu departamentam bija vajadzīgi lektori, uz departamenta tautskolu 
direktora aicinājumu pirmais atsaucās tieši P. Zālīte.46 

Tātad 1927. gada sākumā P. Zālīte Izglītības ministriju atstāja pilnībā un 
kopš 1927. gada 1. augusta kļuva par latviešu valodas skolotāju Rīgas Valsts 
tehnikumā (sākumā 25 stundas nedēļā),47  kur nebija izlaidis nevienu mācību 
stundu48  un nostrādājis līdz aiziešanai pensijā. Līdztekus viņš bija lektors Tautas 
universitātē, kas tolaik atradās Rīgā, Raiņa bulvārī 8,49  kur strādāja no 1923. gada 
līdz pat 1940. gada vasarai.50  Tautas universitātē P. Zālīte pasniedza latviešu 
un vācu valodu sagatavošanas kursus abitūrijai (1927–1939), valodu kursus, 
to skaitā latviešu valodu cittautiešiem, lai sagatavotu tos iestājeksāmeniem LU 
(1923–1939) un vēl papildus valodu kursu Tehniskās universitātes elektroteh-
nikas fakultātē (1928–1933; 1937/38). Bez tam P. Zālīte latviešu valodu mācīja 
sveštautiešu bērniem arī privātstundās, lai tos sagatavotu iestāju eksāmeniem 
LU.51 

2. att. Pētera Zālītes ģimene. Ap 1923. gadu. Pirmajā rindā no kreisās – J. Zālīte, E. Zālīte, 
P. Zālīte, E. Zālīte, A. zālīte, E. Zālīte; otrajā rindā no kreisās – M. Zālīte, M. Zālīte, 

V. Pļaviņš, A. Pļaviņa un J. Zālītis.
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Tiesības P. Zālītem strādāt Latvijā kā vidusskolu skolotājam devušas Mas-
kavas laikā saņemtie dokumenti, kā arī: 1) toreizējā IM SD direktora L. Ausēja 
izziņa–rezolūcija, kas datēta ar 1922. gada 17. jūniju; 2) SD arodu un vidusskolu 
nodaļas 1923. gada 7. jūnijā datētā vidusskolas skolotāja Pagaidu apliecība 
Nr. 236 (tiesības vācu valodā); 3) 1926. gada 30. jūlijā atjaunotā minētā Pagaidu 
apliecība Nr. 236; 4) 1929. gada 11. maijā izsniegtais dokuments Nr. 000496 
par pagaidu apliecību Nr. 506, kas bija domāta pastāvīgās skolotāja apliecības 
izdošanai; 5) pastāvīgā Valstspapīru spiestuvē izgatavotā un 1928. gada 7. aprīlī 
atjaunotā IM SD,52 P. Zālītem izdotā skolotāja apliecība Nr. 506 (dažos dokumentos 
figurē arī cita numerācija – Nr. 000496), ko 1929. gadā 29. maijā parakstīja SD 
direktors K. Ozoliņš, SD Vidusskolu direkcijas vadītājs J. Dobulis, SD Arodskolu 
direkcijas vadītājs J. Zubaus un SD sekretārs V. Vīgants.

Strādājot par skolotāju, pēc K. Ulmaņa apvērsuma P. Zālīte 1934. gada 
17. oktobrī deva arī īpašu svinīgo solījumu. Nenoskaidrotu iemeslu dēļ pat 
pēc pastāvīgās skolotāja apliecības saņemšanas P. Zālītem regulāri bija jālūdz 
izglītības ministra parakstīta atļauja šim darbam (saglabājušās atļaujas 
līdz 1934. gada 31.jūlijam ar V. Gulbja parakstu, līdz 1935. gada jūlijam ar 
L. Adamoviča parakstu un 1936/37. mācību gadam ar A. Tenteļa parakstu). 
Iespējams, ka tas tādēļ, ka, neraugoties uz savu lielo darba stāžu (piemēram, 
1928. gada 1. jūlijā tas oficiāli bija skaitījies 38 gadi 2 mēneši un 25 dienas), 
P. Zālītem nebija pilnas augstākās izglītības,53  un viņa dokumentos kā legālais 
P. Zālītes mācāmais priekšmets pārsvarā minēta vācu valoda, nevis latviešu. 

Saskaņā ar saviem skolotāja tiesību dokumentiem P. Zālīte pats rakstīja un 
izdeva vācu valodas mācību literatūru. Vispirms tie bija bukleti “Die sichere Schrit-
te”.54  Skolu klasēm viņš deva piemērotu, dažādas grūtības pakāpes vācu valodas 
lektīru. Tā, piemēram, A. Gulbja izdevniecībā grāmatu sērijā “Skolai un Mājai” 
vairākos izlaidumos tika iespiestas P. Zālītes adaptētas un rediģētas dažādu vācu 
autoru, piemēram, L. Ganghofera, J. V. Gētes, H. Tovotes, T. Storma, M. Nordava, 
H. Šamelmaņa, K. Evalda grāmatas, arī I. Frapana, S. Reinheimera un V. Haufa 
pasakas, saistoši stāsti un dažas vācu tautas pasakas. Beidzot P. Zālīte uzrakstīja 
no jauna trīs skolu mācību grāmatas vācu valodas apmācībai – 2., 3. un 4. kla-
sei,55  kā arī sagatavoja lielāko daļu citu izdevumu minētajā A. Gulbja mācību 
grāmatu sērijā.56  Vācu valodas kursus P. Zālīte privāti pasniedza gandrīz līdz 
pat savai nāvei. 

Sabiedriskajā darbā P. Zālīte piedalījās arī savas dzīves neatkarīgās Latvijas 
periodā. Viņš darbojās Veselības veicināšanas biedrībā, Patronātu biedrībā57  un 
bija A. Gulbja grāmatu apgāda darbinieks. Atturībnieku organizācijā “Baltais 
Krusts” kopš tās dibināšanas 1921. gadā P. Zālīte ir bijis valdes sekretārs.58  
Vēlāk, laikposmā no 1924. gada līdz 1935. gadam, P. Zālīte darbojās Latvijas 
Nacionālo Skolotāju Savienībā [Centrs] (LNSS vai LNSC).59  Tā, 1924. gada 
4. janvārī LNSS konferencē vēl kā IM SD direktora vietnieks viņš lasījis lekciju 
par saviem vērojumiem Norvēģijas, Zviedrijas un Somijas skolās. Ap 1927. gadu 
P. Zālīte kopā ar L. Ausēju un A. Viču tika pilnvarots piedalīties Saeimas izglītības 
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komisijas sēdēs kā LNSC pārstāvis.60  1928. gada LNSS konferencē viņš referējis 
par Jauno valodu pasnieg anas metodiku.

Vēl pilnībā nav noskaidrots jautājums par P. Zālītes vēlmi darboties Latvijas 
lielajā politikā. Šādas ziņas rodamas viņa radu atmiņās, saskaņā ar kurām 
P. Zālīte pēc tam, kad atstājis darbu Skolu departamentā (1926.–1927. gadā), esot 
domājis par iekļaušanos politikā, bet tad pārdomājis un uzsācis skolotāja gaitas.61  
Liekas, ka viņam ir bijuši sakari ar tālaika ievērojamo politiķi Arvedu Bergu, proti, 
P. Zālīte oficiāli skaitījies A. Berga vadītās Latviešu Nacionālās apvienības (LNA) 
laikraksta “Latvis” līdzstrādnieks (par to ir apstiprinātas ziņas līdz 1924. ga-
dam62 ), un pats šo avīzi abonējis līdz pat tās slēgšanai 1934. gadā.63 

P. Zālīte ir bijis personiski pazīstams ar veselu rindu aktīvu sabiedrisko darbi-
nieku, to skaitā ar tiem, ar kuriem sadarbojies gan Maskavā pavadītajos gados, 
gan vēlāk, LNSS periodā. Tie bija profesors J. Endzelīns, bijušie Latvijas izglītības 
ministri J. Plāķis (1920–1921) un A. Dauge (1921–1926),64  pirmais IM SD direk-
tors L. Ausējs, vēlākais Latvijas armijas pulkvežleitnants A. Plensners, zvērinātais 
advokāts Ansis Petrevics (nejaukt ar viņa brāli Andreju, sociāldemokrātu!) un 

3. att. Pēteris Zālīte tuvinieku vidū Mellužos. 1939. gads. Pirmajā rindā no kreisās – V. Svenne, 
A. Freimanis, E. Svenne, M. Gūtmanis, R. Gūtmanis ar J. Svenni rokās, J. Freimanis un        

M. Freimane; otrajā rindā no kreisās – M. Zālīte, E. Svenne, J. Zālīte, P. Zālīte, E. Gūtmanis, 
M. Freimane, J. Zālīte; trešajā rindā no kreisās – V. Zālīte, Ā. Svenne, Ž. Zālīte, F. Freimanis, 
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Skolu departamenta ilggadējie darbinieki J. Dobulis un A. Vičs, J. Krīgers u.c. 
Tātad ir loģiski pieļaut, ka P. Zālīte varējis būt saistīts ar to politisko partiju, 
kurā visi minētie cilvēki darbojušies,65  tātad LNA (pašā sākumā Bezpartejiskais 
Nacionālais centrs, tad Nacionālais centrs). Parasti tālaika saskaldītajā politiskajā 
gaisotnē vieni un tie paši cilvēki līdzdarbojās vairākās radniecīgās vai paralēlās 
sabiedriskās organizācijās. 

Ir ziņas, ka P. Zālīte esot kandidējis uz 4. Saeimu,66  bet nav ievēlēts. 
Pārbaudot tomēr izrādījās, ka P. Zālīte pats uz Saeimas vēlēšanām nekad nav 
kandidējis,67  – vismaz ne no personāliju ziņā P. Zālītem vistuvākās Latviešu 
Nacionālās apvienības.68  Par citām partijām P. Zālītes darbības sakarā ziņu ne-
bija. Liekas, ka pieņēmumus par P. Zālītes varbūtējo politisko darbību ir radījis 
kuriozus. 20.–30. gados Latvijā vienlaikus darbojušies divi humanitārās kultūras 
pārstāvji Pēteri Zālītes69  – viens LU profesors, dzimis 1864. gadā, otrs – skolotājs, 
dzimis 1868. gadā un šī raksta varonis. Pārbaudot Saeimas deputātu sa-
rakstus, noskaidrojās, ka tajā mandātu 1931. gada 13. janvārī patiesi dabūjis 
Pēteris Zālīte – minētais LU profesors – no Latvijas Darba Savienības un Tautas 
apvienības listes. Profesors P. Zālīte tika ievēlēts Saeimā 1931. gadā no Latvijas 
Darba Savienības listes Vidzemē.70  Turklāt minētais profesors P. Zālīte savā listē 
sevi rakstījis ar uzvārdu divās ortogrāfijās –Pēteris Zālīte (Salits), tātad tuvu tam, 
kā parakstījies skolotājs Zālīte vēl līdz 1937. gadam – P. Sahlits.71 

1938. gadā P. Zālīte nosvinēja savu 70. dzimšanas dienu, un pēc tam aizgāja 
pensijā. P. Zālītem draugi devuši iesauku Krīvu Krīvs. Par P. Zālītes darbību jubi-
lejas sakarā ir publicēts A. Viča raksts mēnešrakstā “Audzinātājs”.72  Šajos gados 
P. Zālīte bija jau pilnīgi sirms kā balta ābele, ar savu visiem pazīstamo plato 
“lāpstas” bārdu. 

Pēdējā P. Zālītes dzīvesvieta ir Rīgā, Šarlotes ielā 5 dz. 12. Tur dzīvodams, 
viņš (pilnīgs nesmēķētājs) saslima ar plaušu vēzi, un no tā arī 1943. gada 
28. decembrī mira. P. Zālīti apglabāja Rīgā Meža kapos 1943. gada 31. decembrī, 
lielam pavadītāju pulkam klātesot. 

P. Zālītes piemiņai Skolu departamenta darbinieks J. Dobulis “Izglītības Mi-
nistrijas Mēnešrakstā” publicēja plašu biogrāfisku nekrologu.73 

Kopumā P. Zālītes oficiālais darba stāžs publiskajās skolās un Sko-
lu departamentā bija vairāk nekā 48 gadi. Tomēr, ņemot vērā, ka arī pēc 
pensionēšanās viņš regulāri pasniedzis valodu privātstundas, Pēteri Zālīti 
droši varam ieskaitīt to latviešu tautas darbinieku pulkā, kas izglītības druvā 
darbojušies vismaz piecdesmit garus gadus. Par saviem darba un sabiedriskajiem 
nopelniem Pēteris Zālīte 1926. gadā apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni (IV šķira)74  
un 1938. gadā – ar Atzinības Krustu (III šķira).75  
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Pēteris Zālīte – education Worker and a Public man.

Born in February 6th, 1868 in Jumurda, Latvia, Pēteris Zālīte got his first 
education in Liezere parish school. In 1889 he graduated the Dorpat (now 
Tartu, Estonia) Teachers’ Seminar, and from 1889 to 1893 worked at Vietalva 
two-grade ministry school – again in Latvia. Nevertheless in 1893 he moved to 
Moscow aiming to extend his working facilities. Indeed, since 1893 to 1897 he 
already taught in the Moscow German Orphans’ school, and in 1898 married his 
colleague, a Baltic German Alide Charlotte Taube. In 1897 he got his license for 
houseteaching of German and afterwards, in 1902 – full rights of the teacher of 
German in high schools and gymnasia.

His subsequent career in public schools was very extensive. P. Zālīte taught 
in Moscow School of Commerce (1897–1901), in Moscow “Masing Real School”, 
and in the Moscow School of Sculpture and Architecture (1898–1918). In addi-
tion, he worked at Moscow Institute of Commerce (1908–1920) and at the 2nd 
Moscow Cadet Corps (1916–1920). In total, P. Zālīte spent in Moscow more than 
27 years, was a distinguished teacher and earned a high respect before his pupils 
and students. In his Moscow life period P. Zālīte had also a lot of social activi-
ties, especially starting with World War I – a time, when thousands of Latvia 
refugees temporarily settled in largest cities of the European part of Russia. He 
was a member of Moscow Latvian Society, and from 1915 to 1918 also its deputy 
chairman. 

P. Zālīte took part in the organization of the Latvian Lutheran parish in 
Moscow, together with the later Latvian Lutheran bishop K. Irbe, and served as 
the first head of this parish. Besides, he was active in facilitating the studies of 
Latvian history and language in Russia, and initiated the foundation of a special 
fund for this purpose (the “Velme&Krodzenieks’ fund”). 

Thus, P. Zālīte spent a long time in Moscow, and already since his marriage 
worked hardly to feed his large family (wife and six children), together with up 
to extra four refugee nephews (nieces) during the war-time, so he almost always 
had to work in two or three institutions at the same time. After the communist 
coup d’etat in 1917, the next –1918 – started with hunger in Moscow, and du-
ring this year P. Zālīte illegally cosigned his family to Latvia, this time still ruled 
by the German troops. At last, P. Zālīte – together with daughter Marija, who in 
1918 sole remained with him – repatriated to the already independent Latvia in 
May 25, 1920.

Shortly after the arrival the Homeland P. Zālīte started to serve in the School 
Department of the Latvian Ministry of Education – as a secretary since June 
10, 1920 and since October 10, 1920 as the vice-director of this Department. In 
February 1st, 1927 P. Zālīte had to leave his carrier in the Ministry and to switch 
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himself completely to a live teaching activity in two capacities. First, since 1927 
he started to work as a lecturer of Latvian in Riga State technical School, up to 
his retirement in 1938. Second, up to the occupation of Latvia in 1940 he worked 
as a teacher of Latvian and German in Latvian Folk University however, these 
activities he have been started, as his “old love”, already on autumn 1923, this 
time still being a state official in the School Department. P. Zālite also wrote or 
adapted a lot of teaching-manuals and reading books in German, as a part of 
an Editor’s program “for School and Home” of the Publishing House “A. Gulbis” 
in Riga. 

P. Zālīte retired from his position in Riga State Technical School soon after 
his 70th birthday anniversary in 1938, but continued his lecture activities in 
Latvian Folk Univesity up to 1940, and as private teacher of German. His age was 
crowned by love and esteem of his relatives, pupils and acquaintants. P. Zālīte 
also was awarded by Three Stars Order (4th Degree, 1926) and the Cross of Merit 
(3rd Degree, 1938) by the Latvian State. P. Zālīte deceased on December 28, 1943 
shortly before his 76th birthday, and was buried on 1944 Eve in Riga 1st Meža 
Cemetery nearby his dear wife.

Iesniegts 2001. gada 30. maijā
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