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garduma preču rūpniecība 
starpkaru latvijā

Šokolādi, marmolādi – ēd,
Tā nebūs Tev par skādi!

/Ustuptēvs/1

Rakstā pētīta saldumu rūpniecības jeb “baudu rūpniecības” attīstība Latvijas Republikā 20. 
gadsimta 20.–30. gados. Uzmanība veltīta jautājumiem, kas tieši skāra Latvijas saldumu ražotājus: 
saldumu rūpniecībā nodarbināto strādnieku skaits un to atalgojums, ražošanā izmantotās 
izejvielas un to iepirkšanas cenas, kas ietekmēja arī saldumu cenas tirgū. Tāpat uzmanība 
pievērsta saldumu importam Latvijā un šeit saražoto saldumu eksportam uz ārvalstīm, kā arī 
konkurencei vietējā tirgū, vietējo ražotāju savstarpējai cīņai par pircēju, piemēram, ieviešot 
dažādus interesantus jauninājumus savā produkcijas klāstā, veikli izmantojot reklāmas savā 
labā un piedaloties dažādos pasākumos ar domu popularizēt savu produkciju sabiedrībā.
pētījuma gaitā secināts, ka Latvijas saldumu rūpniecība aplūkotajā laika periodā piedzīvoja 
izaugsmi. ar katru gadu to rūpnīcu skaits, kas darbojās šajā nozarē, arvien palielinājās. pieauga 
arī saražotās produkcijas daudzveidība un apjomi, ko fabrikas varēja ne tikai piedāvāt vietējiem 
patērētājiem, bet arī veiksmīgi cīnīties par ārvalstu pircējiem. Doma par akcīzes uzlikšanu 
saldumu precēm savukārt liecināja par saldumu nozares ienesīgumu un lielo popularitāti 
sabiedrībā.
Atslēgvārdi: saldumi, šokolāde, konfektes, biskvīti, ekonomika, rūpniecība, “baudu rūpniecība”, 
fabrikas, a/s Laima, a/s V. Ķuze, imports un eksports, muita, muitas ierēdņi un muitas kontrole, 
nodokļi, ārvalstu tirgi, izejvielas, saldumu reklāma, tirdzniecības politika.

Līdzās pirmās nepieciešamības pārtikas precēm garduma preces jeb saldumi 
joprojām neiztrūkstoši ir saglabājuši savu vietu veikalu plauktos. neskatoties 
uz to, kādi ir ekonomiskie, politiskie vai sociālie apstākļi, pieprasījums pēc 
tiem un to patēriņš vairāk vai mazāk saglabājas nemainīgi. Latvijā saldumu 
ražošanas tradīcijas pastāvēja jau kopš pirmā pasaules kara. Varēja prognozēt, 
ka tās vēl vairāk nostiprināsies arī pēc kara. Un tam bija pamats – bija jauna 
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valsts un jaunas iespējas attīstībai ne tikai vietējā līmenī, bet arī starptautiskā 
mērogā. Latvijas saldumu rūpniecība bija pietiekami daudzveidīga un 
piedāvāja kvalitatīvu produkciju. Tāpēc bija sagaidāms, ka drīz tā pieteiks 
sevi arī pasaules tirgos.

saldumu rūpniecības attīstība

Laikā pēc pirmā pasaules kara Latvijas saldumu rūpniecība piedzīvoja 
strauju izaugsmi. ar šokolādes un konfekšu izgatavošanu nodarbojās 
galvenokārt Rīgā. Lielākās saldumu ražotnes bija a/s V. Ķuze, a/s Laima, a/
s e.mežīts, a/s L. W. goeggingers, a/s Th. riegerts, a/s Unions, a/s Prosvet. 
Mazākas saldumu darbnīcas darbojās arī citās Latvijas pilsētās. 1927. gadā, 
vērtējot saldumu rūpniecības nozari, a. Štāls pat izteicās, ka ir pienācis 
laiks atzīt, ka “mums jau pārāk daudz šādu fabriku”, ka šī nozare sirgst ar 
hipertrofiju (med.termins (latīņu val. Hypertrophia, grieķu val. hvper virs, pāri; 
trophē barošana – audu vai orgānu palielināšanās, pieaugt šūnu apmēriem 
un daudzumam.).2 Taču tieši tāpēc šai rūpniecības nozarei tika paredzēta ļoti 
perspektīva nākotne, īpaši saldumu eksporta jomā. 1929. gadā tika izteiktas 
prognozes, ka “ja viņas [saldumu rūpniecības. – B.P.] ražojumi jau pilnībā 
pārvalda iekšzemes tirgu un tuvākā nākotnē nav sagaidāma palielināšanās 
iekšzemes patēriņam (kas varētu iestāties vienīgi līdz ar vispārīgu zemes 
uzplaukšanu un ar atbilstošu pirkšanas spēju palielināšanos plašākos 
iedzīvotāju slāņos), tad attiecībā uz eksportu mūsu rūpniecībai atveras plašas 
iespējas”.3 Tik lielas cerības nozares attīstībā iedvesa tas, ka 20 gadu laikā, t.i., 
līdz 1929. gadam, dažiem šokolādes un konfekšu nozares uzņēmumiem bija 
izdevies no mazām ražotnēm kļūt par ievērojamām fabrikām, sasniedzot teju 
noteicošu lomu saldumpreču tirgū.4

Līdz 1930. gadam šokolādes un konfekšu fabrikas Latvijā savu darbību 
tikai paplašināja. par to liecināja gan ik gadus pieaugošais uzņēmumu skaits, 
gan pieaugošais nozarē strādājošo darbinieku skaits, gan arvien pieaugošā 
ražojumu vērtība.

kā liecina 1. tabulas dati, laikposmā no 1927. gada, kad nozarē strādājošo 
kopskaits 39 uzņēmumos bija 1542 cilvēki, 1930. gadā uzņēmumu skaits bija 
palielinājies līdz 44 ražotnēm. kopumā tajos tika nodarbināti 2100 cilvēki.6 
augstākā ražojumu vērtība latos bija sasniegta jau 1929. gadā. Tie bija Ls 
11 050 000. pieaugums, kas bija vērojams 1930. gadā, tomēr nebija stabila 
parādība. Jau nākamajos gados saruka visi augstākminētie lielumi: pamazām 
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samazinājās uzņēmumu skaits, samazinājās strādājošo skaits un strādnieku 
izmaksātā darba alga, kā arī ražojumu vērtība.

palielinājās ne tikai saldumu eksporta apjoms, bet paaugstinājās arī Latvijā 
saražoto saldumu kvalitāte. Jau 1929. gadā eksperti apmierināti apgalvoja, 
ka Latvijas vadošo konfekšu fabriku produkcija mierīgi sacentās ar ārzemju 
– Šveices un Vācijas – augstvērtīgajiem ražojumiem.7 kā viens no kvalitātes 
paaugstināšanās rādītājiem bija importa samazināšanās, kas bija vērojama 
katru turpmāko gadu. Latvijas iekšzemes tirgu gandrīz pilnībā pārņēma 
Latvijas saldumi.8

Ņemot vērā kopējos nozares attīstības rādītājus, par spīti pasaules 
ekonomiskajai krīzei, kas pasaules valūtu tirgu satricināja kopš 1928. gada, 
1931. gadā stāvoklis nozarē saglabājās gandrīz tāds pats kā iepriekšējos gados. 
Tas sāka pasliktināties tikai ar 1932. gadu, kad par 8 % samazinājās darbinieku 
skaits.9 Viens no galvenajiem iemesliem bija pirktspējas stiprais kritums. 
pirmos tas skāra lauksaimniekus kopš 1931. gada, jo salīdzinājumā ar 1930. 
gadu, ieņēmumi no pārdotiem ražojumiem šai gadā bija samazinājušies pat 
par apmēram 1/3 (par 60–70 milj. Ls).10. 1932. gadā pirktspējas samazināšanās 
bija vērojama arī pilsētās. samazinājās pilsētnieku algas un ienākumi. 
piemēram, 1932. gadā slimokasu dalībnieku skaits bija par 40 000 mazāks 
nekā 1930. gadā. algoto darbinieku skaits bija krities ne tikai rūpniecībā, 
bet arī tirdzniecībā, transportā un citās nozarēs. Tas viss atstāja iespaidu 
uz saldumu patēriņu, līdz ar to ietekmējot arī saldumu rūpniecību un tās 
peļņu.

par saldumu rūpniecības atkopšanās sākumu varēja sākt runāt ar 1933. 
gadu. Lielākajos saldumu uzņēmumos, kur darbinieku skaits bija lielāks 

Gads    1927.    1928.    1929.   1930.         1931.    1932.
Uzņēmumu skaits     39       35 40     44    43       43
nodarbināto personu       1542         1590            1938 2100   2093     1932
     skaits, no tām 
     strādnieki       1308         1330            1658 1813   1772     1653
nodarbināto personu             – 1 696 000    2 073 000    2 217 000  2 203 000  1 660 000
algas, Ls    
izejvielu vērtība, Ls     – 5 424 000    6 429 000    5 865 000  4 818 000  4 370 000
Ražojumu vērtība, Ls      8 982 000  9 723 000   11 050 000  11 009 000  9 669 000  8 676 000

1. tabula

Šokolādes, konfekšu un biskvītu rūpniecības darbība5
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par 20, strādnieku skaits palielinājās par 12 % (salīdzinot ar 1932. gadu). 
Vienlaikus bija palielinājusies strādniekiem izmaksāto algu kopsumma – par 
22%. Tas liecināja, ka darbinieki bija strādājuši caurmērā ilgāku darba laiku 
nekā 1932. gadā.

2. tabula
saldumu rūpniecības strādnieku algas11

Laikposmā no 1930. gada līdz 1934. gada martam konfekšu un šokolādes 
izgatavotāju alga atradās aptuveni vienādā līmenī (sk. 2. tab.). Vidēji lielākas 
algas saņēma konfekšu izgatavotāji, īpaši 1931.–1932. gadā, kad strādnieka 
algas likme bija 70–71 santīms par vienu nostrādāto stundu. savukārt 
šokolādes izgatavotāju algas likme nepārsniedza 70 santīmu robežu. Tās 
augstākais līmenis tika sasniegts 1932. gadā, kad likme bija 69 santīmi par 
vienu darba stundu. nākamos gadus tā atkal samazinājās.

arī ražojumu vērtība bija paaugstinājusies. pieaugums bija vērojams par 
10 %.12 

kā liecina 3. tabulas dati, no visām saražotajām gardumu precēm 1933. gadā 
lielākā vērtība bija konfektēm un šokolādei. 1933. gadā tika saražotas 2171,3 
t konfekšu un 885,8 t šokolādes. no kopējās saldumu preču vērtības, kas bija 
Ls 8676 tūkst., konfekšu un šokolādes vērtība attiecīgi bija Ls 3519 tūkst. un 
Ls 2645 tūkst. Šīm abām vadošajām precēm vērtības ziņā sekoja dažādas 
konditorejas preces, kā kafija (1933. gadā tika saražota 231,5 t Ls 362 tūkst. 
vērtībā), kakao (saražots 121,9 t Ls 220 tūkst. vērtībā) un biskvīti (saražotas 
167,9 t par Ls 251 tūkst.). Mazāk tika ražots mākslīgais medus (par Ls 14 
tūkst. tika saražotas 26,7 t), augļu cukurs (par Ls 23 tūkst. tika saražotas 35 t), 
kartupeļu milti un pārējie.

saldumu rūpniecības izaugsme turpinājās arī 1934. gada pirmajos 
mēnešos. salīdzinājumā ar 1933. gadu strādnieku skaits divu mēnešu laikā 
bija pieaudzis jau par 7 %. Tas liecināja par iedzīvotāju pirkšanas spējas 
pieaugumu un vienlaikus par bezdarba mazināšanos.

Gads    Likme stundā, sant.
    konfekšu izgatavotāji šokolādes izgatavotāji

1930.      67     64
1931.      70     69
1932.      71     68
1933.      66     61
1934. gada marts    64     60
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preces nosaukums    Daudzums, t    Vērtība, tūkst.Ls
konfektes*       2171,3   3519
Šokolāde       885,8   2645
biskvīti        167,9    251
kafija        231,5    362
kakao        121,9    220
kakao sviests        16,3     37
Marmelāde        35,2     90
Mākslīgais medus       26,7     14
augļu cukurs        35,0     23
konditorijas preces         –     828
zivju konservi        –     381
kartupeļu milti        52,3     16
Halva         33,5     50
Tahini eļļa (grauzdētas sezamsēklas ar olīveļļu)    25,0     30
Tēja          –      22
pavisam          8676

4. tabula
Šokolādes, konfekšu un biskvītu rūpniecības darbība

(tikai uzņēmumiem ar vismaz 20 strādniekiem)14

Gads    1932.     1933.       1934. gada   1933. gada
                   janv. + febr.   janv. + febr.
Uzņēmumu skaits          12       12               12               12
strādnieku skaits,          1300   1459           1559           1346
vidējais strādnieku     910 000        1 104 000      178 000      145 000
algas, Ls 
Ražojumu vērtība, Ls 6 815 000   7 489 000   1 219 000      957 000

3. tabula

saražotās gardumu preces 1933. gadā13

* 1930. gadā ražotas konfektes – 2711 t par Ls 4 245 000.
* 1931. gadā ražotas konfektes – 2648 t par Ls 4 523 000.

1934. gada janvārī un februārī Latvijā saldumu nozarē darbojās 12 
uzņēmumi. Tas bija tikpat daudz, cik 1932. un 1933. gadā. Taču šajā īsajā 
periodā (2 mēneši) nozarē strādājošo skaits stipri vien pārsniedza skaitu abos 
iepriekšējos gados (sk. 4.tab.). kopumā 1934. gada divos pirmajos mēnešos 
tie bija 1559 cilvēki. salīdzinot ar 1933. gada to pašu laika periodu, tas bija 
par 213 darbiniekiem vairāk. arī 1933. gada un 1934. gada pirmajos divos 
mēnešos izmaksāto algu apmērs atšķīrās. pieaugums bija ievērojams – 1934. 
gadā algās tika izmaksāts par Ls 33 000 vairāk. Tāpat 1934. gadā pieauga 
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ražojumu vērtība – par Ls 262 000, salīdzinot ar 1933. gada diviem mēnešiem, 
kad kopējā vērtība bija vien Ls 145 000.

par pārmaiņām, kuras šos gadus piedzīvoja saldumu rūpniecība Latvijā, 
liecināja izmaiņas galveno izejvielu cenās. pasaules saimniecības krīze saistījās 
ar izejvielu cenu strauju krišanos. salīdzinot ar 1928. gadu, laikposmā no 
1929. līdz 1934. gadam saldumu rūpniecības izejvielu cenas kritās ik gadus. 
Tas skāra kakao pupiņu, kakao sviesta, kviešu miltu, sviesta, piena, olu un 
līdz 1932. gada sākumam arī cukura cenu. no pasaules tirgū piedzīvotā 
izejvielu cenu krituma Latvijas iekšējo tirgu pasargāja ar ievedmuitas un 
akcīzes nodokļa pacelšanu un valsts garantēto cenu noteikšanu dažādiem 
ražojumiem. Minimālā ievedmuita par neapstrādātām kakao pupiņām laika 
periodā no 1928. līdz 1932. gada vidum par 1 kg bija Ls 0,20; kakao sviestam 
(kakao spiešanas produktam – eļļai) – no Ls 0,60. bet laikposmā no 1932. gada 
jūlija līdz 1934. gada pirmajai pusei – attiecīgi Ls 0,50 un Ls 1,20 par vienu 
kilogramu.15

pasaules tirgū minēto preču cena ik gadus samazinājās, bet muitas 
nodokļa likme tikai pieauga. Tādēļ arī muitas nodoklis procentuāli no preces 
vērtības kļuva arvien lielāks un sasniedza pat 100 % kakao pupiņām un līdz 
pat 120 % kakao sviestam. 1933. gadā muitas nodoklis abām šīm saldumu 
rūpniecības izejvielām Latvijas valstij deva Ls 467 000 lielu ieņēmumu. Tika 
izteiktas prognozes, ka ievedmuitas likmes paaugstināšana par 50 % dotu 
valstij vēl papildus Ls 250 000 gadā lielus ieņēmumus. 1932. gadā saldumu 
rūpniecībā izlietotās kakao pupiņas un kakao sviests sastādīja apmēram 12 
% no saldumu fabriku ražojumu kopvērtības un attiecīgi 25 % no šokolādes 
ražojumu kopvērtības. ievedmuitu paaugstināšana par 50 % (no līdzšinējā 
cenu paaugstinājuma par apmēram 25 %) celtu šokolādes un šokolādes 
konfekšu cenas vidēji par apmēram 6 %. Vienlaikus eksperti secināja, ka 
ievedmuitas paaugstināšana daudz neietekmētu saldumu patēriņu, jo ražotāji 
spētu izvairīties no saldumu cenu paaugstināšanas. izteiktie secinājumi gan 
bija tikai prognožu līmenī.

par saldumu importu Latvijā runāt gandrīz nevarēja. pateicoties tam, ka 
ievedmuitas tika noteiktas pietiekami augstas, visus krīzes gadus Latvijas 
saldumu rūpniecība varēja justies pasargāta no ārzemju preču konkurences. 
piemēram, 1930. gadā Latvijā šokolāde un konfektes tika importētas par Ls 
7300, kas bija tikai 0,06 % no iekšzemes produkcijas vērtības – Ls 11 milj.16 
Tomēr, par spīti visiem valsts noteiktajiem nodokļiem, no cenu krituma 
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izvairīties tomēr nebija iespējams. Tā 1934. gadā kakao pupiņu un kakao 
sviesta cena tomēr bija par 50 % zemāka nekā 1928. gadā, bet sviesta, piena, 
olu cenas – par gandrīz 50 % zemākas. Daudz lētāki bija kļuvuši arī milti. 
kopš 1931. gada beigām cenu kāpumu varēja novērot vienīgi cukuram, kas 
bija par 9 % augstāka nekā 1928. gadā. Tomēr 30. gadu pirmajā pusē saldumu 
rūpniecībā bija pieaudzis uzņēmumu skaits, radot lielāku konkurenci 
iekšzemes tirgū un labvēlīgi ietekmējot to peļņu.

1934. gadā Finanšu ministrijas vicedirektoram a. zaltam iesniegtajā 
ziņojumā par stāvokli Latvijas rūpniecībā, preču importā un eksportā, 
1929.–1931. gada saldumu rūpniecības stāvoklis tika nodēvēts par spīdošu, 
un laikposmā no 1933. līdz 1934. gadam saldumu rūpniecība esot pat 
progresējusi.17 par to liecināja 1934. gada pirmajos četros mēnešos Latvijā 
ievesto kakao pupiņu apjoms – 334 t. salīdzinot ar 1933. gadā ievestajām 203 
t kakao pupiņu, 1934. gadā tās tika ievestas vairāk par 1/3. Tam par pamatu 
kalpoja galveno izejvielu cenu lielais kritums. no vienas puses, tas ļāva 
progresēt saražotajai produkcijai, bet, no otras, – ražojumu cenas varēja 
saglabāties līdzšinējā līmenī.

pēc armijas ekonomiskā veikala18 sniegtajām ziņām par saldumu 
iepirkšanas cenām, dažos gadījumos saldumu cenas bija pat cēlušās. 
neskatoties uz izejvielu cenu samazināšanos, daudzu saldumu šķirņu 
cenas saglabājās nemainīgas līdz pat 1934. gadam. Tikai cenu inspektora 
pulkvežleitnanta a. Landovska spiediena rezultātā19 1934. gada janvārī 
daudzu saldumu šķirņu cenas tika samazinātas apmēram par 10 %. pēc 
viņa rīkojuma Latvijas konfekšu, šokolādes un kakao fabrikām tika aizliegts 
pārdot savus ražojumus vairumtirdzniecībā vai mazumtirdzniecībā dārgāk 
par noteiktajām jaunajām pazeminātajām cenām, kas tika sagrupētas īpašos 
katalogos.20 par rīkojuma nepildīšanu pārkāpējus varēja sodīt ar līdz pat Ls 
5000, kā arī liegt tiesības saņemt no Finanšu ministrijas importa regulēšanas 
un valūtas komisijas preču ievešanas un valūtas izvešanas atļaujas.21 
Vēl 1933. gada decembrī a. Landovskis bija veicis pētījumu par fabriku 
vadīto grāmatvedību. Daudzām saldumu šķirnēm tika konstatēta bruto 
peļņa apmērā līdz pat 100 % un vairāk no to pašizmaksas. Tajā pašā laikā 
saldumu fabriku darbinieku algas saimnieciskās krīzes gados bija zemākas 
salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Tā 1934. gada pavasarī dienas algas 
likmes kvalificētiem strādniekiem bija par 10–13 % zemākas nekā 1931. gadā. 
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pēc tām pašām ziņām, a/s V. Ķuze fabrikā vēl 1934. gada februārī strādniekiem 
algas tika samazinātas par 12 %.22

arī akciju sabiedrību oficiāli uzrādītā peļņa bieži vien bija zemāka par 
faktisko. iemesls tam bija lielo algu apmērs galvenajiem akcionāriem, kuri 
parasti ieņēma labi atalgotas valdes locekļu vietas. Un vismaz kāda daļa no 
šiem ienākumiem, kas neietilpa tīrajā peļņā, pēc būtības bija tai jāpieskaita. 
piemēram, pēc Finanšu ministrijas tirdzniecības nodaļai iesniegtā gada 
pārskata redzams, ka a/s Laima 1932. gadā pelnījusi Ls 32 684. pārskatā tika 
minēts, ka a/s valde sastāvējusi no 5 locekļiem, kas vienlaikus bija arī galvenie 
akcionāri un kuri katrs mēnesī saņēmuši Ls 540 lielu algu.23 Gada laikā algu 
kopsummas apmērs sasniedza gandrīz to pašu apmēru, kāda bija oficiālā tīrā 
peļņa. Tie bija Ls 28 800.24 Oficiālo peļņu, salīdzinājumā ar faktiski uzrādīto, 
samazināja arī tas, ka akciju kapitāls bieži tika aprēķināts par augstu. Līdz 
ar to ēku un inventāra ikgadējās amortizācijas summas tika padarītas daudz 
augstākas. Visi šie rādītāji ievērojami samazināja akciju sabiedrību peļņu, kas 
procentuāli iznāca daudz mazāka, nekā tā bija īstenībā. Rezultātā uz tām tika 
attiecināts arī mazāks tirdzniecības–rūpniecības nodoklis.

30. gadu nogalē presē tika runāts par t.s. nacionālās rūpniecības celtniecības 
laikmetu saldumu rūpniecībā.25 kā izcils piemērs vienmēr tika pieminēta a/s 
Laima, kas bija izaugusi par vienu no lielākajiem un vadošākajiem šīs nozares 
uzņēmumiem. Fabrika ne tikai orientējās uz iekšējo tirgu, bet veiksmīgi 
iekaroja arī ārzemju tirgu. produkcijas apjoms un eksports ievērojami 
paplašinājās, kad 1937. gadā a/s Laima pārņēma likvidācijas stāvoklī nonākušās 
a/s Th. riegert un a/s e. mežīts saldumu fabrikas. Fabrikas īpašumā ne tikai 
nonāca abu bijušo saldumu rūpnīcu tehnoloģijas un iekārtas, bet tā pieņēma 
darbā arī labākos darbiniekus. Rezultātā a/s Laima darbība bija ievērojami 
paplašinājusies, strādājot triju fabriku vietā un turpinot tirgū izlaist visu trīs 
saldumu rūpnīcu ražojumus.26

Vēl nozīmīgu vietu Latvijas saldumrūpniecībā ieņēma a/s V. Ķuze. Tās 
saražoto produkciju dēvēja par sinonīmu augstvērtīgam ražojumam. V. Ķuzes 
panākumu cēlonis tika meklēts godīgā rīcībā tirdzniecībā un rūpniecībā, ar 
pirmklasīgām, neviltotām un nebojātām izejvielām, tehniski labi iekārtotām 
ražošanas ierīcēm, labi atalgotiem, apmierinātiem un kopējā darbā 
ieinteresētiem līdzdarbiniekiem – meistariem un strādniekiem.27 1936. gada 
Latgales rūpniecības izstādē “firmas nopelniem atbilstošā vietā – tūlīt pie 
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galvenajiem vārtiem”28 savu stendu 
bija izkārtojusi tieši šī fabrika. Šajā 
izstādē Ķuzes eksponātus pienācīgi 
novērtēja ne tikai apmeklētāji, bet 
arī izstādes rīkotāji, apbalvojot tos 
ar augstāko godalgu.29 par fabrikas 
V. Ķuze lielo popularitāti liecināja arī 
“salduma rūpnieka” un “šokolādes 
karaļa” godināšana 1935. gadā, kad tās 
dibinātājam un īpašniekam Vilhelmam 
Ķuzem apritēja 60. dzīves gads.30 
Tikpat liels gods viņam tika parādīts 
arī 1937. gadā – viņa 40 darba gadu 
jubilejā.31 par darbu sabiedrības labā 
V. Ķuze 1937. gadā pat tika apbalvots 

1. att. a/s V. Ķuze karameles “Fatme” 
un “safo”. Ventas Balss, 1937. gada 

16. novembris.

ar Triju zvaigžņu ordeni.32 k. Ulmaņa aizsāktā nacionālisma politika skāra šo 
uzņēmumu, jo tas tika ierindots pie “solīdākajām latviešu firmām” – blakus 
tādiem uzņēmumiem kā a/s e. mežīts, Tombergs, Putniņš, Laima, kuras no 
“bezgaršības un diletantisma jau cenšas izvairīties”.33

izeja no ekonomiskās krīzes – akcīze uz saldumiem!

ar 20. gadsimta 30. gadiem vairākās eiropas valstīs saldumi iekļuva 
luksusa preču kategorijā. Tādās valstīs kā Dānija, norvēģija, somija pastāvēja 
akcīzes nodoklis uz saldumiem. savukārt Vācijā pazina t.s. nodokli no 
apgrozījuma, kuru saldumiem noteica paaugstinātā apmērā.34 eiropas 
valstu pieredze šajā jomā mudināja Latvijas valdību izstrādāt līdzīgu 
likumprojektu. Otrais iemesls, kas arī lika Latvijas valdības vīriem pievērsties 
šī jautājuma izskatīšanai, bija ekonomiskā krīze. Jaunais nodoklis bija viens 
no iespējamajiem risinājumiem papildināt valsts kasi. paredzēja, ka jaunais 
nodoklis ik gadu valsts budžetā ienestu ap 2 miljonu latu lielu ienākumu.35

1931. gada 29. jūnijā tika izstrādāts likumprojekts “par akcīzes nodokli 
no saldumiem”, kas saldumus pielīdzināja luksusa precei. Likumprojekta 1. 
pants paredzēja aplikt ar nodokli karameles, konfektes, pastilas, marmelādes, 
marcipānu un marcipāna izstrādājumus, kā arī citus, galvenokārt no cukura, 
šokolādes, kakao, augļiem, mandelēm, riekstiem vai augļu kodoliem 
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izgatavotus saldumus, tāpat šokolādi, kakao pulveri un citus kakao 
izstrādājumus, lakricu un lakricas izstrādājumus un biskvītus, ja tie tika 
ražoti tirgošanās nolūkā.36 nodokli maksātu vietējie ražotāji, ja saldumu 
izstrādājumi tiktu ražoti iekšzemē, un importētāji, ja preces tiktu ievestas 
Latvijā (2. pants). noteiktā nodokļa likme pēc šī likumprojekta bija 20 % no 
biskvītiem un 30 % no pārējām apliekamām precēm, ņemot vērā apliekamo 
ražojuma vērtību (4. pants). 37 Uz ārzemēm izvedamie izstrādājumi no akcīzes 
nodokļa bija atbrīvoti (9. pants).

Tomēr pret šī likuma ieviešanu dzīvē protestēja lielākās tirgotāju un 
ražotāju apvienības – Rīgas biržas komiteja, Latvijas Tirgotāju savienība, Rīgas 
Fabrikantu biedrība, Latvijas Rūpnieku un amatnieku savienība un Rīgas 
Tirgotāju kamera. 1931. gada 7. jūlijā apvienību pārstāvji finanšu ministram J. 
annusam nosauca divus galvenos iebildumus: pirmkārt, saldumu aplikšana 
ar jauno nodokli nozīmētu papildu izdevumus; otrkārt, vajadzētu rēķināties 
ar ražošanas apmēru sarukšanu, jo, “lai izvairītos no akcīzes, stipri izplatīsies 
saldumu gatavošana mājās [..] kā jaunā likuma rezultāts būtu – konfekšu 
rūpniecība būs spiesta ierobežot savu ražošanu, radot lielāku bezdarbu un 
valstij radīsies tiešo nodokļu iztrūkums”. 38

Vienlaikus apvienības panāca valdībai soli pretim ar saviem ieteikumiem, 
kā gūt papildu ienākumus valsts kasē. Viņu risinājums bija mēreni 
paaugstināta ievedmuita cukuram un siļķēm. pēc ražotāju domām, cukurs, 
kā ļoti lēta prece, viegli panestu muitas paaugstinājumu un neapgrūtinātu 
konfekšu rūpniecību. savukārt siļķu cenu izmaiņas (tās katru gadu Latvijā 
tiek ievestas par apmēram Ls 6–7 milj.) būtu viegli panesamas Latvijas 
patērētājiem.39

Minētā likumprojekta izskatīšana tika atlikta uz nenoteiktu laiku, un nav 
ziņu par tā turpmāko likteni. acīmredzot likumprojekts nebaudīja plašu 
atbalstu, tāpēc tas tā arī palika nepieņemts.

saldumu imports Latvijā

starpkaru Latvijā saldumu rūpniecības imports un eksports attīstījās 
pa diviem radikāli atšķirīgiem ceļiem. Tā kā kara izpostītajai zemei bija 
jāatkopjas no gūtajiem zaudējumiem un jāpapildina valsts valūtas krājumi, 
eksportēšana atradās daudz izdevīgākā stāvoklī nekā imports. Tā no 1919. 
gada 24. novembra Latvijā tika noteikts aizliegums bez īpašas Tirdzniecības 



120 baiba pazāne

un rūpniecības ministrijas izdotas atļaujas ievest valstī noteiktas preču grupas. 
aizliegums skāra ne tikai alkoholiskos dzērienus un greznumlietas, bet arī 
gardumu preces. pie šīm precēm pieskaitīja dažādus saldumus: augļus – gan 
svaigus, gan konservētus, gan kaltētus – riekstus, mandeles, vanilīnu, safrānu, 
kardamonu, kā arī dažādas konditorejas preces – to skaitā arī šokolādi. par 
aizlieguma neievērošanu pārkāpējam draudēja preču konfiskācija un naudas 
sods konfiscēto preču vērtībā. 40

1919. gada 18. decembra “Valdības Vēstnesī” publicētais Tirdzniecības un 
rūpniecības rīkojums atcēla 24. novembra aizliegumu. Taču ar to tika noteikta 
jauna kārtība. Tirdzniecības un rūpniecības ministrija paziņoja, ka turpmāk 
lēmusi izdot preču ievešanas atļaujas tikai tām firmām, kuras no ārzemēm 
ievedīs pirmās nepieciešamības preces. iesniedzot ministrijai lūgumu izdot 
ievešanas atļauju, lūdzējam bija jāsagatavo dažādu dokumentu pakete. 
Galvenokārt tās bija Latvijas pašvaldību iestāžu un kooperatīvu izdotās 
apliecības, kurās bija skaidri atzīmēts nodoto preču daudzums un to vērtība. 
īpaši svarīgs bija apliecinājums par to, ka prece pārdota Latvijas naudā. 
Visas iepriekš izdotās izvešanas atļaujas, t.i., tās, kuras bija izdotas līdz 1919. 
gada 14. decembrim (šo dienu ieskaitot) un, kuras līdz šim laikam bija vēl 
neizlietotas, jaunais rīkojums pasludināja par nederīgām. 41

pieņemtie noteikumi par preču ievešanas ierobežošanu ļāva spriest par 
valdības oficiālajiem nodomiem. To labi atspoguļo 1920. gada 19. janvārī 
Latvijas pagaidu valdības sniegtais ziņojums Latvijas konsulātam Šveicē. 
Tajā teikts, ka bez īpašas atļaujas Latvijā ir atļauts ievest dažādas preces. 
ierobežojums skar tikai tās preces, kuras “varētu kaitēt tautas veselībai, 
tikumībai un apdraudētu valsts drošību. bez tam ir aizliegts ievest bez 
sevišķas atļaujas greznuma, garduma priekšmetus un spirta dzērienus”.42 
Tāpat tika paskaidrots, ka Latvijā tika ņemti muitas nodokļi procentu veidā 
no ievedamo preču faktūras vērtības. saldumiem tie bija: medus – 2 %, kakao 
– 5 %, augļi – 5 %, ogas – 10 %, rieksti – 10 %, mandeles – 10 %, raugs – 15 %, 
konditorejas preces un cukuroti augļi – 50 % no to vērtības.43

aizliegums ievest Latvijā saldumpreces pastāvēja vēl 1920. gadā un 1921. 
gada pirmajā pusē. 1920. gada 23. augustā tika izdots jauns valdības rīkojums 
par precēm, kuras aizliegts ievest Latvijā tirgošanās nolūkā. Rīkojuma 9. 
punkts tāpat paredzēja aizliegumu ievest konditorejas preces (tajā skaitā 
šokolādi, konfektes un bonbonus). kakao bija atļauts ievest, bet tikai ar atsevišķi 
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izdotu atļauju. Tā paša rīkojuma 10. punkts tika attiecināts uz aizliegumu 
ievest dažādus augļus, ogas, marmelādi, saknes (svaigā, konservētā vai 
žāvētā veidā), 14. punkts – riekstus, mandeles, bet 15. punkts – medu. 44

5. tabula
ievesto saldumu un ar tiem saistīto izejvielu apjoms 1924. un 1925. gadā45

5. tabula parāda, ka ievesto saldumu preču apjoms 20. gadu pirmajā pusē 
bija neliels. To vērtība un ienākums no muitas nodokļa nepārsniedza Ls 500 
robežu. salīdzinot 1924. un 1925. gadu, var secināt, ka arī jau tā nelielais 
ievesto preču apjoms samazinājās. piemēram, 1924. gadā Latvijā saldumi 
tikuši ievesti Ls 485 vērtībā, bet nākošajā gadā tā jau bija kritusies līdz Ls 389. 
Tāpat kritās arī ienākums no ievesto saldumu muitas nodokļa – 1924. gadā 
tie bija Ls 470, bet 1925. gadā – Ls 369. Toties pieauga saldumu rūpniecībā 
izmantoto izejvielu ievestais daudzums. Tā kakao pupiņas 1924. gadā Latvijā 
tika ievestas Ls 445 vērtībā, bet 1925. gadā to daudzums strauji pieauga līdz 
Ls 721. Līdzīgi ievestās garšvielas – 1924. gadā to vērtība bijusi Ls 298, bet 
1925. gadā – Ls 339. strauju kāpumu piedzīvoja svaigu augļu imports: 1924. 
gadā – Ls 260, bet 1925. gadā jau Ls 1243, rieksti un mandeles: 1924. gadā 
Ls 178, 1925. gadā – Ls 247. ievestie kaltētie augļi palika gandrīz nemainīgā 
daudzumā: 1924. gadā – Ls 113, 1925. gadā – Ls 136.

1927. gadā a. Štāls secināja, ka saldumu imports iet mazumā. Tas savukārt 
bija rādītājs tam, ka Latvijas tirgu pakāpeniski iekarojuši vietējie ražojumi.46 

importēto saldumu apjoms vēl vairāk samazinājās 30. gadu sākumā. 
salīdzinot ar 1930. gadu, kad Latvijā tika ievesti 599 kg konfekšu un 585 kg 
šokolādes ar kopējo vērtību Ls 3569 un Ls 3774, 1932. gadā minēto preču 
ievestais kopapjoms un vērtība bija radikāli sarukusi. konfektes šajā gadā 
tika importētas tikai 27 kg ar vērtību Ls 220 un šokolāde – 65 kg par Ls 579 
(sk. 6. tab.).

preces nosaukums  Vērtība,  tūkst.Ls   Muitas ienāk.,  tūkst.Ls
      1924.  1925.  1924.     1925.
cukurs     15,736  15,080      3,158     3,034
kakao pulv., šokolāde, konfektes    485       389                   470                  369
kakao pupiņas      445   721    77        97
kafija        346   482    313   358
Garšvielas       298   339        205   226
svaigi augļi      260   1,243    455               1,538
Rieksti, mandeles      178   247    227   241
kaltēti augļi      113   136    165   251
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6. tabula

saldumu imports47

kritums bija ievērojams, ko uzskatāmi parāda 6. tabula. salīdzinājumā ar 
1930. gadu 1932. gadā Latvijā importēja par 572 kg mazāk konfekšu un par 
530 kg – šokolādes. attiecīgi mazāka bija arī šo preču vērtība – konfektēm tā 
bija kritusies par Ls 3349 un šokolādei par Ls 3195.

Latvijas saldumpreču eksports

pavisam citādāka valdības attieksme bija pret saldumvielu eksportu. 
Latvijas valdība par katru cenu centās veicināt eksportu, cerot vismaz tā 
kaut nedaudz mazināt bezdarbu un palielināt valsts valūtas krājumus. Tas 
bija svarīgi gan pēc pirmā pasaules kara, gan arī vēlāk – 20. gadu beigās un 
30. gadu sākumā ekonomiskās krīzes laikā. 1921. gada 7. maijā tika izdots 
valdības rīkojums par precēm, kuras var brīvi izvest bez īpašām atļaujām. 
To izvešanai bija nepieciešams vienīgi nomaksāt attiecīgu muitas nodokli. Šo 
preču vidū bija noteiktas arī dažas saldumvielas: marmelāde, dažādas ogas, 
saknes, svaigi un kaltēti augļi; konditorejas preces; sīrups. 48

7. tabula
saldvielu eksports 1924. un 1925. gadā49

preces                  1930.   1932. 
nosaukums    kg    Ls   kg    Ls
konfektes    599          3569   27    220
Šokolāde         585          3774   65    579

preces nosaukums Daudzums, t Vērtība, tūkst.Ls cena, Ls/kg
   1924. 1925. 1924. 1925. 1924. 1925.
augļu konservi    2,2  2,8  4,1  2,2  1,85  1,80
un ievārījums 
augļu ekstrakts      -   0,5    -   0,3    -  0,60
iesala ekstrakts      -   0,2    -   0,4    -  1,60
cepumi     9,8   7,5   7,2   6,2  0,75  0,80
konfektes un   20,3   3,1 30,8   6,2  1,50  2
konditorejas preces
Mākslīgs medus      -   0,4    -   0,3    -  0,65
kakao un kakao    0,2   0,7   0,5   1,6  3,60  2,45
pupiņas 
Šokolāde     3,3   0,2 11   0,7  3,35 4,3
kopā    35,8 15,4 53,6 17,9  1,50 1,15
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pēc 7. un 8. tabulas datiem redzams, ka 20.–30. gados visvairāk no Latvijas 
eksportēja tieši konfektes un dažādas konditorejas preces. Tā, piemēram, 
1924. gadā tās bija 20,3 t konfekšu. Otrā nozīmīgākā prece bija cepumi, kuru 
eksports tomēr būtiski atpalika no konfekšu daudzuma – 1924. gadā no 
Latvijas eksportēja 9,8 t cepumu. Mazāk tika eksportēti augļu konservi un 
ievārījums, augļu un iesala ekstrakti, mākslīgais medus u.c.

8. tabula

saldumu (šokolādes un konfekšu) eksports50

Tā kā Latvijā bija liels saldumu fabriku skaits, tas radīja pārāk lielu 
konkurenci vietējā tirgū. Tādēļ, lai nesamazinātu ražojumu apjomu un 
nepārtrauktu savu darbību, firmas, kuru ražojumi Latvijā bija mazāk 
pieprasīti, meklēja iespējas ieiet ārzemju tirgū. Galvenās saldumu eksportētājas 
Latvijā bija a/s Laima, L. W. goeggingers, Th. riegerts un V. Ķuze. pēc a/s L. 
W. goeggingers paskaidrojuma, saldumu rūpnieki ar eksportu ir spiesti 
nodarboties ne lielās peļņas dēļ. Tam, pēc minētās fabrikas priekšstatiem, bija 
divi iemesli: pirmkārt, iekšzemes pieprasījuma samazināšanās; un, otrkārt, 
importa un valūtas regulēšanas komisijas atļauja neierobežotā daudzumā 
importēt saldumu rūpniecībai nepieciešamās izejvielas51 ar noteikumu, ka 
saražotā produkcija tiks eksportēta uz ārzemēm.

Visām saldumu fabrikām, kas vēlējās savus ražojumus sūtīt uz ārzemēm, 
vajadzēja rēķināties ar pastāvīgu, rūpīgu un stingru muitas kontroli. To 
realizēja Muitas departamenta norīkotie muitas ierēdņi, kas strādāja šajās 
rūpnīcās. Viņu uzdevumos ietilpa vest sīkus norēķinus par visām fabrikā 
importētām izejvielām, uzrādot to, cik pēc katra preču pieteikuma tās 
iestrādātas eksporta ražojumos un cik izlietotas vietējam tirgum paredzētajā 
produkcijā. Lai raksturotu muitas ierēdņa darbu kādā no saldumu fabrikām, 
var minēt to, kā muitas darbinieks sekoja līdzi un aprēķināja nepieciešamo 
izejvielu daudzumu ābolu karameļu izgatavošanai fabrikā a/s L. W. 
goeggingers: “Konfekšu izgatavošanai muitas ierēdņa klātbūtnē vispirms jāsastāda 
t.s. „mantelis” – konfekšu „ārējais apvalks”, kas tiek izgatavots no 50 kg cukura un 

Gads     kg    Ls

1931. 178000 471000
1932. 169000 290000
1933. 116000 198000
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25 kg sīrupa, maisot un ievārot. Pēc tam tiek gatavots iekšējais pildījums no 60 kg 
ābolu biezuma, 25 kg cukura un 55 kg kartupeļu sīrupa. Pie pildījuma izgatavošanas 
zudumā ejot ap 30 %, kas izgaro no ābolu biezeņa un sīrupa. Tā no vārīšanai ņemto 
vielu kopsummas 140 kg pēc vārīšanas iznāk ap 100 kg gatavas masas. Turpmākai 
konfekšu izgatavošanai ņem 15 kg manteļu masas un 7 kg pildījuma masas, klāt 
pieliekot ap 0,200 kg citronskābes un 0,015 kg esences, kas kopsummā dod 22,215 
kg konfekšu vielas. Ņemot vērā minēto sastāvdaļu daudzumus un izvedot attiecīgu 
aprēķinu, iznāk, ka 1 kg ābolu karameļu izgatavošanai tiek patērēts: 0,189 kg ābolu 
biezenis; 0,529 kg smalkais cukurs; 0,398 kg sīrups; 0,009 kg citronskābes; 0,00067 
kg spirta esences”.52 Visas minētās operācijas notika vienīgi muitas ierēdņa 
klātbūtnē. bez tam muitas ierēdnim bija jānosver gatavā prece, lai uzzinātu, 
cik sver katrs iesaiņojuma veids, un jāaprēķina, cik no tā ieiet katrā konfekšu 
partijā.

ar īpaši sarežģītām aplēsēm bija jārēķinās a/s Laima fabrikas muitas 
ierēdnim. Laimas saldumu fabrika bija pazīstama ar simtiem dažāda lieluma 
un veida šokolādes figūriņu ražošanu. pēc uzdotā figūriņu skaita un svara 
muitas ierēdnim bija jāprot aprēķināt visas saražotās saldumu partijas 
tīrais svars, salīdzinot ar tās faktisko svaru.53 pēc svēršanas darbiem muitas 
ierēdnis pie katras preču nosūtīšanas sastādīja papildu sīku aprēķinu par 
muitas atmaksām. Tajā atsevišķi tika uzskaitīts, cik katrā konfekšu šķirnē 
ir iestrādātas izejvielas. Gala rezultātā tapa kopsavilkums par visu izpildīto 
pasūtījumu. Šo aktu oriģināli līdz ar faktūrām tika pievienoti izvedpreču 
pieteikumam muitas atmaksu saņemšanai. aktu noraksti glabājās pie pašiem 
muitas ierēdņiem.

Latvijas galvenie saldumu eksporta tirgi bija amerika, anglija, Francija. 
zviedrija, Holande, pat Ēģipte, āzijas valstis un austrālija.54 produkciju uz 
ārzemju tirgiem galvenokārt nogādāja caur Rīgas ostu. Tur ik nedēļu notika 
regulāra kuģu satiksme uz Londonu un Hamburgu. savukārt no tām Latvijas 
saldumiem pavērās ceļš uz visām pasaules ostām.55 nozīmīga loma bija arī 
pārstāvniecību dibināšanai ārvalstīs. Laimai lielākās pārstāvniecības atradās 
asV, anglijā, kanādā, Francijā, Dienvidāfrikā, zviedrijā, Holandē, norvēģijā, 
beļģijā, Marokā, Gibraltārā, anglijas kolonijās, Holandes indijā, bermudu 
salās u.c.56

svarīgs un nozīmīgs bija noieta tirgus anglijā, kas 1938. gadā cenu ziņā 
tika nodēvēts par “labu un stabilu”.57 a/s Laima, eksportējot savu produkciju 
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uz Lielbritāniju, sadalīja to divos novirzienos: šokolādes izstrādājumi un no 
cukura pārstrādātās preces jeb cietās karameles.58 Šokolādes izstrādājumi 
pamatā bija šokolādes figūriņas un mīkstās karameles. īpaši fabrika lepojās 
ar 1938. gada augustā iegādāto moderno dobjķermeņu izstrādāšanas mašīnu, 
kas strauji uzlaboja rūpnīcas konkurētspēju. Uzskatīja, ka, pateicoties 
šim pirkumam, a/s Laimas produkcija konkurētspējas ziņā neatpaliks no 
Čehoslovākijas, kura “dod sliktu, bet lētu preci”.59 ar cietajām karamelēm 
bija sarežģītāk. Lai arī ārzemēs Latvijā saražoto karameļu cena bija stipri 
vien zemāka nekā pašmāju tirgū, konkurence šīs preces realizācijā bija stipri 
lielāka. Un pārdotais karameļu apjoms ik gadu saruka. 

Veiksmīgas tirgošanās iespējas 1937. gadā parādījās zviedrijā un 1938. 
gadā – Holandē. Vienīgais, kas palēnināja tirgus vietas iekarošanas procesu, 
bija augstās ievedmuitas likmes, kuras, piemēram, zviedrijā ar šokolādi 
pildītiem izstrādājumiem sasniedza pat 20 % no preču vērtības.60

Tomēr lielākais tirgus, kurp orientējās Latvijas saldumu ražotāji 20.–30. 
gados, bija ziemeļamerika. Tā, piemēram, šokolādes fabrika a/s V. Ķuze 
savus ražojumus jau kopš   1927. gada diezgan lielos apmēros eksportēja 
uz asV. pēc fabrikas pārstāvju domām, Latvijas saldumu eksports uz šo 
aizjūras valsti varētu attīstīties ļoti lielos apmēros, jo „tās saldvielu šķirnes, 
kuras Latvijas eksportē, amerikā, ar maz izņēmumiem, netiek ražotas. Tādēļ 
nebūtu jābaidās no savstarpējas konkurences”.61 Tomēr pilnībā izmantot 
iespējas, kuras radīja šis tirgus, neļāva augstā ievedmuita un citi izdevumi, 
kas saistījās ar preču pārvietošanu un ievešanu asV. pie muitas likmēm vēl 
bija jāpieskaita apmēram 20 % transporta izmaksu, apdrošināšana, muitas 
deklarācija un citi ar eksportu saistīti izdevumi. Tie paaugstināja saldumu 
cenas līdz pat 60 %, ierobežojot Latvijas iespējas veiksmīgi konkurēt ar tām 
valstīm, kuru ražojumu ievedmuita amerikā bija jūtami zemāka, piemēram, 
Holandi, Franciju un kubu. Šīs trīs valstis 1936. gadā panāca savu tirdzniecības 
līgumu ar asV pārskatīšanu un muitas likmju samazināšanu.62 savukārt 
Latvijas 1923. gadā ar asV noslēgtais tirdzniecības līgums, kas bija aktuāls 
vēl 30. gadu beigās, nedeva iespēju minētās muitas likmes samazināt.

1937. gada 16. oktobrī pie Finanšu ministrijas Tirdzniecības un rūpniecības 
departamenta direktora griezās šokolādes fabrika a/s V. Ķuze. Tas bija 
kā palīdzības sauciens pie valdības, jo “pēdējā laikā dažu valstu panāktie 
labvēlīgākie ieguvumi [pārskatītie un pārslēgtie tirdzniecības līgumi starp 
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asV un Franciju, Holandi, kubu. – B.P.] rada Latvijas saldvielu eksportam 
stipru konkurenci”.63 Tas piespieda samazināt fabrikas eksportējamo preču 
apjomu uz šo valsti. Tādēļ fabrika lūdza Finanšu ministrijas Tirdzniecības un 
rūpniecības departamentu rast veidus, kā uzlabot radušos situāciju.

Lai noskaidrotu fabrikas apgalvojumu par iespējamās diskriminācijas 
patiesumu, Finanšu ministrijas Tirdzniecības un rūpniecības departamenta 
direktors a. sakenfelds   1937. gada 2. novembrī griezās pie Latvijas ārkārtas 
sūtņa un pilnvarotā ministra Vašingtonā a. bīlmaņa. Līdz ar atbildes vēstuli, 
kas tika saņemta 1938. gada 25. janvārī, a. bīlmanis  nosūtīja a. sakenfeldam 
asV ārlietu ministrijas atbildes norakstu. Tajā tika apgalvots, ka a/s V. Ķuzes 
dati neatbilst patiesībai un „amerikā pret Latvijas saldumu importu nekāda 
diskriminācija nepastāv”.64 savukārt 1938. gada 9. martā Latvijas konsuls 
Ņujorkā R. Šillers a. bīlmanim nosūtīja savus vērojumus šajā jautājumā: 
“Daudz kas atkarīgs no interpretācijas, un šaubu gadījumā muitas eksperts 
piemēro augstāko likmi. no tā, ko esmu novērojis un piedzīvojis līdz šim, 
nekā daudz šajā ziņā nevar grozīt un panākt, kamēr pastāv vecais līgums, jo 
laba daļa no jaunajos līgumos [pārskatītie un pārslēgtie tirdzniecības līgumi 
starp asV un Franciju, Holandi, kubu. – B.P.] izkalkulētām priekšrocībām, 
pateicoties gudram formulējumam, Latvijai iet secen”.65

Valsts kontroles ii departamenta priekšsēdētāja revidenta palīgs aleksandrs 
krūmiņš, raksturojot ārzemju tirgus saldumu rūpniecību, 1934. gadā norādīja 
uz tā haotisko stāvokli. Tam par iemeslu kalpoja aspekts, ka ikvienai valstij 
bija savi aprēķini par izvestajiem un ārvalstīs pārdotajiem saldumiem. Tā, 
pēc viņa datiem, igaunija uz angliju izvedusi šokolādi, vidēji prasot par 1 
kg Ls 0,82; no āfrikas esot nācis piedāvājums piegādāt šokolādi kādai Rīgas 
fabrikai, dodot Ls 1,05 par 1 kg; beļģija saražoto un eļļas papīros iesaiņotas 
vaniļas šokolādes 1 kg eksportējusi par Ls 0,40; tikmēr padomju krievija uz 
ārzemēm saldumus izvedot lielām partijām (līdz 6000 kastēm) un pārdodot 
par jebkuru piedāvāto cenu.66 savukārt Latvijā, lai iekarotu ārzemju tirgu, 
valdībai vajadzēja atbalstīt vietējos ražotājus. 1937. gadā a/s Laima atzina, ka 
vēl joprojām ārzemju tirgos tās saražotā produkcija ir jāpārdod bez peļņas un 
pat par dažiem procentiem jāsamazina tirdzniecības izdevumi. Daļēji tas bija 
tāpēc, ka Latvijā dažām izejvielām bija augstākas cenas nekā ārzemēs. bet 
galvenais iemesls tomēr bija tas, ka gandrīz visās pasaules valstīs nacionālā 
rūpniecība bija aizsargāta ar augstām ievedmuitas likmēm. atsevišķām 
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šķirnēm tās pārsniedza pat 200 % no preču vērtības.67 Tādēļ valstis, kuras 
nebija nobijušās no eksportēšanas, samazināja savu preču pašizmaksu 
un dažas pat atbalstīja savus eksportētājus ar īpašām eksportprēmijām68, t.i. 
piešķirot tām dotācijas. ārzemju tirgos tas savukārt radīja sīvu konkurenci.

Viena no atbalsta formām, kuru valdība piemēroja Latvijas eksportētājiem, 
bija muitas atmaksas. Vēl 1929. gadā ievedamās muitas atmaksāšana par 
izejvielām, gatavo preci eksportējot, saldumu rūpniecībā nebija pazīstama. 
Gatavā produktā importēto izejvielu daudzumu bija ļoti grūti normēt. katru 
reizi šāda analīze bija aptuvena, turklāt dārga. savukārt, veidot saldumu 
fabrikas, kas darbotos tikai eksportam un izmantotu t.s. brīvteritoriju 
tiesības,69 neatmaksājas lielo izdevumu pēc. saldumu eksports šajā laikā 
savos apmēros tomēr bija vēl pārāk niecīgs.70

Muitas atmaksas bija nozīmīgs atbalsts Latvijas ražotājiem. 1934. gadā 
valsts kontroles ii departamenta priekšsēdētāja revidenta palīgs aleksandrs 
krūmiņš, ziņojot par atmaksu nepieciešamību saldumu rūpniecībā, vienīgo 
iespēju iekarot ārzemju tirgu saskatīja saražotās produkcijas pārdošanā 
ārzemēs par daudz lētākām cenām nekā iekšzemes tirgū. pēc viņa vārdiem, 
valūtas krīzes rezultātā “visas valstis beidzamajā laikā cenšas visādiem 
līdzekļiem ierobežot importu [...] un mēģina visu nepieciešamo ražot pašu 
zemēs. Tamdēļ visam eksportam jānotiek par dempinga cenām ar katras 
eksportējošas valsts prāvām iemaksām”. 71

Laikposmā no 1934. gada 17. aprīļa līdz 1. jūlijam a/s L. W. goeggingers uz 
ārzemēm eksportējusi 3112,316 kg dažādu konfekšu par Ls 3557,56. Muitas 
atmaksās minētā fabrika saņēmusi Ls 655,94 (par 1 kg iegūstot valūtā Ls 1,14 
un muitas atmaksās Ls 0,21 vai kopā Ls 1,35).72 no 1934. gada 1. jūlija līdz 1. 
decembrim tā pati fabrika eksportējusi jau 28 978,950 kg dažādu konfekšu 
ražojumus par Ls 22 673,83, bet muitas atmaksās saņēma Ls 18 627,38 (par 
1 kg iegūstot Ls 0,78, bet muitas atmaksās – Ls 0,64, kopā tie bija Ls 1,42). 
no minētajiem datiem redzams, ka pirmajā apskatītajā laika periodā a/
s saražotās konfektes ārzemju tirgū tika pārdotas par Ls 0,36 dārgāk nekā 
otrajā periodā. kopējā summa, kuru fabrika saņēma muitas atmaksās jūlijā–
decembrī, pārsniedza par Ls 0,07 aprīlī–jūnijā saņemto vērtību. a. krūmiņš 
atzina, ka firma ar preces lētumu mēģina iekarot jaunu, daudz plašāku tirgu, 
kā arī neizslēdza iespēju, ka, saņemot lielākas muitas atmaksas, firma a/s L. 
W. goeggingers tomēr nebija parūpējusies saglabāt agrākās cenas.73
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salīdzinājumam – a/s Laima laikposmā no 
1934. gada 7. aprīļa līdz 1. jūlijam eksportējusi 
dažādus šokolādes izstrādājumus un 
konfektes, kas kopsvarā bija 14 296,05 kg 
par Ls 14 656,22. Muitas atmaksās a/s Laima 
saņēmusi Ls 4365,94 (par 1 kg – Ls 102,4 un 
Ls 0,30,5 muitas atmaksās, kopā – Ls 1,32,9). 
Jūlijā un augustā tika eksportēti 15 533,3 kg 
dažādu šokolādes un konfekšu izstrādājumu 
par Ls 17 272,74 valūtā un Ls 11 802,05 muitas 
atmaksās (par 1 kg saņemot Ls 1,11,2 valūtā 
un Ls 0,75,9 muitas atmaksās). no datiem 
redzams, ka a/s Laima ražojumu ārzemju cena 
bija pieaugusi par Ls 0,08,8 un muitas atmaksas 
līdz ar to arī pieauga – par Ls 0,40,4. kopā 
pieaugums bija par Ls 0,49,2. Turpmākajos 
mēnešos – septembrī, oktobrī un novembrī 

2. att. Šokolādes fabrikas 
LW. goegginger saldumu 

reklāma 1938. gada 
Lieldienām. Jaunākās Ziņas. 

1938. gada 2. aprīlis.

– a/s Laima eksportēto ražojumu cena turpināja celties no Ls 1,11 uz Ls 1,14; 
1,24; 1,26. Tām līdz pieauga arī muitas atmaksas no Ls 0,75,9 uz Ls 0,87; 0,94; 
1,07. Mēģinot rast izskaidrojumu, revidents a. krūmiņš pieļāva, ka sakarā 
ar lielākām muitas piemaksām firma iesākusi uz ārzemēm vairāk eksportēt 
šokolādes izstrādājumus, tā palielinot rādītājus par vidējo cenu. no 1934. 
gada 1. jūlija līdz 1. decembrim a/s Laima pavisam kopā eksportēja 88 328,6 
kg dažādu šokolādes figūriņu un konfekšu izstrādājumu par Ls 105 373,15 
un saņēmusi muitas atmaksas Ls 80 486,75.

Muitas atmaksu, kā arī vietējam un ārējam tirgum paredzēto preču sastāva 
dažādības dēļ radās liela atšķirība starp tām cenām, kuras tika piemērotas 
saldumiem vietējā tirgū, un tām, par kādām Latvijas ražojumus pārdeva 
ārzemēs. Tā a/s L. W. goeggingers eksportam paredzēto karameļu cena bija Ls 
1,552, bet vietējam tirgum tā paša veida konfektes izmaksāja Ls 1,777.74

Lai gan 30. gadu vidū saldumu eksports attīstījās visai straujos tempos, 
tomēr parādījās atzinums, ka līdz šim Latvijas eksporta rūpniecības 
veicināšana noritējusi bez noteikta plāna. Vēl 1927. gadā a. Štāls laikrakstā 
“ekonomists” runāja par to, ka saldumu rūpniecība “nav nacionāla. Viņas 
pārmērīga balstīšana nozīmē kultivēt neveselīgo cenšanos lēti eksportēt mūsu 
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ražojumus uz vietējo patērētāju rēķina”.75 bet 30. gadu otrajā pusē situācija 
attiecībā uz muitas atmaksām par eksporta ražojumu patērētajām ārzemju 
izejvielām tika nosaukta jau par nenormālu parādību. kā izrādījās, no valsts 
kases tās prasījušas ievērojamus līdzekļus. Tieši tādēļ Finanšu ministrija tās 
ievērojami samazināja, to vietā piešķirot citus atvieglojumus. piemēram, 
viens no tiem bija atļauja fabrikām brīvi lemt par peļņu, kas iegūta, realizējot 
savu preci ārzemju tirgos. Jo, kā atzina tālaika finanšu ministrs L. Ēķis, 
„rūpniecības pārkārtošana notiek pakāpeniski, nesamazinot eksporta spējas 
[..] rūpniecības ražojumu eksports vēl aug un sevišķi labus rezultātus uzrāda 
finiera, konservu, saldumvielu un arī papīrrūpniecība”.76

pateicoties radītajām izmaiņām, situācija izmainījās. Jau 1938. gadā tika 
atzīts, ka iepriekšējos gados saldumrūpniecības eksports bija iespējams 
vienīgi ar lielām eksporta prēmijām, bet pašreizējais eksports uzskatāms par 
dabīgu.77

saldumu produkcija vietējā tirgū

20. gadsimta 20. gados pamatā bija divi populārākie Latvijas saldumu 
ražotāji – a/s Th. riegerts un a/s e. mežīts.78 savukārt 30. gados “uzvaras 
gājienu” pie saviem pircējiem uzsāka fabrikas a/s Laima un a/s V. Ķuze.

20. gados par pazīstamākās kafijas, kakao, šokolādes un konfekšu fabrikas 
a/s e. mežīts panākumiem liecināja ikgadējie izcīnītie apbalvojumi dažādās 
izstādēs. Tā 1926. gada Rīgas izstādē, kur tā piedalījās pagaidām vēl kā kafijas 
un kakao ražotne, a/s e. mežīts bija viena no firmām, kas iekļuva labāko 
rūpniecības uzņēmumu sarakstā un ieguva zelta medaļu.79 Līdzīgās izstādēs 
fabrika piedalījās arī nākamajos gadus.80

kā kafijas ražotāju fabriku a/s e. mežīts pazina kopš 1914. gada, bet, sākot 
ar 1928. gadu, tā pievērsās arī kakao izgatavošanai. 1929. gadā a/s e.mežīts 
papildus uzsāka šokolādes ražošanu. Fabrikas saražoto produkciju pazina 
ne tikai vietējie pircēji. Tās ražojumi sasniedza dažādas pasaules valstis, 
piemēram, ziemeļameriku, angliju, sīriju u.c.81 1935. gadā fabriku e.mežīts 
uzskatīja par plaukstošu uzņēmumu, kurš nemitīgi paplašināja savu 
darbības lauku. bez veikaliem Daugavpilī un Liepājā firmai piederēja vēl 
septiņi veikali Rīgā.82 Fabrika bija pirmā saldumu ražotāja, kas savus pircējus 
iepazīstināja ar šokolādes figūriņām. Tās darināja visdažādākajos veidos, kas 
atšķīrās no tām, kuras vēlāk ražoja pārējās saldumu fabrikās. Tādas figūriņas 
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kā “Vīrs ar slotu”, “Jātnieks uz ēzeļa”, “Vīrs ar bērnu”, “Džeks” nr.1 un nr. 
2, “indriķis” – lielais un mazais, “Jaunais vīrs ar maisu pār plecu”83 citās 
rūpnīcās nepazina. ne velti Daugavgrīvas ielas nr.10 namu, kur atradās 
fabrika, 1935. gadā nodēvēja par “šokolādes cilvēku pasauli”.84 presē a/s E. 
mežīts tika nominēts par Lieldienu šokolādes zaķu krusttēvu, kurš vislabāk 
esot spējis tos izprast.85 Tomēr uzņēmums nespēja tikt galā ar kredītu parādu 
problēmām ekonomiskās krīzes iespaidā. 1937. gadā likvidēto fabriku līdz ar 
iekārtām pārpirka a/s Laima.86

saldumrūpniecības uzņēmums a/s Laima Latvijā darbojās kopš 1924. 
gada. Taču savus lielākos panākumus un pircēju piekrišanu fabrika ieguva 
tikai 30. gadu otrajā pusē. Liela loma tam bija konkurentu – a/s Th. riegerts 
un a/s e. mežīts – likvidēšanās. Uz šo laiku Laima bija kļuvusi par plašāko 
nozarē strādājošo fabriku Latvijā. Šeit tika saražotas dažāda veida cietās un 
mīkstās karameles un šokolādes izstrādājumi (šokolādes tāfelītes, figūriņas, 
konfektes, karameles), kā arī vafeles, marmelāde un kakao. Liela uzmanība 
tāpat tika pievērsta biskvītu ražošanai, iegādājoties speciālas modernākās 
mašīnas un iekārtas.87 savā ziņā nepārspēta fabrika kļuva ar savām šokolādes 
figūriņām, kas tika pārdotas gan vietējā tirgū, gan eksportējot savu preci 

3. att. kafijas un cigoriņu fabrikas 
e. mežīts ražotās šokolādes kafijas “Maiga” 

reklāma. Students.  1925. gada 2. aprīlis.

4. att. Fabrikas e. mežīts Lieldienu 
šokolādes zaķis. Rīts,  1935. gada 11. aprīlis.
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uz ārzemēm.88 Tā 1934. gadā a/s Laima savus mazos klientus iepriecināja 
ar jaunumu šokolādes tirgū. Tās bija no šokolādes gatavotas rotaļlietas 
– t.s. porcelāna šokolāde. Tā bija konfekte–rotaļlieta ar porcelānam līdzīgu 
pārklājumu, katra iesaiņota hermētiski noslēgtā iepakojumā. Rotaļlietas tika 
veidotas ziemassvētku vecīšu, Mikipeļu, sniegavīru, bronzas karavīru, lauvu, 
kaķu, leduslāču, dažādu putnu izskatā un vēl daudzos citos veidojumos.89 Šīs 
produkcijas ražošana tika turpināta arī turpmāko gadu ziemassvētkos.

Tikpat lielu popularitāti kā a/s Laima Latvijas tirgū ieguva arī a/s L. W. 
goegginger fabrikā saražotās šokolādes figūriņas. parastai tās bija zivtiņas, 
vēži, cukura galviņas, pudelītes, karpas, sirdis, papirosi, cigāri, gliemežvāciņi. 
Uz ziemassvētkiem un Lieldienām preču klāstu papildināja ziemassvētku 
vīriņi, lelles, lāči, kamieļi, tīģeri, egļu čiekuri, rieksti, olas ar/bez pildījuma, 
zaķi, aitiņas u.c.90 1938. gada Lieldienās a/s L. W. goegginger piedāvāja plašu 
saldumu klāstu, tajā skaitā arī šokolādes figūras, olas ar marcipāna pildījumu 
un zaķīšus.91

1937. gada pavasarī Latvijas sabiedrība iepazinās ar šokolādes un konfekšu 
fabrikas a/s Union jaunumu. Tas bija atspirdzinošais šokkrēms. krēmu 
pārdeva dažādos veidos: ar pomeranču, citronu, aveņu un šokolādes garšu 
40 un 70 g parafīna spainīšos.92 bet 1940. gada vasarā tirgū parādījās īpatnējas 
konfektes ar zivju eļļas pildījumu “Vitamols”.93 Jaunās konfektes bija centrālās 
savienības “Zvejnieks” ideja, kas tapa sadarbībā ar a/s Laima.94

ne tikai ziemassvētkos, Lieldienās un citos svētkos gan lielie, gan mazie 
saldumu kārotāji tika iepriecināti ar kādu našķi. 1927. gada ziemassvētkos 
lielākās Latvijas saldumu ražotnes ziedoja ziemassvētku eglītei slimajiem 
karavīriem Garnizona kara slimnīcā.95 savukārt, 1935. gada vasarā, kad 
notika strādnieku svētki, lielākās saldumu fabrikas – V. Ķuze, Laima, Th. 
rigerts, e. mežīts un L. W. goegingers sagatavoja 5000 kārbiņu ar saldumiem, 
kuri bija paredzēti kā balvas bērnu svētku dalībniekiem. konfekšu kārbiņu 
vāciņi bijuši mākslinieciski noformēti ar strādnieku svētku simboliem.96 bez 
tam a/s L. W. goeggingers šokolādes fabrika svētku dalībniekiem ziedoja 
papildus 2000 šokolādes tāfelīšu.97 no vienas puses, saldumu rūpnīcas tādā 
veidā varēja izrādīt savu plašo produkcijas klāstu un iepazīstināt patērētājus 
ar jaunākajiem ražojumiem. no otras puses, fabrikām šādi pasākumi bija 
ļoti laba un veiksmīga produkcijas reklāma, rēķinoties ar to, ka visvairāk 
saldumu patērēja tieši bērni.
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saldumu rūpniecībā saražotās produkcijas spektrs nemitīgi mainījās. 
arvien parādījās jauni, interesanti produkti, ar kuriem saldumu fabrikas 
centās piesaistīt jaunus pircējus un noturēt jau esošos. Tādēļ nenovērtējama 
jaunās produkcijas popularizētāja bija reklāma. ne velti fabrikas a/s V. Ķuze 
reklāma tika uzskatīta par vienu no visveiksmīgākajām.98 pats rūpnieks V. 
Ķuze reklāmu pieskaitīja pie modernajiem tirdzniecības paņēmieniem, kurai 
vairāk vai mazāk līdzekļu atvēl katrs lielāks uzņēmums.99 Tomēr viņš atzina, 
ka reklāma pati par sevi vēl nedara visu – tā attaisnojas tikai tad, ja reklamētā 
prece patiesi atrod publikas piekrišanu. Fabrikā V. Ķuze, tāpat, domājams, kā 
pārējās saldumu rūpniecībā darbojošās firmās, reklāmu lietoja galvenokārt, 
lai iepazīstinātu publiku ar jauno produkciju. neviens par sevi pārliecināts 
rūpnieks vai tirgotājs, protams, negribēja ”turēt sveci zem pūra”.100

nozīmīga vieta bija arī „pareizai” veikalu skatlogu iekārtošanai un 
plakātiem. blakus reklāmai presē tas bija labs jaunu pircēju piesaistīšanas 
veids. Tā 1929. gadā Rīgas pilsētas valde atļāva a/s Th. riegerts saldumu 
fabrikai brīvības un aspazijas bulvāra stūrī uzstādīt pulksteņa metāla 
konstrukciju savu saldumu izlikšanai.101 bet ar vislabāk izdevušos skatlogu 
noformējumu pārējo saldumu fabriku vidū atkal izcēlās a/s V. Ķuze. Tās 

5. att. konfekšu un šokolādes fabrikas 
“Union” jaunums šokkrēms. Jaunākās 

Ziņas, 1937. gada 31. maijs.

6. att. a/s Laima ziemassvētku saldumu 
piedāvājuma reklāma 1936. gada 

decembrī. Jaunākās Ziņas. 
1936. gada 16. decembris.
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panākumus apliecināja saņemtās balvas par izcilību, 102 kā arī piešķirtie 
atzinības raksti un diplomi laikraksta rīts rīkotajās skatlogu noformējuma 
sacensībās vairākus gadus pēc kārtas.103 Tā 1937. gada reklāmas izstādē a/
s V. Ķuzes firmas skatlogā varēja vērot melnās, sarkanās un zelta krāsas 
paleti, kur liela uzmanība bija pievērsta krāsu noskaņai, apgaismojumam un 
dekoratīvajiem palīglīdzekļiem – audumiem un butaforijai. noformējumu 
papildināja dažas mazākas un viena liela konfekšu kārba.104

Latvijas saldumu rūpniecība 20.gadsimta 20.–30. gadu gaitā piedzīvoja 
pakāpenisku izaugsmi. Mazās rūpnīcas, kas pastāvēja pirms pirmā pasaules 
kara, un tās, kuras tika dibinātas pēckara laikā, 20. gadu beigās–30. gadu 
sākumā jau bija kļuvušas par lielām ražotnēm. Šīs nozares attīstību tūlīt pēc 
kara veicināja valdības ieviestā ievedmuitas politika. pateicoties tai, saldumu 
imports panīka, toties arvien pieauga eksportēto saldumu apjoms. Tādā 
vaidā, arvien palielinot savas produkcijas apjomu, papildinot un dažādojot 
saražoto saldumu klāstu, saldumu fabrikas ne tikai iepriecināja vietējos 
Latvijas patērētājus, bet spēja līdzvērtīgi konkurēt arī ar citu valstu saldumu 
ražotājiem. saldumu ražošana bija tik stabila un progresējusi nozare, ka 
valdība, ekonomiskās krīzes iespaidā meklējot risinājumus budžeta ienākumu 
palielināšanā, mēģināja ieviest dzīvē akcīzi uz saldumiem. savukārt tas 
liecināja par saldumu nozares ienesīgumu un lielo popularitāti sabiedrībā.
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Baiba Pazāne

produktion von süssigkeiten in lettland 
in der zwischenkriegszeit

in den 1920er/30er Jahren wurde die industrielle Fertigung von süßigkeiten 
zu einem sehr wichtigen und rentablen industriezweige in Lettland. Da die 
Regierung Lettlands zielbewusst den Umfang der importierten süßigkeiten 
reduzierte und den export der eigenen Waren ins ausland förderte, wurden die 
süßigkeiten aus Lettland zu einem starken konkurrenten von den in anderen 
staaten produzierten Genusswaren. in der zwischenkriegszeit galten die 
süßigkeiten als Luxusprodukte. Die produktion dieser erwies sich als ein so 
stabiler und gut florierender Wirtschaftszweig, dass am ende der 1920er und 
zu beginn der 1930er Jahre – während der Wirtschaftskrise – von der lettischen 
Regierung versucht wurde, die süßigkeiten mit einer Verbrauchssteuer zu 
belegen. Dies wurde als eine Möglichkeit gesehen, zusätzliche einkünfte für 
den staat zu erzielen. Obwohl dieser Versuch scheiterte, galt er als ein zeugnis 
dafür, dass die produktion von süßigkeiten rentabel war und diese sich unter der 
bevölkerung großer beliebtheit erfreuten.

Schlüsselwörter: süßigkeiten, schokolade, pralinen, Gebäck, Wirtschaft, industrie, 
Genussindustrie, Fabriken a./G. Laima, a. G. Ķuze, import und export, zoll, 
zollbeamten, zollkontrolle, steuer, ausländische absatzmärkte, Rohstoffe, 
süßigkeiten-Reklame, Wirtschaftspolitik.
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