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VĒSTURE

 Baiba Pazāne

RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS, 
1944.–1990. GADS

Darba mērķis ir izpētīt uzņēmuma “Rēzeknes gaļas kombināts” izveidošanās vēsturi un tā 
pastāvēšanas galvenās problēmas laika posmā no 1944. līdz 1990. gadam. Kombināts bija viens 
no lielākajiem pārtikas ražošanas uzņēmumiem Latvijas teritorijā. Tajā pastāvīgi darbojās 
septiņas nodaļas, to skaitā lopkautuves, desu un kulinārijas cehs, kā arī lopu pieņemšanas 
punkts. Uzņēmums nodarbojās ar gaļas sagatavi un pārstrādi, visdažādākā desu un kulināro 
izstrādājumu sortimenta ražošanu. Uzņēmuma struktūra tika veidota līdzīgi citām tā laika 
analogām iestādēm: to vadīja attiecīgās ministrijas ministra iecelts direktors, kam asistēja 
vairāki vietnieki, bat galvenā darba darītāji bija vienkāršie strādnieki, kuru jau tā grūto ikdienas 
soli ietekmēja un cieši uzraudzīja tādas institūcijas kā arodbiedrība, biedru tiesa un Tautas 
kontrole.
Atslēgvārdi: ražošana, pārtikas nozare, uzņēmums, fabrika, gaļas kombināts, lopkautuve, desu 
cehs, desas un gaļas izstrādājumi, strādniecība un strādnieki, komitejas, arodbiedrība, biedru 
tiesas, Tautas kontroles komiteja.

Ievads

Darba mērķis ir izpētīt uzņēmuma “Rēzeknes gaļas kombināts” 
izveidošanās vēsturi, atspoguļot tā attīstības vairākus posmus, kā arī atklāt 
uzņēmuma pastāvēšanas galvenās problēmas laika posmā no 1944. līdz  
1990. gadam. Rēzeknes gaļas kombināts bija viens no lielākajiem pārtikas 
ražošanas uzņēmumiem Latvijas teritorijā, un, ņemot vērā līdz 1990. gadam 
saražotās produkcijas apmērus, tam pat izdevās kļūt par diezgan ietekmīgu 
vietējā tirgus spēlētāju. 

Pētījums par Rēzeknes gaļas kombinātu laika posmā no 1944. līdz  
1990. gadam pamatā balstās uz Latvijas Nacionālā arhīva Rēzeknes zonālā 
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valsts arhīva dokumentu bāzes. Tie ir sakārtoti vienā – 14. fondā “Valsts 
akciju sabiedrība “Rēzeknes gaļa”. Latvijas Republikas Zemkopības ministrija 
(1944.–1998.)”. Fonda nosaukums šķietami fiksē tajā esošos dokumentus kā 
piederīgus jau atjaunotās Latvijas Republikas periodam. Taču fonda datējums 
norāda, ka tas aptver divus nozīmīgus laika posmus – sākot ar padomju varas 
ienākšanu Latvijas teritorijā Otrā pasaules kara nobeigumā un beidzot ar 
Latvijas neatkarības atjaunošanos. Šajā gadījumā fonda nosaukums veidots 
pēc pēdējā konkrētās iestādes nosaukuma.

Raksturojot pētījumā izmantotos avotus, var izvirzīt vairākas problēmas. 
Pirmkārt, kā tas ir raksturīgi pētāmā perioda dokumentiem, tie ir sastādīti 
krievu valodā. Šeit ir būtiska pamatproblēma tiem pētniekiem, kuriem nav 
zināšanu attiecīgajā valodā. Bez krievu valodas zināšanām nav iespējams 
detalizēti izpētīt nevienu jautājumu, kas skar šo sarežģīto laika posmu Latvijas 
vēsturē. Jāsaprot, ka tolaik krievu valoda bija galvenā (pat vienīgā) lietvedības 
valoda, kas saistīja kopā visu milzīgo Padomju Savienības telpu. Valodas 
jautājums ir tikpat aktuāls arī citu problēmu un laika periodu izpētē, kas skar 
Latvijas teritoriju un tās iedzīvotājus. 

Otra problēma, kas saistās ar šī laika dokumentu izpēti, ir materiālu 
pieejamība. Vairāk tas attiecas uz pašiem pirmajiem šajā periodā sastādītajiem 
dokumentiem. Liela daļa no tiem nav saglabājusies vai ir saglabājusies ļoti 
sliktā stāvoklī. Perioda sākumā tapušās atskaites vai sanāksmju protokoli 
nereti ir sastādīti uz novecojušām, savam laikam neatbilstošām veidlapām, 
uz jau izlietotu veidlapu otrām pusēm vai vienkārši uz lapām, kas izplēstas 
no burtnīcām. Protams, jāņem vērā smagie tā laika ekonomiskie apstākļi, bet 
jāatzīmē arī tā laika arhīvistu nolaidīgā attieksme pret šiem dokumentiem – 
tiem netika nodrošināti nepieciešamie uzglabāšanas apstākļi. Viss minētais 
ierobežo tos pētniekus, kas mūsdienās vēlas sīkāk izpētīt laika posmu īsi pēc 
Otrā pasaules kara beigām. Neatrisināma problēma, ar ko viņi bieži  sastopas, 
ir šo dokumentu trūkums.

Treškārt, izmantojot padomju perioda materiālus savos darbos, pētniekiem 
ir jārēķinās ar ievērojamu daļu ideoloģiska rakstura informācijas un vairāk 
vai mazāk slēptu padomju propagandu. Ar dažādiem patriotiskiem saukļiem 
apelējot pie cilvēka ideāliem darbā, kā nerimstošās un bezgalīgās “sociālistiskās 
sacensības” par saražotās produkcijas apjomiem, un savstarpējās attiecībās, 
iesāka katru lielāku vai mazāku darba sēdi – tie tika iestarpināti visur, kur vien 
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bija iespējams. Lai gan tos viegli var atmest, taču ir dokumenti, kur pārspīlējumi 
un falsifikācijas ir grūtāk atklājamas. Tādas ir, piemēram, gada atskaites vai 
piecgadu plāna atskaites, kuru galvenais mērķis bija parādīt uzņēmuma spēju 
saražot ātri un lielos apjomos. Galvenais uzsvars šajos dokumentos vienmēr 
tika likts uz saražotās produkcijas kvantitāti, bet diemžēl – ne uz kvalitāti. 
Šie dokumenti paši par sevi ir unikāli tādā ziņā, ka nav atrodami citi tā laika 
liecinieki, ar kuriem varētu tos savstarpēji salīdzināt. Vienīgā iespēja ir atskaišu 
un ražošanas sēžu protokolu salīdzināšana. Tas ļauj ieskicēt problēmas, kas ir 
pastāvējušas gan ražošanas darba procesos, gan cenšoties panākt mērķi par 
lielākas produktivitātes sasniegšanu un – apskatāmā laika perioda beigās – 
beidzot arī sākt cīņu par saražotās produkcijas kvalitāti.

Visbeidzot, problēma vai drīzāk apstāklis, kas arī jāņem vērā, ir tas, ka 
padomju periodam ļoti raksturīgas ir uzņēmumu vai iestāžu biežās pakļautības 
maiņas. Tas saistījās ar to, ka Padomju Savienībā visas tautsaimniecības un 
rūpniecības it īpaši attīstību organizēja un regulēja centralizēti. Darbojās 
tā sauktā komandekonomika – ekonomikas modelis, kad valdība realizēja 
kontroli pār preču ražošanu un izplatīšanu un cenām.1 Varas iestāžu 
apstiprinātajam plānam bija likuma spēks, un plāna izpildi regulēja centrālie 
ekonomikas vadības orgāni ar republikas Ministru padomes un tai pakļauto 
institūciju palīdzību.2 Ņemot kā konkrētu piemēru Rēzeknes gaļas kombinātu, 
gandrīz 50 gadu ilgajā periodā uzņēmums deviņas reizes mainīja pakļautību 
kādai no ministrijām, trestiem vai apvienībai (sk. 1. tabulu). Citiem šī laika 
uzņēmumiem līdz ar katru pakļautības maiņu, mainījās arī uzņēmuma 
nosaukums. Rēzeknes gaļas kombināts ir unikāls ar to, ka nepiedzīvoja tik 
vērienīgas pārmaiņas.

1. tabula

Rēzeknes gaļas kombināta nosaukuma un pakļautības maiņa, 
1944.–1990. gads

Nr.p.k.

1

2

Laiks

15.08.1944.–
03.1946.

03.1946.–
04.1953.

Fabrikas nosaukums

Rēzeknes gaļas 
kombināts

Rēzeknes gaļas 
kombināts

Augstākstāvošā instance

Latvijas PSR Gaļas un piena 
rūpniecības tautas komisariāta 

Gaļas rūpniecības trests

Latvijas PSR Gaļas un piena 
rūpniecības ministrijas Gaļas 

rūpniecības trests
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Nr.p.k.

3

5

8

4

7

6

9

Laiks

04.1953.–
09.1953.

05.1954.–
12.06.1957.

01.01.1976.–
07.1987.

09.1953.–
05.1954.

19.10.1965.–
01.01.1976.

12.06.1957.–
19.10.1965.

07.1987.–
30.05.1990.

Fabrikas nosaukums

Rēzeknes gaļas 
kombināts

Rēzeknes gaļas 
kombināts

Rēzeknes gaļas 
kombināts

Rēzeknes gaļas 
kombināts

Rēzeknes gaļas 
kombināts

Rēzeknes gaļas 
kombināts

Rēzeknes gaļas 
kombināts

Augstākstāvošā instance

Latvijas PSR Vieglās un 
pārtikas rūpniecības ministri-

jas Gaļas rūpniecības trests

Latvijas PSR Gaļas un piena 
produktu ražošanas ministri-

jas Gaļas rūpniecības trests

Latvijas PSR Gaļas un 
piena rūpniecības ministrijas 
Daugavpils gaļas ražošanas 

apvienība

Latvijas PSR Pārtikas preču 
ražošanas ministrijas Gaļas 

rūpniecības trests

Latvijas PSR Pārtikas preču 
ražošanas ministrijas Gaļas 

rūpniecības trests

Latvijas PSR Tautas 
saimniecības padomes Gaļas 

un piena rūpniecības pārvalde

Valsts agrorūpnieciskās 
komitejas Rēzeknes rajona 
agrorūpnieciskā apvienība

Ņemot vērā tautsaimniecības atkarību no centralizētās vadīšanas, ražošanas 
uzņēmumu ikdienu ietekmēja arī izmaiņas centrālajā aparātā. Tā, piemēram, 
1957. gadā PSRS tika sākta ekonomisko procesu vadības reforma, kas radikāli 
mainīja pārvaldības principus, – notika pāreja no resoriski centralizēta uz 
teritoriālu pārvaldes principu. Ņ. Hruščovs uzskatīja ne tikai ekonomiku, bet 
arī padomju sabiedrību kopumā kā organizētu, vadāmu sistēmu, ko var regulēt 
visos aspektos.3 Faktiski tas nozīmēja ekonomisko procesu decentralizāciju. 
Tika likvidētas Vissavienības nozaru ministrijas, rūpniecības pārvaldīšanai 
izveidojot Tautas saimniecības padomes.4 1964. gadā  PSRS reformators  
Ņ. Hruščovs no varas virsotnēm tika padzīts, un 1967. gadā likvidēja arī Tautas 
saimniecības padomes.5 Pēc to izformēšanas 1967. gadā rūpnieciskā ražošana 
atgriezās pie centralizētās vadības un Vissavienības ministriju sistēmas. 
Militāri rūpnieciskais komplekss (turpmāk MRK) republikās saimniekoja ne 
tikai Vissavienības pakļautības rūpnīcās, bet noteica ražošanas nomenklatūru 
arī republikām pakļautajos uzņēmumos.6
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Pētījumā izmantotos avotus pēc to sastādīšanas uzdevuma var iedalīt divās 
grupās. Pirmā dokumentu grupa, kas veido lielāko daļu, ir dažādas atskaites. 
Tās ir sastādītas kā tipveida dokumenti, t.i., iepriekš sagatavotas un aizpildītas 
veidlapas. Padomju periodā dažādiem ražošanas uzņēmumiem, neraugoties 
uz to specializāciju, šīs veidlapas bija vienādas.  

Otrā dokumentu grupa ir dažādu sanāksmju protokoli. Tie ir ļoti interesanti 
avoti, kas ļoti labi atspoguļo konkrētā laika posma cilvēku domāšanu un 
dažādos to uzvedības modeļus. Šajos avotos arī atklājas ikdienas problēmas, kas 
bija aktuālas laikabiedriem, ļaujot izsekot dažādu konfliktsituāciju scenārijiem 
un risinājumiem. Vienlaikus šie dokumenti lasītājam ļauj nojaust kādas 
konkrētas rīcības motivāciju, par ko parasti ikdienā nerunāja. Tā, piemēram, 
produkcijas nelegālai iznešanai ārpus ražošanas uzņēmuma teritorijas cēlonis 
bija izmisums, vēlme pabarot ģimeni un nespēja to nodrošināt ar legāliem 
līdzekļiem.

Uzņēmuma vēsture

Rēzeknes gaļas kombināta pirmsākumi meklējami 20. gs. 20.–30. gados, 
kad Rēzeknē darbojās Pilsētas lopkautuve. Sākoties Otrajam pasaules karam, 
situācija mainījās. Līdzīgi kā citās jomās, līdz ar šo laiku arī rūpniecībā 
lielā mērā noteica kopējās tendences valsts politikā.7 Pēc Otrā pasaules 
kara PSRS tautsaimniecības attīstības pamatuzdevums palika nemainīgs. 
Resursu ierobežotība un nepieciešamība ātri atjaunot kara laikā izpostīto 
tautsaimniecību rosināja forsēt rūpniecības attīstību, sākot tieši ar Baltijas 
republikām, kurās karadarbības postījumi bija relatīvi mazāki.8

Rūpniecība Latvijā tika veidota kā PSRS kopējā tautsaimniecības kompleksa 
sastāvdaļa, radot lielus, centralizēti vadītus uzņēmumus noteiktu izstrādājumu 
ražošanai visas lielvalsts vajadzībām.9 Gaļas pārstrādes jomā 1940. gada  
16. decembrī bija pieņemta mājlopu un gaļas iepirkšanas jauna kārtība. Pēc tās 
Latvijas teritoriju sadalīja 68 gaļas iepirkšanas iecirkņos.10 Jaunie pārkārtojumi 
skāra arī gaļas pārstrādes uzņēmumus. Līdz tam Latvijas teritorijā tādu bija 
30, bet turpmāk tos apvienoja 14 lielos gaļas pārstrādāšanas uzņēmumos. Līdz 
ar jauno kārtību tika nodibināts arī “Rēzeknes gaļas produktu uzņēmums”, 
apvienojot Rēzeknes, Zilupes, Kārsavas, Ludzas un Viļānu pilsētas 
lopkautuves.11 Pēc 1940. gada 20. decembra Latvijas PSR Pārtikas rūpniecības 
tautas komisariāta Gaļas rūpniecības tresta statūtu 4. punkta  Rēzeknes gaļas 
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produktu uzņēmumu pakļāva minētajam trestam. Tolaik tas atradās Bērzpils 
ielā 4/2 Rēzeknē.12

Padomju okupācijas laikā visā Latvijas teritorijā tika celtas dažādas rūpnīcas. 
Kopumā šeit bija izvietots vairāk nekā 150 dažādu Vissavienības pakļautības 
rūpnīcu vai to filiāļu,13 kurās ražoja produkciju militārajām vajadzībām. Visām 
šīm rūpnīcām bija jau iepriekš plānota izejvielu un komplektējošo detaļu 
piegāde no citām PSRS republikām un nepieciešamais migrantu daudzums, 
kas jāieved  darbam šajās rūpnīcās.14 Tā kā kara gados Rēzeknes pilsēta bija 
nopostīta, pēc kara tā tika uzcelta pilnīgi no jauna. Tāpat kā citur Latvijā, arī 
šeit cita pēc citas darbu sāka rūpnīcas, kas specializējās dažādās jomās. Lai 
nodrošinātu šo uzņēmumu normālu darbību, Rēzeknē sākās apjomīga cilvēku 
imigrācija no citām padomju republikām. Lai Rēzeknes jaunos iedzīvotājus 
nodrošinātu ar dzīvesvietu, nācās celt jaunus daudzdzīvokļu namus. Pamatā 
tos cēla izveidoto rūpnīcu tuvumā, bet namu celtniecībai nepieciešamos 
materiālus saražoja turpat pilsētā. Tā bija īpaša tā laika valdības centralizēti 
izplānota politika, kas pēc būtības bija pamatnācijas slēpta asimilēšana: 
vispirms mākslīgi radīja nepieciešamību pēc darbaspēka un tad to legāli ieveda 
un izmitināja. Tādā veidā iedzīvotāju nacionālais sastāvs tika padarīts ļoti 
daudzveidīgs. Ar šādu politiku saskārās arī citas Latvijas PSR pilsētas, sevišķi 
lielās, bet Rēzeknē tā īstenojās visspilgtāk. Taču tieši pateicoties tam Rēzekne 
izveidojās par lielu rūpniecības pilsētu.

Rēzeknes gaļas kombinātu karadarbības laikā pilnībā nopostīja. 1944. gada 
15. augustā ar Latvijas PSR Gaļas un piena rūpniecības tautas komisariāta 
pavēli uz gruvešu kaudzes tika dibināts “Rēzeknes gaļas kombināts”,15 taču 
kombināta ēkas būvprojektu izstrādāja tikai 1946. gadā, kad arī uzsāka tās 
celtniecības darbus jaunā vietā – Rīgas ielā 22 Rēzeknē. Lai šajā laika posmā 
vietējos iedzīvotājus apgādātu ar gaļas produktiem, bija ierīkotas pagaidu 
desu darbnīcas un lopkautuve, nodrošinot tās ar visām nepieciešamajām gaļas 
pārstrādāšanas mašīnām.16

Jaunais gaļas kombināts bija pakļauts Latvijas PSR Gaļas un piena rūpnie-
cības tautas komisariāta Gaļas rūpniecības trestam. Sākotnēji kombinātā 
darbojās septiņas nodaļas – kanceleja, plānošanas nodaļa, grāmatvedība, 
lopkautuves cehs, desu cehs, kulinārijas cehs un lopu pieņemšanas punkts no 
vietējiem iedzīvotājiem. Rēzeknes gaļas kombinātam bija juridiskas personas 
statuss. Tā sākotnējie galvenie uzdevumi bija gaļas sagatave un pārstrāde, kā 
arī desu un kulināro izstrādājumu ražošana.
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1944. gada 28. decembrī Rēzeknes gaļas kombinātam pievienoja Ludzas 
gaļas kombinātu, ko turpmāk dēvēja par Ludzas gaļas pārstrādes uzņēmumu 
un kas 1962. gada 1. jūlijā kļuva par patstāvīgu uzņēmumu “Ludzas putnu 
kombināts”. Pamatojoties uz 1956. gada 2. janvāra Latvijas PSR Gaļas un piena 
produktu ražošanas ministrijas pavēli nr. 2 1956. gada 1. janvārī Rēzeknes gaļas 
kombinātam pievienoja Rēzeknes kantori “Zagotskot” (gaļas sagatavošanas 
kantoris) un sakarā ar Maltas rajona reorganizāciju 1960. gada 1. janvārī 
kombinātam pievienoja arī Maltas kantori “Zagotskot”.17

Neraugoties uz ievērojamo izaugsmi, īsu brīdi Rēzeknes gaļas kombināts 
tomēr zaudēja patstāvīga uzņēmuma statusu. 1976. gada 1. janvārī tika 
izveidota Daugavpils gaļas ražošanas apvienība, kurā iekļāva trīs lielus uzņē-
mumus – Daugavpils gaļas kombinātu, Rēzeknes gaļas kombinātu un Ludzas 
putnu kombinātu.18 Taču jau 1987. gada jūlijā Rēzeknes gaļas kombinātu kā 
patstāvīgu uzņēmumu pakļāva Rēzeknes rajona agrorūpnieciskajai apvienībai. 
Līdz ar Latvijas Republikas nodibināšanos 1991. gada 30. maijā tika dibināta 
valsts akciju sabiedrība “Rēzeknes gaļa”.

Kombināta un tam piederošās teritorijas labiekārtošanas darbi

1956. gadā kombinātā bija četri lieli ražošanas objekti – lopkautuve, desu 
cehs, saldētava un vairumtirdzniecības punkts.19 Ar laiku kombināta teritorija 
paplašinājās. 1963. gadā Rēzeknes gaļas kombinātu veidoja ražošanas korpuss 
Rīgas ielā 22, divi lieli pieņemšanas punkti Viļānos un Maltā, kā arī lopu 
pieņemšanas bāze “Drejerovka” un saimniecība “Noviki”. Visā pastāvēšanas 
laikā Rēzeknes gaļas kombināta teritorija nepārtraukti paplašinājās.  
1984. gadā tā bija izaugusi līdz 11 178 m2, to skaitā apbūve aizņēma 3417 m2, 
bet asfaltētā teritorija – 3353 m2 platību.20

Kombināta teritorijā ietilpa, pirmkārt, lopkautuve Rīgas ielā 15. Tā bija 
ķieģeļu ēka ar kopējo platību 1477 m2 un darba jaudu 12 tonnas produkcijas 
diennaktī. Ēku rekonstruēja 1966. gadā, bet ar karsto ūdeni un tvaiku šīs 
telpas apgādāja tikai 1978. gadā. Līdz tam bija pieejams vien aukstais ūdens. 
Lopkautuves cehā bija vairākas nodaļas. Tajā atradās kautuve, ādas sālīšanas 
nodaļa, tehnisko fabrikātu nodaļa, zarnu nodaļa, subproduktu nodaļa, ēdamo 
tauku nodaļa, saldēšanas kamera un ēdamo tauku uzglabāšanas kamera. 
Darbības sākumā tajā ietilpa arī vēršu novietne, laboratorija un materiālu 
noliktava.21
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Otrkārt, 1983. gadā teritorijā uzbūvēja pirmskaušanas bāzi ar ietilpību 
līdz 200 liellopu galvām. Tā bija dzelzsbetona un ķieģeļu ēka 528 m2 platībā. 
Treškārt, turpat atradās salīdzinoši nelielas, bet tikpat svarīgas būves. Tās bija 
sāls nojume dēļu konstrukcijā 70 m2 platībā, mucu noliktavas, 1964. gadā būvēta 
vēršu novietne 587 m2 platībā, 1966. gadā no zirgu staļļa pielāgota dzīvojamā 
ēka, 1974. gadā būvēta ēdamo tauku glabāšanas kamera – ķieģeļu ēka 75 m2 
platībā, 1979.–1980. gadā būvētas un izremontētas mehāniskās darbnīcas un 
garāža,  1975. gadā būvēta gāzbetona materiālu glabāšanas noliktava 160 m2 
platībā.22

Ceturtkārt, teritorijā iekļāvās desu cehs, zem kura jumta telpas atrada 
arī administrācijas korpuss. Tas bija būvēts 1947. gadā, rekonstruēts 1965. 
un 1982. gadā. Tā kopējā platība bija 1640 kvadrātmetru. Desu cehs dalījās 
vairākās nodaļās – griešanas nodaļa, mašīnu kulinārā nodaļa, žāvētavas 
nodaļa, ekspedīcija un gaļas produktu glabāšanas kamera ar darba jaudu  
3,5 tonnas diennaktī. Visa kombināta teritorija bija norobežota ar koka žogu.

Ārpus teritorijas Rēzeknes gaļas kombinātam piederēja trīs lopu 
pieņemšanas bāzes un viena saimniecība, kas bija veidotas pēc līdzīgiem 
principiem ar galveno uzņēmumu. Lopu pieņemšanas bāzē “Drejerovka” 
atradās dzīvojamais nams 173 m2 platībā, būvēts vēl 1910. gadā, kas  
1984. gadā atradās avārijas stāvoklī, 1972. gadā izbūvēts ūdenstornis, piecas 
cūku kūtis, vēršu novietne, stallis, barības novietne, kombikorma novietne, 
divas svaru ēkas, ķieģeļu stallis, kartupeļu pagrabs, mēslu noliktava un trīs 
barības šķūņi. Pieņemšanas bāzē “Malta” atradās cūku kūts, vēršu novietne 
ar barības noliktavu, barības šķūnis, svēršanas punkts un dzīvojamā ēka ar 
kantori. Viļānu pieņemšanas bāzē atradās lopkautuves punkts, divas cūku 
kūtis, vēršu novietne, divi svēršanas punkti un dzīvojamā ēka. Saimniecībā 
“Noviki” atradās vēršu novietne, cūku kūts, stallis ar noliktavu un dzīvojamā 
ēka.23 Kā jau minēts, visās šajās bāzēs un saimniecībās darbi un dzīve ritēja pēc 
līdzīgiem principiem.

Lai gan Rēzeknes gaļas kombināts tika atklāts 1944. gadā, remontdarbi 
tajā notika nepārtraukti visu apskatāmo laika periodu. Jau 1950. gadā notika 
kapitālais remonts kombināta kautuvē un desu cehā, kā arī ierīkota dušas 
telpa ar vannu kombināta darbiniekiem.24 Remontdarbi bija paveikti tikai  
67,6 tūkstošu rubļu apmērā. Tie bija vienīgie tajā gadā veiktie remontdarbi, 
jo arī to plāns bija apstiprināts tikai 1950. gada decembra beigās.25 Tajā 
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pašā laikā, kā liecina atskaites dati par 1950. gadu, kombinātam bija daudzi 
steidzami un neatliekami darbi. Tā, piemēram, bija nepieciešams atjaunot tik 
svarīgo un darbam absolūti nepieciešamo tvaika katlu, kas tobrīd bija izjaukts 
un daļēji salauzts.26 Arī 1960. gadā kombināts plānoja kapitālo remontu.27 Taču 
remonti ieilga vai aizkavējās. Vēl 1963. gadā gaļas kombināta teritorija pat 
nebija asfaltēta un steidzami bija nepieciešams kapitālais remonts atsevišķos 
kombināta cehos.28

PSRS tautsaimniecības lielākās ražotnes bija pakļautas militārās produk-
cijas ražošanai. Tāpēc, neraugoties uz visiem propagandas apgalvojumiem, 
civilās rūpniecības ražošana tā arī nespēja paaugstināt iedzīvotāju materiālo 
labklājību. Civilajās rūpnīcās tika veikti MRK pasūtījumi dažādām militārajām 
iekārtām, bet šo rūpnīcu augsti kvalificētie kadri tika pārcelti uz militārajām 
ražotnēm. Tā rezultātā civilās rūpnīcas, kam bija MRK pasūtījumi, saņēma 
jaunākos darbagaldus un aparatūru, jo militārās produkcijas ražošana balstījās 
uz jaunākajiem zinātniskajiem sasniegumiem un progresīvajām tehnoloģijām, 
toties rūpnīcās, kurām nebija MRK pasūtījumu, ilgu laiku izmantoja vēl 
pirms revolūcijas sarūpētus darbagaldus, novecojušas tehnoloģijas un darbu 
organizāciju.29 Arī Rēzeknes gaļas kombinātā ražošanas telpu nodrošināšana 
ar iekārtām redzami sagādāja grūtības. Kā jau minēts, gan pati kombināta 
ēka, gan ražošanas telpas pastāvīgi atradās remonta stāvoklī, trūka detaļu 
iekārtu remontēšanai un gandrīz vienmēr trūka līdzekļu jaunu darba mašīnu 
iegādei. 1963. gadā kombinātam bija tikai viens ledusskapis, kas bija piebūvēts 
desu ceham. Tam bija divas saldēšanas kameras: viena ar 8 tonnu ietilpību 
saldēja līdz -15 grādiem, bet otra bija ar 10 tonnu ietilpību un ar saldēšanas 
temperatūru līdz -1 grādam. Ledusskapī uzglabāja gaļu, ko vēlāk izmantoja 
produkcijas ražošanai desu cehā, kā arī gatavo produkciju. Tajā bija ierīkoti 
divi “EVZ-100” un “ČKD Hocevs” kompresori, kas ražoja aukstumu.  
1963. gadā plānoja uzstādīt arī ātri saldējamo skapi “Nema”, maltās gaļas 
maisītāju ar 80 kilogramu ietilpību un mērcējamo mašīnu.30

1963. gadā notika jauni remontdarbi lopkautuves cehā, kur bija paredzēts 
uzcelt jaunu piebūvi. Piebūvē plānoja ierīkot ādas sālīšanas nodaļu, kā arī 
pakārtoti derīgās gaļas vārīšanas un mazgāšanas telpas.31 Bez tam bija jāveic 
dažādus akūtus labiekārtošanas darbus un remontdarbus. Tā, piemēram, 
lopkautuves cehā trūka saldēšanas telpu, pirmskautuves bāzē vēl līdz tam 
brīdim bija neremontētas cūku kūts un atklātā lopu nojume, turklāt tām vēl 
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joprojām netika pievadīts ūdens. Arī svari lopu svēršanai nebija saremontēti.32 
1963. gadā remonts beidzot notika desu cehā.33

20. gs. 60. gadu otrajā pusē kopējā PSRS rūpniecības politikā bija 
vērojamas pārmaiņas. Atsevišķiem uzņēmumiem piešķīra lielāku patstāvību, 
ievērojami samazināja tos ierobežojumus, ko atsevišķiem uzņēmumiem 
uzlika ekonomikas plānošanas resori. Daļai saražotās produkcijas notika 
pāreja uz naudas, nevis saražoto vienību skaita izteiksmi, turklāt ievērojamu 
daļu peļņas varēja paturēt pats uzņēmums. Tas paaugstināja uzņēmumu vēlmi 
celt rentabilitāti, daļu peļņas novirzot turpmākai ražošanas attīstībai.34 Tā  
1971. gadā Rēzeknes gaļas kombinātā atradās līdzekļi iekārtot automātisko 
līniju ēdamo tauku ražošanai. Tas ievērojami uzlaboja produkcijas kvalitāti. 
Tajā pašā gadā tika ierīkoti arī vakuuma katli un gāzes pievade,35 kas savukārt 
padarīja vieglāku strādnieku ikdienu un ļāva ieviest jaunu produkcijas veidu 
– sausos gaļas un kaulu miltus kombikorma ražošanai.36 Līdz 1976. gadam 
bija pabeigti ēdamo tauku noliktavas aprīkošanas darbi, kā arī ierīkota 
automātiskā tauku liešanas sistēma pudelēs, kas ļāva beidzot izstrādāt arī 
eksporta produkciju.37

1974. gadā sākās sarunas par jauna gaļas kombināta būvniecības darbiem. 
Tika pat izveidots projekts, taču šo jautājumu atlika uz 1976. gadu.38 Projekts 
tā arī netika realizēts un, iespējams, līdzekļu trūkuma dēļ atlikts uz nezināmu 
laiku. 1965.–1970. gadā tā sauktā Zelta piecgade jau gāja uz norietu un 
saimnieciskās izaugsmes temps turpmākajā laika posmā samazinājās. PSRS 
pamazām uzkrājās problēmas, kas 80. gados valsti arvien vairāk tuvināja 
finanšu un ekonomiskajai krīzei.39

Kombināta darbinieku sadzīves apstākļi visu apskatāmo laika periodu bija 
diezgan smagi. Par to liecina tas, ka tikai no 1976. gada viņus nodrošināja 
ar silto pārtiku. Savukārt tas samazināja kuņģa–zarnu trakta saslimšanas 
gadījumu skaitu.40 Tikai 1980. gadā kombināta cehus sāka apgādāt ar 
karsto ūdeni.41 1982. gadā, domājot par darbaspēka kustības samazināšanu, 
administrācija pielika lielākas pūles, lai uzlabotu darbinieku ikdienas darba 
soli. Pakāpeniski kombināta darbība tika automatizēta, roku darbu nomainot 
ar mehānisko darbu.42 Bija veikts kapitālais remonts lopkautuves cehā – 
salabotas gan iekārtas, gan remontētas pašas telpas. Subproduktu apstrādes 
nodaļā ierīkoja divas centrifūgas subproduktu mazgāšanai, bet ādas sālīšanas 
nodaļā uzstādīja jaunu saldēšanas mašīnu, ko izmantoja aitādu apstrādē. 
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Lai uzlabotu strādnieku sadzīves apstākļus, paplašināja sieviešu ģērbtuves, 
ierīkoja žāvētavas apģērbam un apaviem, izremontēja ēdnīcas telpas un 
krāvēju un tehnisko darbinieku uzturēšanās telpas. Ierīkoja pat kiosku, kurā 
darbinieki varēja iegādāties gan kombinātā ražoto, gan no citurienes atvesto 
preci, piemēram, sviestu, gultasveļu utt.43

Kombinātam bija arī savs automašīnu parks, taču visu pastāvēšanas laiku 
tas saglabājās nemainīgi nabadzīgs. 1950. gadā vienīgais, kas tobrīd piederēja 
kombinātam, bija viens zirgs un automašīna GAZ, kas nebija braucamā 
stāvoklī un steidzami prasīja kapitālo remontu.441963. gadā gaļas kombinātam 
piederēja viena smagā automašīna ZIS-URAL-385 un viena vieglā automašīna 
GAZ-69.45

Produkcija

Apskatāmā laika perioda sākumā valsts tautsaimniecību vienoja galvenā 
tendence – valsts kopējā politika. Visa PSRS rūpniecība bija pakļauta militārajai 
ražošanai, tai pakārtojot civilās produkcijas ražošanu. Tikai tas, ka vajadzēja 
kaut kā pabarot un apģērbt “padomju tautu” un armiju, radīja nepieciešamību 
šajās rūpnīcās pēc pārpalikuma principa ražot arī produkciju tautai.46 Periodu 
tikpat spilgti raksturo arī rūpniecības attīstības forsēšana, ko īpaši attiecināja 
uz Baltijas valstīm. Galvenais mērķis bija sasniegt 1940. gada rādītājus. Tāpēc 
pastiprināta uzmanība bija veltīta tieši saražotās produkcijas kvantitātei, 
apzināti ignorējot kvalitātes standartus.

Jau pastāvēšanas pirmsākumos Rēzeknes gaļas kombināts tirgum 
piedāvāja plašu saražotās produkcijas sortimentu. 1951. gadā uzņēmums 
ražoja tādus desu izstrādājumus kā iecienītā desa, liellopa gaļas sardeles, 
poļu desa, septiņpiedevu desa, cīsiņi, Ukrainas desa, uzkodu desa, krievu 
cīsiņi, ķiploku desa, šķiņķa grieztā desa, tējas desa, subproduktu desa.47  
1955. gadā ļoti samazinājās vārītās desas izstrādājumu ražošanas apjomi: 
gada laikā plāns bija izpildīts tikai par 62,1 %, bet cīsiņu un sardeļu – par 88,7 
procentiem. Toties ar uzviju bija izpildīts pusžāvēto un žāvēto desu ražošanas 
plāns – attiecīgi 185,2 un 104,6 procenti. Šādi apstākļi izveidojās tādēļ, ka  
1955. gadā gaļas kombinātam bija ievērojams desu pieprasījums ārpus 
Rēzeknes teritorijas, piemēram, uz Rīgu un Daugavpili. Lai nodrošinātu 
produkcijas transportēšanu uz tik tāliem galamērķiem, tai vajadzēja būt 
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obligāti žāvētai vai pusžāvētai. Rezultātā abu produkciju ražošanas apmēri 
bija izpildīti virs ieplānotā daudzuma.48 1959. gadā bija apstiprināta ražošanas 
palielināšanas programma. Tāpēc, lai realizētu izvirzīto plānu, tika ieviestas 
jaunas štata vienības – septiņas vietas administrācijā, piecas strādnieku vietas 
un divas inženieru štata vienības.49

50. gados Latvijas PSR valdība, kurā tobrīd aktīvāk sāka darboties tā 
sauktie nacionālkomunisti, nonāca pie slēdziena, ka, plānojot un organizējot 
tautsaimniecības attīstību, turpmāk vairāk jāievēro Latvijas intereses. Viens 
no galvenajiem argumentiem nepieciešamībai strukturāli mainīt rūpniecisko 
ražošanu bija zemais mehanizācijas līmenis lauksaimniecībā un tās vispārējā 
atpalicība.50 Tomēr PSRS augstākajai vadībai nesimpatizēja nacionālkomunistu 
mēģinājumi aizstāvēt Latvijas intereses, un tāpēc jau 1959. gadā aizsākās Latvijas 
PSR augstākās vadības nomaiņa. Sākās jauns posms Latvijas tautsaimniecības 
vēsturē, kur dominēja lielražošana un vietējo interešu ignorēšana, centieni 
kāpināt visa veida ražošanas apjomus, ignorējot vietējo energoresursu, izejvielu 
un cilvēkresursu kapacitāti.51

60. gadu beigās un 70. gadu sākumā līdz ar “Zelta piecgades” veicināto 
attīstību PSRS kopējā ekonomikā ražošanas apjomus kāpināja arī Rēzeknes 
gaļas kombināts. 1970. gadā uzņēmuma saražotās produkcijas klāsts bija ļoti 
daudzveidīgs un spēja apmierināt visdažādāko patērētāju gaumes. Kombināts 
nodrošināja trīs pamatprodukcijas veidu ražošanu. Tie bija – gaļa, desu 
izstrādājumi un pusfabrikāti (sk. 2. tabulu).

2. tabula 
Rēzeknes gaļas kombināta saražotās produkcijas veidi,

1970. gads

Gaļa

Liellopu gaļa 
(3 kategorijas)

Teļa gaļa
Cūkgaļa (4 veidi)

Aitas gaļa (3 kategorijas)

Desu izstrādājumi

Vārītā desa (23 veidi)

Cīsiņi un sardeles (9 veidi)
Pusžāvētā desa (15 veidi)

Žāvētā desa (16 veidi)
Asins desa (3 veidi)

Žāvētās cūkas ribiņas

Pusfabrikāti

Liellopu gaļas (8 veidi)

Cūkgaļas (9 veidi)
Mājas maltā gaļa

Aitas ragū
Sibīrijas pelmeņi
Kotletes (3 veidi)
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Katrs gaļas veids sīkāk iedalījās kategorijās, ņemot vērā tauku īpatsvaru 
tajā. Tā liellopu gaļa dalīta 1. kategorijā, 2. kategorijā un liesajā gaļā. Tāpat 
bija sadalīta arī aitas gaļa. Cūkgaļu iedalīja šādos veidos: bekons, tauki, gaļa 
un liesa gaļa.

Vislielākais un plašākais sortiments bija desu izstrādājumiem. Desu veidi 
bija ļoti daudzveidīgi. Tā vārītajai desai vien bija 69 veidi. Pazīstamākie 
veidi bija iecienītā desa, doktora desa, bērnu desa ar sieru, pat diētiskā desa 
un neiztrūkstoši – kupāti, studentu desa, ķiploku ārstnieciskā desa, tējas 
desa, aknu desa ar šķiņķi u.c. Turklāt katru veidu vēl papildus iedalīja 1. un  
2. šķirā. Arī cīsiņiem un sardelēm bija vairāki veidi – piena, uzkodu, bērnu 
un alus cīsiņi, liellopu gaļas un cūkgaļas sardeles u.c. Pusžāvētās desas parasti 
bija veltītas kādai no lielākajām republikas un Padomju Savienības pilsē- 
tām – Odesas, Valmieras, Jelgavas, Ukrainas, Liepājas, pilsētas, Daugavpils 
desa u.c. Žāvētās desas attiecīgi – Rīgas, Latvijas, Kurzemes, Rostovas desa 
u.c. Pie žāvētajiem izstrādājumiem tika pieskaitīti arī vēži, žāvētas cūku 
ciskas, stilbi, dažāda veida šķiņķi, ruletes u.c. Arī pusfabrikātu piedāvājums 
bija visai plašs – gulašs, stroganovs, eskalops, šnicele, ragū u.c., kā arī Sibīrijas 
pelmeņi, Latgales, Maskavas un Kijevas kotletes.52 1985. gadā tika uzsākta 
jaunu produktu ražošana – proteīnu desa, Vidzemes cīsiņi, dažādi žāvējumi.53 

Līdz 1976. gadam bija veikta vērienīga desu ceha un pusfabrikātu ceha 
reorganizācija un pārbūve, kas ļāva palielināt ražošanas apjomus līdz pat  
35 procentiem.54

Jau no darbības sākumiem Rēzeknes gaļas kombinātā, līdzīgi kā citos tā 
laika ražošanas uzņēmumos, ļoti liela uzmanība bija pievērsta saražotās 
produkcijas apjomam. Notika sacensība ar līdzīgiem uzņēmumiem, bija 
slavināti un godināti tā dēvētie trieciennieki – cilvēki, kas maksimāli īsā laika 
posmā mācēja padarīt maksimāli lielu darba apjomu, u.tml. Tajā pašā laikā 
bija aizmirsta produkcijas kvalitāte, to ierindojot prioritāšu pēdējās vietās. 
Rēzeknes gaļas kombinātā tikai no 1980. gada lielāku uzmanību pievērsa ne 
tik daudz saražotās produkcijas kvantitātei, bet arī tās kvalitātei. 1980. gadā 
bija sastādīts veicamo uzdevumu plāns ar mērķi uzlabot produkcijas kvalitāti. 
Pirmkārt, ieviesta ikmēneša tā dēvētās kvalitātes dienas, kuru laikā apsprieda 
visus radušos jautājumus par produkcijas kvalitāti un meklēja risinājumus tās 
uzlabošanai. Otrkārt, kombināta speciālistus sūtīja uz dažādiem semināriem, 
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izstādēm un konkursiem ar mērķi salīdzināt dažādas pieredzes, gūt vairāk 
zināšanu un apmainīties ar informāciju. Treškārt, bija organizēti sanitārās 
komisijas reidi katrā kombināta cehā.55 Jāatzīmē, ka tas nebija raksturīgi 
tikai Rēzeknei. Tā 1985. gadā tikai 58,2 % no Latvijā saražotās rūpniecības 
produkcijas bija augsta kvalitāte, tomēr tā arvien bija konkurētspējīga 
produkcija tirgum, kam tā tika ražota.56

Kombināta struktūra

Kombināta struktūra stingri iedalījās administrācijā, vadošajos darbiniekos 
un pārējos strādniekos. Uzņēmumu vadīja direktors, ko iecēla tobrīd par 
rūpniecību un tautsaimniecību kopumā atbildīgās ministrijas ministrs. Tāpat 
kā kara laikā, arī pēckara gados būtiskākos lēmumus par ražošanu pieņēma 
centrālie resori. Par svarīgākajām uzņēmumu vadītāju personiskajām īpašībām 
bija uzskatīta pareiza ideoloģija un paklausība, nevis uzņēmība, iniciatīva, 
mērķtiecība vai  mecenātisms. Tiem šajā sistēmā vispār nebija vietas.57 
Uzņēmuma direktors organizēja darbu kombinātā un bija pilnībā atbildīgs 
par tā finanšu stāvokli, uzņēmuma darbību, plāna izpildi, sekoja līdzi finanšu, 
līgumu un darba disciplīnai un saimnieciskajai darbībai, kā arī nodrošināja 
“sociālistiskās likumības ievērošanu visā kombināta darbībā”. Rēzeknes gaļas 
kombinātā direktori mainījās visai bieži: S. J. Javtušenko (1944. –apmēram 
1955. g.); Geinberts (1956.–1958. g.); Nikolajevs (1959. g.); Antonovs (1960.–
1961. g.); M. M. Tolstjakovs (1961. g.–10.04.1963.); N. I. Jakovļevs (10.04.–
23.08.1963.); V. M. Matvejevs (23.08.1963.–1970. g.); V. Altuhovs (1971.–1976. 
g.); V. A. Barabiškins (1977. g.–08.10.1984.); V. I. Stepaņenko (08.10.1984.–
1988. g.); V. F. Vorslovs (1989.–1990. g.). Direktors bija tā persona uzņēmumā, 
kas bija pilntiesīga bez pilnvaras pārstāvēt kombinātu tiesā vai iesniegt prasību 
valsts, tiesājošajās instancēs un sabiedriskajās organizācijās. Līdzās aktuālajiem 
pienākumiem direktoram katru gadu vajadzēja atskaitīties augstākstāvošajās 
institūcijās – ministrijās par kombināta darbības rezultātiem, iesniegt atskaites, 
bilances, ienākumu un izdevumu pārskatus.

Direktora prombūtnes laikā viņu aizvietoja vietnieki – ražošanas vadītājs 
un preču pārzinis. Bez tam pie administrācijas piederēja veterinārais ārsts, 
ekonomists, vecākais grāmatvedis, divi grāmatveži, kasieris, sekretāres 
mašīnrakstītājas, vieglās automašīnas šoferis, apsargs, noliktavas vadītājs, kā 
arī direktora vietnieks gaļas sagatavošanas darbos un vēl divi grāmatveži lopu 
pieņemšanas bāzē Maltā.58
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Otrā pasaules kara laikā un saistībā ar to Latvijai bija vislielākie dzīvā 
spēka zaudējumi: liels skaits kritušo abu karojošo valstu armijās, represēto 
un deportēto desmiti tūkstoši, iespējamo padomju režīma represiju izraisītā 
masveidīgā emigrācija. Taču iedzīvotāju skaita katastrofālais samazinājums 
republikas teritorijā centralizēti pārvaldītās lielvalsts apstākļos bija viegli 
pārvarams šķērslis. To atrisināja, iepludinot iedzīvotājus no citiem PSRS 
reģioniem. Salīdzinājumā ar pārējām savienības republikām Latvijā joprojām 
dzīves kvalitāte bija būtiski augstāka. Labākas dzīves meklējumi kalpoja 
par pietiekami spēcīgu motīvu stihiskai vai organizētai ekonomisko bēgļu 
ieplūšanai no citiem PSRS reģioniem.59 Padomju laika ekonomisti pēckara 
straujo industrializāciju un imigrāciju attaisnoja ar to, ka kara gados Latvijas 
iedzīvotāju skaits bija nozīmīgi samazinājies, bet dzīvojamais fonds un telpas 
ražošanas izvietošanai bija saglabājušies gandrīz pirmskara līmenī.60 Faktiski 
notika pamatnācijas “atšķaidīšana” un izveidots krievvalodīgās iedzīvotāju 
daļas skaitlisks pārsvars republikā.61 Liela daļa no PSRS ieradušos darbinieku 

Rēzeknes gaļas kombināta brigadiere Darba slavas ordeņa III šķiras kavaliere O. Buļa.
Rēzekne 1980. gada 24. februāris. P. Ļebedevas foto. LVKFFDA, 1. f., 92357N. l.
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tika sūtīta ar vienu mērķi – aizvietojot vietējos “neuzticamos kadrus”, straujāk 
veicināt sovetizācijas procesu. Jebkādu citu praktisku uzdevumu veikšanai 
šie strādnieki izrādījās nekompetenti un savus pienākumu izpildīt nespējīgi. 
Turklāt latviski viņi nerunāja un neizrādīja nekādu interesi par vietējās 
valodas un kultūras apgūšanu.62 Ņemot vērā Rēzeknes industrializācijas 
tendences pēckara periodā, arī šajā pilsētā iebraukušo skaits bija ļoti augsts.  
1960. gada februāra Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas 
plēnumā par darbu ar kadriem atklājās, ka laikā, kad latviešu vidū bija 
tūkstošiem profesionāli izglītotu speciālistu, darbojās neuzticības inerce un 
svarīgus amatus ieņēma neprofesionāli, taču politiski uzticami cilvēki.63 Tas 
attiecās gan uz zema līmeņa darbiniekiem, gan uz augstos amatos esošajiem 
cilvēkiem jo īpaši.

1960. gadā Rēzeknes gaļas kombinātā pavisam strādāja 144 darbinieki, to 
skaitā 103 strādnieki, 24 inženieri, 14 kalpotāji, viens šoferis un divi apsardzes 
darbinieki.64 1963. gadā tie bija 152 darbinieki, to skaitā 118 strādnieki,  
23 kalpotāji un 11 inženieri.65 Šo darbinieku izglītības līmenis vismaz sākumā 
nebija augsts. Daudzi nebija apguvuši pat vidusskolas programmu. Vēl  
1971. gadā kombinātā strādāja pavisam 183 darbinieki, no kuriem tikai 17 bija 
speciālisti ar vidējo speciālo izglītību, divi – ar augstāko izglītību un viens ar 
nepabeigtu augstāko izglītību.66 1974. gadā no 177 kombināta darbiniekiem 
25 bija speciālisti ar vidējo speciālo izglītību, trīs – ar augstāko izglītību un  
viens – ar nepabeigtu augstāko izglītību.67

Kombināta inženieriem pēc iespējas bija vidējā speciālā vai augstākā 
izglī-tība. 1971. gadā atsevišķi meistari papildus mācījās Rīgas Politehniskajā 
institūtā (vecākais mehāniķis), Rīgas celtniecības tehnikumā (inženieris 
mehāniķis) un Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijā (desu ceha meistars).68 Arī 
pārējo darbinieku kvalifikācijas celšana bija aktuāla. Pat kombināta direktors  
1971. gadā mācījās 2. kursā Rīgas Politehniskā institūta Plānošanas un 
ekonomiskajā nodaļā. Pavisam šajā gadā augstākajās mācību iestādēs mācījās 
seši kombināta darbinieki, tehnikumos – trīs darbinieki, bet kvalifikācijas 
paaugstināšanas kursos – seši cilvēki.69 1974. gadā augstskolās mācījās divi, 
tehnikumos – divi, kvalifikācijas paaugstināšanas kursos – 87 cilvēki.70 

Vienlaikus bija arī tādi, kam nebija pat vidējās izglītības. 1971. gadā tie bija  
14 strādnieki, no kuriem trīs cilvēki mācījās tā dēvētajās strādniecības 
jaunatnes skolās.71 1974. gadā tādi bija 18 strādnieki.72 Administrācija pēc 
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iespējas atbalstīja mācīties gribētājus – šos darbiniekus atbrīvoja no virsstundu 
darba, bet atvaļinājumu grafikus pielāgoja studējošo vēlmēm.73

Ar laiku kombināta vadība novērtēja izglītoto darbaspēku. Salīdzinot  
1971. gada datus ar 1975. gadu, bija jūtami palielinājies to darbinieku skaits, 
kas bija ieguvuši vismaz kaut kādu izglītību. Tā 1971. gadā ar nepabeigto 
vidējo izglītību bija 58 darbinieki, bet 1975. gadā tādi bija vairs tikai 19 cilvēki. 
No 106 cilvēkiem, kam bija vidējā izglītība 1971. gadā, 1975. gadā tādi bija jau  
127 darbinieki, bet 17 cilvēkus ar vidējo speciālo izglītību 1971. gadā nomainīja 
22 cilvēki 1975. gadā.74 Pakāpeniski auga arī to darbinieku skaits, kuriem bija 
augstākā izglītība. 1971. gadā augstākā izglītība bija diviem darbiniekiem, bet 
1975. gadā tādu bija ieguvuši jau četri cilvēki.75

Ņemot vērā kombināta darba specifiku, uzņēmumā varēja atrast amatus 
ar specifiskiem nosaukumiem, piemēram, kāvējs, saldētāja, zarnu tīrītāja, 
strādniece ar subproduktiem, ādu sālītājs, cirtējs un atsevišķi vēl arī galvu 
cirtējs, laborants u.c.76 Ikdienas darbs kombinātā vienkāršajiem strādniekiem 
bija grūts. Smagāku to padarīja arī sadzīves apstākļi, kas netika uzlaboti līdz pat 
apmēram 70. gadu beigām. Par to liecina arī ikgadējās atskaites par darbaspēka 
kustības apmēru un tā iemesliem. Jāatzīmē, ka slikta darba organizācija un 

Rēzeknes gaļas kombināta inženiere 
tehnoloģe ordeņa “Goda zīme” 
kavaliere T. Teļjaka. Rēzekne 

1981. gada 14. februāris. P. Ļebedevas 
foto. LVKFFDA, 1. f., 92421N. l.
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sadzīves apstākļi, kā arī zema darba samaksa radīja ar darbaspēku saistītas 
problēmas arī pārējos Latvijas uzņēmumos. 1958. gada pirmajos deviņos 
mēnešos Latvijas lielajos rūpniecības uzņēmumos no darba bija aizgājuši 
39  tūkstoši strādnieku un personāla mainība sasniedza 30 procentus.77 Par 
nolaidīgu attieksmi pret darba drošību Rēzeknes gaļas kombinātā liecināja tas, 
ka, piemēram, tikai 1981. un 1983. gadā tika ieviesti žurnāli par uzņēmumā 
notikušajiem nelaimes gadījumiem – vienīgie avoti par darba drošību šajā 
kombinātā. To dati liecina, ka 1981. gadā bija cietuši četri strādnieki,78 bet 
1983. gadā – divi strādnieki.79 Ņemot vērā kombināta darbības specifiku un 
apmērus, grūti noticēt, ka visā apskatāmajā laika posmā nelaimes gadījumi 
gandrīz nebija notikuši.

Darbaspēka kustība Rēzeknes gaļas kombinātā bija diezgan strauja. Tā  
1971. gadā darbā tika pieņemti 63 cilvēki, bet atlaisti – 62 darbinieki. Viens 
no tiem bija atlaists no darba sakarā ar viņa arestu, septiņi cilvēki – par 
vairākkārtējiem disciplīnas pārkāpumiem, pieci bija aizgājuši no darba pensijā 
vai slimības dēļ, divi darbinieki nebija izturējuši pārbaudes laiku, bet trīs bija 
miruši.80 Pēc savas iniciatīvas no darba bija aizgājuši 44 cilvēki.81 1974. gadā 
bija pieņemti darbā 36 cilvēki, bet atlaists 41 darbinieks. Atlaišanas iemesli: 
trīs bija devušies pensijā, seši cilvēki bija pārkāpuši darba disciplīnu, divi 
cilvēki izcieta cietumsodu, viens miris un pēc paša vēlēšanās bija aizgājuši  
29 darbinieki.82

Kā redzams, aiziešanai no darba bija dažādi iemesli. Pārlieku straujai 
rūpniecības attīstībai Latvijas PSR bija negatīvas sekas: slikta darba organizācija 
un sadzīves apstākļi, zema darba samaksa bija noveduši pie haosa darbaspēka 
jautājumos.83 Arī Rēzeknes gaļas kombinātā lielākajā daļā gadījumu vainīga 
bija neapmierinātība ar atalgojumu, dzīvesvietas neesamība, dzīvesvietas 
maiņa un uzņēmuma darba specifika. Pakāpeniska pāreja uz mehanizētu darbu 
mazināja arī darbaspēka kustību. Tā 1977. gadā ar atalgojuma paaugstināšanu 
un mehanizēto darbu palielināšanos no darba kombinātā aizgāja tikai  
19 cilvēki.84

80. gadi bija savā ziņā pavērsiens administrācijas attieksmē pret 
darbiniekiem. Ap šo laiku izvirzījās jauni aiziešanas iemesli – neapmierinātība 
ar specialitāti un perspektīvu neesamība.85 Tas skaidrojams ar to, ka, pievēršot 
arvien lielāku nozīmi izglītībai, cilvēki sāka aizdomāties par nākotnes 
iespējām augt profesionāli. Lai izprastu darbinieku vēlmi aiziet no darba 
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kombinātā, no 1982. gada bija iesākta prakse aptaujāt katru individuāli, kurš 
izteica vēlmi atvaļināties no darba.86 Administrācija pielika arvien lielākas 
pūles darbinieku motivācijas paaugstināšanai – tā sniedza materiālu palīdzību 
tiem strādniekiem, kam tā bija nepieciešama, sasauca īpašas sanāksmes, lai 
apsveiktu jubilārus vai lai pavadītu pensijā ilggadējus darbiniekus, apsveiktu 
ar ģimenes pieaugumu vai izteiktu līdzjūtību mirušo tuviniekiem, organizēja 
kopīgas talkas, ekskursijas un pieredzes braucienus uz līdzīgiem ražošanas 
uzņēmumiem, sekmēja gājienus uz koncertiem un piešķīra ceļazīmes uz 
atpūtas namiem un sanatorijām u.tml.87 

No 80. gadiem palielinājās arī kombināta darbinieku piedalīšanās dažādos 
kursos un semināros ar mērķi celt kvalifikāciju. Tie bija tādi kursi kā, piemē-
ram, ārstu bakteriologu seminārs, gāzes objektu aprīkojuma seminārs, 
tehnoloģijas institūta Ļeņingradā rīkoti kursi, kā arī neiztrūkstoši – partijas 
dalībnieku un ekonomisko zināšanu propagandēšanas kursi u.c.88

Biedru tiesas un Tautas kontroles komiteja

Abas minētās instances bija Rēzeknes gaļas kombināta darba kontrolējošas 
instances. Tautas kontroles (krievu val. народный контроль) bija valsts un 
sabiedriskās kontroles institūciju sistēma sociālistiskajās valstīs.89 Tautas 

Rēzeknes gaļas kombināta strādniece 
Latvijas Komunistiskās partijas 
23. kongresa delegāte Jekaterina 

Rubule. Rēzekne 1982. gada 
1. decembris. P. Ļebedevas foto. 

LVKFFDA, 1. f., 105782N. l.
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kontroles grupas un posteņus uzņēmumos, iestādēs, organizācijās, kolhozos, 
mācību iestādēs un armijas daļās ievēlēja darbinieku kolektīvi. Tautas kontrole 
pārraudzīja valsts plāna izpildi, disciplīnas ievērošanu valsts pārvaldē un 
tautsaimniecībā, lielā mērā dublēja prokuratūru likumības ievērošanas 
uzraudzībā. Rēzeknes gaļas kombināta Tautas kontroles komitejā darbojās 
apmēram 28 cilvēki, kuri regulāri pārbaudīja, vai kombinātā nav pieļauti 
produkcijas iztrūkumi un izvērsta neekonomiska saimniecība.

Padomju laiku neatņemama un obligāta sastāvdaļa bija biedru tiesas – 
sabiedriskas institūcijas, kas neatlaidīgi un ļoti vērīgi izsekoja katru padomju 
cilvēku viņa ikdienas gaitās. Nebija svarīgi, vai cilvēks nogrēkojās fabrikas 
teritorijā, esot mājās vai pavisam citā pilsētā – nekas netika noslēpts, un 
vainīgajam tā vai tā bija jāstājas tiesas priekšā. Galvenais šo biedru tiesu mērķis 
bija nodrošināt darba disciplīnu un sabiedrisko kārtību un atturēt sabiedrības 
locekļus no administratīviem vai morāles pārkāpumiem, alkoholisma, apvai-
nojumiem u. tml.90

Rēzeknes gaļas kombinātā aktīvāka un ierindas strādniekiem pamanāmāka 
no abām instancēm  bija tieši kombināta Biedru tiesa. Tajā pastāvīgi darbojās 
pieci cilvēki, kuru vidū bija gan inženieri, gan vienkāršie strādnieki. To sēdes 
parasti notika darba vietā, kurā piedalījās arī pārējie attiecīgā ceha strādnieki 
un administrācija, – kopā apmēram 20 cilvēku.

Ņemot vērā kombināta specializāciju, visvairāk Biedru tiesa izskatīja lietas, 
kas saistījās ar pašu darbinieku mēģinājumiem pēc darba laika beigām no 
kombināta teritorijas iznest kādu gaļas vai desas gabalu. Tas tika traktēts kā 
“zagšana sīkos apmēros”. Tiesībsargājošajām iestādēm tie nelikās pietiekami 
nopietni pārkāpumi, tāpēc parasti par šādiem pārkāpumiem tika sastādīts 
administratīvais protokols un lieta tālāk tika nodota Biedru tiesas izskatīšanai. 
Biedru tiesas lēmums bija negrozāms un izpildāms, bet rezultāti bija obligāti 
jāiesniedz milicijai. Šie gadījumi tika izskatīti ļoti šauri, neiedziļinoties 
problēmas būtībā. Padomju cilvēks strādāja šajās rūpnīcās, ražoja materiālās 
vērtības, lielākoties ne savai labklājībai, bet “badīgā” MRK vajadzībām. Cilvēki 
būvēja raķetes, tankus, lidmašīnas, kuģus un saņēma algu, par nopelnīto naudu 
gribēja nopirkt sadzīves  preces, bet to nebija, jo viņi tās nebija saražojuši.91

Visbiežāk Rēzeknes gaļas kombinātā bija veikti mēģinājumi iznest kādu 
desas luņķi un dažādus desu izstrādājumus (piemēram, sardeles), liellopu 
mēles, taukus, sālīto cūkgaļas speķi, aknas, liellopa astes, cūku vaigus u.c.  
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1981. gadā bija pat gadījums, kad tika mēģināts nozagt cūkas galvu, kuras 
svars bija pieci kilogrami.92 Taču parasti darbiniekus uz zagšanu iekārdināja 
gaļas gabali, kuru lielums nepārsniedza trīs kilogramus. Tas bija optimālais 
daudzums, lai varētu pagatavot sev un savai ģimenei īstas svētku vakariņas. 
Visbiežāk tie tika atrasti zem “grēkā kritušā” darbinieka virsdrēbēm, drēbēm, 
žaketes iekšējā kabatā u.c.

Iznešanas vērti bija arī dažādi citi ražošanā izmantojami un iznešanai derīgi 
produkti. Tā 1969. gada 9. janvārī kombināta apsardzes daļa bija noķērusi 
kombināta darbinieci V. G., kura centās no kombināta teritorijas iznest  
15 olas. Lieta tika nodota Biedru tiesas izskatīšanai. Sieviete gan mēģināja 
sevi attaisnot, minot, ka olas viņa bija nopirkusi tirgū. Taču Biedru tiesa viņu 
neattaisnoja un uzlika soda naudu 15 rubļu apmērā.93

Produkcijas iznešanas gadījumi notika visai bieži. 1970. gadā sīko 
zādzību skaits sasniedza 18 gadījumus,94 1977. gadā tādi bija 10 gadījumi,95  
1980. gadā – septiņi gadījumi.96 Visus tos nodeva Biedru tiesas izskatīšanai, 
jo tika raksturoti kā “sīkā zādzība”. Sodamērs galvenokārt bija vienāds – soda 
naudas iekasēšana.97 Tā 1970. gadā kopējā nozagto produktu summa tika 
aprēķināta uz 90–95 rubļiem, bet iekasētā soda nauda bija 205 rubļi.98 Bija 
tādi darbinieki, kurus pieķēra vairākkārt. Tā 1970. gada laikā kāds kombināta 
darbinieks G. tika pieķerts trīs reizes. Pēc trešās reizes lietu nodeva izskatīšanai 
Tautas tiesā, kas viņam piesprieda 6 mēnešu ieslodzījumu cietumā. Kā redzams, 
Tautas tiesa bija augstāka instance, kurā izskatīja nopietnākus noziegumus.99

Biedru tiesas izskatīšanai bieži tika nodotas lietas, kas saistījās ar 
darba disciplīnas pārkāpumiem un darba kavēšanas gadījumiem. Ar tiem 
mēģināja cīnīties, regulāri organizējot lekcijas un sarunas. Tā 1971. gadā bija 
noorganizētas 35 šādas lekcijas, 1974. gadā – 24 lekcijas par tēmām “Profesio- 
nālā orientācija”, “Par sociālistiskā īpašuma saglabāšanu”, “Cīņa pret huli-
gānismu un alkoholismu”, kā arī dažādas starpnacionālas tēmas un lekcijas.100 

1980. gadā pat tika organizēts lekciju cikls “Tiesības un likumība attīstītā 
sociālistiskā sabiedrībā”, kura ietvaros bija lasītas lekcijas par tādām tēmām 
kā “Cīņa ar parazītismu”, “Darba disciplīna”, “Padomju likumi par laulību un 
ģimeni” u.c. Kopā tās bija 35 lekcijas. Katru nedēļu bija rīkoti politinformācijas 
pasākumi pa cehiem, bija noorganizētas pat “komunistiskā darba skolas”, kas 
darbojās katrā kombināta cehā. 1971. gadā komjaunatne izveidoja pulciņu 
“Mūsu Ļeņina komsomols”, kas nodarbības organizēja partijas ideoloģijas 
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ietvaros,101 bet 1974. gadā kombinātā darbojās pulciņš “Ekonomisko zināšanu 
pamati”.102 1982. gadā bija organizēta biedrība “Zināšanas”, kas gada laikā 
organizēja pavisam 45 lekcijas par dažādām tēmām – tiesībās, pedagoģiskajā 
darbā, medicīnas zināšanās un partijas jautājumos.103

Lai aizsargātu sociālistisko īpašumu, ar izskaidrošanas darbiem kombinātā 
periodiski darbojās ne tikai Tautas kontroles darbinieki, bet arī pieaicināti 
lektori, aģitatori un propagandisti,104 advokāti un juristi, pat pilsētas partijas 
komitejas priekšsēdētāji,105 izglītības darbinieki un ārsti.106 Par pārkāpējiem 
zināja viss kolektīvs, jo viņu karikatūras un zīmējumi bija izlikti uz informācijas 
dēļa vispārējai apskatei ar virsrakstu “Viņi taisa negodu kolektīvam”107 un 
“Komjaunatnes prožektors”.108

Bija arī gadījumi, uz kuru pamata bija pat ierosinātas krimināllietas. 
Skaļš gadījums notika 1979. gada martā, kad divi kombināta darbinieki bija 
savstarpēji vienojušies par gaļas produktu zagšanu lielos apmēros tālākai 
realizācijai. Noskatīti bija trīs gaļas gabali ar kopējo svaru 12 kilogrami. Tos 
centās iznest no kombināta teritorijas, divus gaļas gabalus ietinot sainī ar 
drēbēm un divus – aizbāžot aiz bikšu jostas. Pārkāpējus atmaskoja un aizturēja. 
Tomēr, ņemot vērā to, ka materiāls kombinātam tika atdots, aizturētie iepriekš 
nebija sodīti un noziegumu bija veikuši pirmo reizi, turklāt viņi tika raksturoti 
kā labi darbinieki, bet viens no viņiem bija ņemts alkoholisma ārstēšanas 
uzskaitē, izmeklētājs slēdza krimināllietu un nodeva to izskatīšanai kombināta 
Biedru tiesai.109 Biedru tiesa abiem piesprieda soda naudu 50 rubļu apmērā 
katram.110

1981. gada 4. februārī diviem kombināta darbiniekiem izdevās nozagt 
un realizēt 100 kilogramu cūkgaļas. Par klusēšanu viņi dalījās peļņā ar kādu 
citu darbinieku, padarot arī viņu par nozieguma līdzzinātāju. Sešas dienas 
vēlāk visi trīs darbinieki nozaga vēl 200 kilogramu gaļas, kopā gūstot peļņu 
185 rubļu apmērā. Krimināllieta bija uzsākta pret diviem darbiniekiem, kuri 
bija sākotnēji izdomājuši nozieguma plānu. Trešā darbinieka vainu izskatīja 
kombināta Biedru tiesā, kas tam piesprieda soda naudu 50 rubļu apmērā.111

Neiztrūkstoši biedru tiesas izskatīja darbinieku alkohola lietošanas 
gadījumus neatkarīgi no tā, kur viņi alkohola reibumā bija parādījušies 
sabiedrībā. Ja kāds vaininieks bija nonācis līdz atskurbtuvei, viņa lietu noteikti 
izskatīja biedru tiesas sēdē un par to uzzināja viss kolektīvs. Tā 1978. gada 
10. novembrī tika izskatīta V. I. lieta, kurš 24. oktobrī alkohola reibumā bija 
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ieradies skolā, kur mācījās divi viņa bērni, uz vecāku sapulci un tādā veidā 
“aptraipīja cilvēka godu”. Tādā stāvoklī minētais darbinieks sabiedrībā bija 
rādījies ne reizi vien, tāpēc, ņemot vērā apstākļus, biedru tiesa lēma izteikt  
V. I. sabiedrisko rājienu.112 Par līdzīgu pārkāpumu 1978. gada 28. novembrī 
tika izskatīta S. K. lieta, kurš bija aizturēts par atrašanos sabiedriskā vietā 
alkohola reibumā. S. K. atzina savu vainu un lūdza Biedru tiesai šoreiz piedot 
viņam pārkāpumu. Tāpat kā iepriekšējā gadījumā – Biedru tiesa lēma izteikt 
S. K. sabiedrisko rājienu.113

Alkoholisms bija neiznīdējama parādība. 1980. gadā tika secināts, 
ka vislielākās alkohola problēmas ir galvenokārt kombināta produkcijas 
krāvējiem, kurus darbā pieņem, jau zinot par viņu tieksmi uz alkoholu.114 Tas 
bija attiecīgās kvalifikācijas strādnieku trūkuma rādītājs.

Biedru tiesas risināja arī iekšējos konfliktus, kas radās starp darbiniekiem. 
Šo strīdu laikā savstarpēji varēja tikt lietoti necenzēti vārdi un dažādi 
apvainojumi, kas retu reizi pārauga kautiņā. Tā 1981. gada 8. aprīlī strīds 
izraisījās kombināta ēdnīcā. Strīda cēlonis bija saskābis piens, ko pusdienās 
iegādājās A. P. un par ko viņš bija ļoti neapmierināts. Vārdiski viņš apvainoja 
kombināta veterināro ārstu T. M. Biedru tiesas laikā A. P. atvainojās par rupjo 
izturēšanos, un abi izlīga mieru.115

Secinājumi

Rēzeknes gaļas kombināts laika posmā no 1944. līdz 1990. gadam bija 
viens no lielākajiem pārtikas ražošanas uzņēmumiem Latvijas teritorijā. Tas 
veidoja arī daļu no Latvijas un pat visas plašās Padomju Savienības kopējās 
ekonomiskās vēstures. Viena šāda uzņēmuma darbības aspektu izpēte dod 
priekšstatu par visu kopējo situāciju, kādā atradās pārējie tā laika ražošanas 
uzņēmumi. Ņemot vērā politiskos un ekonomiskos apstākļus, eksistējošos 
likumdošanas aktus un tajos izdarītos grozījumus, pat dabas apstākļus kādā 
no gadiem, līdzīgus jautājumus nācās risināt daudziem uzņēmumiem, kas 
darbojās vienā sfērā un ekonomiskajā telpā. Tāpēc konkrētā pētījuma par 
Rēzeknes gaļas kombināta mērķis ir izpētīt uzņēmuma izveidošanās vēsturi 
un pastāvēšanas galvenās problēmas laika posmā no 1944. līdz 1990. gadam. 

Galvenais pētījumā izmantotais informācijas avots ir arhīva dokumenti, kas 
bieži ir tendenciozi, neprecīzi, ar pārspīlētām ziņām, īpaši attiecībā uz saražotās 
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produkcijas apmēriem. Tomēr vienlaikus tie satur ļoti vērtīgu informāciju gan 
par paveicamo un izdarīto darbu, gan par to ietekmējošiem faktoriem, kā arī 
par strādnieku ikdienu, ekonomiskajiem un sociālajiem apstākļiem. Pieejot 
maksimāli kritiski šiem materiāliem, var iegūt gan vispārēju priekšstatu 
par sadzīves apstākļiem, gan rast atbildes uz dažādiem jautājumiem, kas, 
piemēram, skar padomju laiku ražošanu, strādnieku darba ikdienu, sadzīvi, 
reizēm pat pārkāpjot personīgās dzīves robežas.

“Rēzeknes gaļas kombināts” tika dibināts 1944. gada 15. augustā – laikā, 
kad visi Latvijas teritorijā esošie uzņēmumi līdz ar valsti un tās iedzīvotājiem 
piedzīvoja radikālas pārmaiņas. Mainījās ne tikai politiskie, bet arī ekonomiskie 
apstākļi. Jaunā uzņēmuma galvenie uzdevumi bija gaļas sagatave un pārstrāde, 
desu un kulināro izstrādājumu ražošana. Laika gaitā tā ievērojami paplašinājās. 
Tas liecināja par to, ka pastāvēšanas laikā Rēzeknes gaļas kombināts samērā 
ātri attīstījās, īpaši saražotās produkcijas apmēros.

Savu darbību uzņēmums sāka, apvienojoties ar dažiem vietējiem gaļas 
pārstrādes uzņēmumiem un atklājot četrus lielus ražošanas objektus – 
lopkautuvi, desu cehu, saldētavu un vairumtirdzniecības punktu. Ražošanai 
paplašinoties, jau 1963. gadā Rēzeknes gaļas kombinātu veidoja ražošanas 
korpuss, kas atradās Rīgas ielā 22 Rēzeknē, divi lieli pieņemšanas punkti  
Viļānos un Maltā, lopu pieņemšanas bāze “Drejerovka” un saimniecība “Noviki”. 
1984. gadā uzņēmuma kopējā teritorija sasniedza 11 178 kvadrātmetrus.

Visu apskatāmo periodu PSRS kopējo politiku attiecībā uz ražošanas sfēru 
raksturoja divas būtiskas iezīmes. Pirmkārt, visas PSRS rūpniecības pakļaušana 
militārajai ražošanai, tai pakārtojot civilo produkcijas ražošanu. Otrkārt, 
rūpniecības attīstības forsēšana ar mērķi sasniegt 1940. gada rādītājus. Sekojot 
šādai politikai, ražošanas uzņēmumi pastiprinātu uzmanību veltīja tieši 
saražotās produkcijas kvantitātei. Tas bija aktuāli arī Rēzeknes gaļas kombinātā. 
Tieši tādēļ uzņēmums savu darbību atklāja, piedāvājot tirgum ļoti plašu 
saražotās produkcijas sortimentu. Laika gaitā tas tika ievērojami paplašināts, 
nemitīgi domājot par piedāvājuma maksimālu daudzveidošanu. Pamatā bija 
nodrošināti trīs produktu veidi – gaļa, desu izstrādājumi un pusfabrikāti. Lai 
arī ciparos skaitļi izskatījās visai ievērojami un līdz pat apskatāmā perioda 
beigām vislielākā vērība tika piešķirta saražotās produkcijas kvantitātei, bija 
aizmirsta ļoti būtiska lieta – nepienācīgi novērtēta produkcijas kvalitātes 
nozīme. Par to diemžēl atcerējās tikai pētāmā perioda pašās beigās. 
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Uzņēmuma struktūra bija veidota līdzīgi citām tā laika ražošanas iestādēm: 
to vadīja ministra iecelts direktors, kam asistēja vairāki vietnieki. Pēc kara laika 
pieredzes būtiskākos lēmumus par ražošanu turpināja pieņemt centrālajos 
resoros. Tolaik uzskatīja, ka uzņēmumu vadītāju svarīgākās personiskās īpa-
šības ir pareiza ideoloģija un paklausība, nevis uzņēmība, iniciatīva, mērķtiecība 
un pat ne izglītība. Tāds ekonomiskais modelis neveicināja industriālās 
kultūras veidošanos un industriālās pieredzes un prakses uzkrāšanos Latvijas 
teritorijā. Tam ir nepieciešamas paaudzes, kuru laikā veidojas ģimeniskās 
tradīcijas un sabiedrības uzskati par vērtībām.

Rēzeknes gaļas kombinātā galvenā darba darītāji bija vienkāršie strādnieki, 
kuru lielu daļu pārstāvēja iebraucēji no citām PSRS republikām. Viņu ikdienas 
darbs bija ļoti grūts, darba drošībai netika sekots līdzi, bet strādnieku sadzīves 
apstākļi – kritiski. Arī visā pārējā jomā notika darbaspēka krīze – pārāk 
daudzi pieņēma lēmumu aiziet no darba. To veicināja gan uzņēmuma darba 
specifika, gan neapmierinātība ar algu, arī dzīvesvietas maiņa vai pat tās 
neesamība. Jāņem vērā, ka augstākajai valsts vadībai vissvarīgākā bija militārā 
rūpniecība un tikai pēc tam – civilā. Tā palika otrajā plānā un tika realizēta pēc 
“pārpalikuma principa”, ražojot produkciju arī tautai. 

Strādnieku problēmu risināšanā Rēzeknes gaļas kombināta administrācija 
sāka iesaistīties tikai apskatāmā perioda beigās, kad ievērojami tika uzlaboti 
strādnieku darba apstākļi: paplašinātas sieviešu ģērbtuves, ierīkotas žāvētavas 
apģērbam un apaviem, remontētas ēdnīcas telpas un krāvēju un tehnisko 
darbinieku uzturēšanās telpas. Tika ierīkots pat kiosks, kurā darbinieki varēja 
iegādāties gan kombināta ražoto, gan no citurienes atvesto preci, piemēram, 
sviestu, gultasveļu u.c. Pakāpeniska pāreja uz mehanizētu darbu mazināja arī 
darbaspēka kustību. 

Ņemot vērā kombināta darba specifiku, tajā strādāja dažādas kvalifikācijas 
strādnieki – kāvēji, saldētāji, zarnu tīrītāji, strādnieki ar subproduktiem, ādu 
sālītāji, gaļas cirtēji, galvu cirtēji, laboranti u.c. Vairākums šo darbinieku bija 
ekonomiskie bēgļi, kas bija iebraukuši Latvijas teritorijā no pārējām padomju 
republikām. Arī šoreiz neiztika bez centrālā valsts aparāta iejaukšanās – radot 
nosacījumus pēc darbaspēka nepieciešamības Latvijas teritorijā, tas legāli 
tika ievests un izmitināts. Pēc būtības tā bija slēpta pamatnācijas asimilēšana, 
padarot iedzīvotāju nacionālo sastāvu ļoti daudzveidīgu.
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Lielai daļai iebraucēju nebija pat vidusskolas izglītības – pat tiem, kas atradās 
augstos amatos. Tāpēc aktuāli bija kvalifikācijas celšanas pasākumi. Rezultātā 
pētāmā laika perioda beigās jūtami palielinājās izglītoto darbinieku skaits. 
Vienlaikus mainījās pašu strādnieku pašapziņa – viņi vairāk sāka pārdomāt 
un novērtēt nākotnes perspektīvas. Tāpēc administrācijai nācās pārskatīt 
arī darbinieku motivēšanas politiku, sniedzot gan materiālu palīdzību, gan 
rūpējoties par darbinieku morālo labklājību – apsveikti jubilāri, jaunie vecāki,  
organizētas kopīgās talkas, ekskursijas un pieredzes braucieni, sekmēti gājieni 
uz koncertiem un piešķirtas ceļazīmes uz atpūtas namiem un sanatorijām u.c.

Visu, kas Rēzeknes gaļas kombinātā saistījās ar strādniekiem – viņu 
darbu, sadzīvi, pat privāto dzīvi, – kontrolēja trīs instances: arodbiedrība, 
Tautas kontroles komisija un Biedru tiesa. Aktīvākā no tām bija Biedru tiesa. 
Tā izskatīja visdažādākās sadzīviska rakstura situācijas, ar kurām saskārās 
strādnieki gan darba vidē, gan privātajā dzīvē. Tie bija mēģinājumi nelegāli 
iznest produkciju no kombināta teritorijas, darba disciplīnas pārkāpumi, darba 
kavēšana, savstarpējie strīdi starp darbiniekiem, arī alkohola lietošana gan 
darbā, gan ārpus tā. Cīnoties pret šiem netikumiem, regulāri tika organizētas 
lekcijas un sarunu vakari par tādām tēmām kā “Profesionālā orientācija”, “Par 
sociālistiskā īpašuma saglabāšanu”, “Cīņa pret huligānismu un alkoholismu”, 
“Cīņa ar parazītismu”, “Darba disciplīna”, “Padomju likumi par laulību un 
ģimeni” u.tml.

Tā kā ikviens padomju laika uzņēmums bija atkarīgs no lēmumiem, 
ko pieņēma valsts centrālajos aparātos, un no kopējās valsts politikas un 
ekonomiskajiem un sociālajiem apstākļiem, pēc būtības to ikdiena un ražo-
šanas pamatnostādnes neatšķīrās. Arī Rēzeknes gaļas kombināts iekļāvās šajā 
kopējā struktūrā. Gan uzņēmuma ikdienas kārtība, gan darbs un atskaites par to 
tika organizēti pēc tiem pašiem principiem kā citur. Līdzīgas bija problēmas ar 
iekārtām (mantotas vēl no iepriekšējiem laikiem vai ievestas no citām padomju 
republikām, tādēļ ļoti strauji izgāja no ierindas), ar nekvalitatīvi veiktajiem 
būvniecības darbiem (tāpēc tik regulāri notika arvien jauni remontdarbi 
uzņēmuma telpās), ar darba organizāciju (noteikta ar tā laika likumdošanas 
aktiem) un ar strādnieku jautājumu (iebraucēji radīja lielāko daļu darbaspēka 
masas). Tā bija sava veida republika republikā, kur ikdiena bija organizēta 
ļoti pārdomāti un regulēta ar dažādu centrālo instanču palīdzību, nerodot 
vietu individuālai iniciatīvai un spontāniem, taču ekonomiski pamatotiem 
lēmumiem.



147RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS, 1944.–1990. GADS

ATSAUCES UN PIEZĪMES
1 Mīti par PSRS investīcijām: Izrāde un slepenība ap Latvijas PSR budžetu/ 17. novembris, 2016. 

Autori: “Mediju pratības iniciatīvas” pētnieki (Vidzemes Augstskola). Pieejams: https://www.
lsm.lv/raksts/dzive--stils/vesture/miti-par-psrs-investicijam-izrade-un-slepeniba-ap-latvijas-psr-
budzetu.a210579/ [skatīts 04.04.2018.].

2 Guļāns, P. Rūpniecība – PSRS un Latvijas interešu samezglojumi. Grām.: Latvijas rūpniecība pirms 
un pēc neatkarības atgūšanas: 2013.  gada 13. decembra konferences referātu apkopojums. Rīga: 
Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, 2015. 32. lpp.

3 Upmalis, I. PSRS Militāri rūpnieciskā kompleksa ietekme uz produkcijas ražošanu vairāk nekā 130 
Latvijas PSR vidējās un mazākajās rūpnīcās. Rīga: Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, 2015. 
71. lpp.

4 Latvijas tautsaimniecības vēsture. Sast. G. Krūmiņš, atb. red. L. Soboļeva. Rīga: Jumava, 2017.  
265. lpp.

5 Upmalis, I. PSRS Militāri rūpnieciskā kompleksa ietekme.. 9. lpp.
6 Turpat, 11. lpp.
7 Latvijas tautsaimniecības vēsture, 266. lpp.
8 Latvijas rūpniecība pirms un pēc neatkarības atjaunošanas: [2013. gada 13. decembra konferences 

referātu apkopojums, autori: R. Pazdere... u.c.; materiālus apkopoja un tehniski rediģēja:  
R. Pazdere un A. Cīrulis; Latvijas Okupācijas izpētes biedrība]. Rīga: Latvijas Republikas Tieslietu 
ministrija, 2015. 32. lpp.

9 Guļāns, P. Rūpniecība – PSRS un Latvijas interešu samezglojumi. 45. lpp.
10 Ražojumu tirgi: mājlopu un gaļas iepirkšanas jaunā kārtība. Darba Zemnieks. 1940. 27. dec.  

Nr. 23. 370. lpp.
11 Pārtikas rūpniecības tautas komisāra 271. pavēle. Ведомости Президиума Верхного Совета 

ЛССР=LPSP AP Prezidija Ziņotājs. 1940. 23. dec. Nr. 96. 6. lpp.
12 Latvijas PSR Pārtikas rūpniecības tautas komisariāta Gaļas rūpniecības tresta vadītājs J. Ancāns. 

Latvijas PSR Pārtikas rūpniecības tautas komisariāta Gaļas rūpniecības tresta Statūti. Ведомости 
Президиума Верхного Совета ЛССР=LPSP AP Prezidija Ziņotājs. Nr. 102. 2. lp.

13 Upmalis, I. PSRS Militāri rūpnieciskā kompleksa ietekme.. 6. lpp.
14 Turpat, 68. lpp.
15 Latvijas Nacionālā arhīva Rēzeknes zonālais valsts arhīvs (turpmāk RZVA), 14. f., vēsturiskā 

izziņa, 1. lp.
16 Latvijas gaļas rūpniecība jaunajā piecgadē. Cīņa. 1946. 17. maijs. Nr. 113. 5. lpp.
17 RZVA, 14. f., vēsturiskā izziņa, 1., 2. lp.
18 Turpat.
19 Turpat, 14. f., 1. apr., 32. l., 4. lp.
20 Turpat, 382. l., 1. lp.
21 Turpat, 71. l., 1. lp.
22 Turpat.
23 Turpat, 1., 2. lp.
24 Turpat, 17. l., 13. lp.
25 Turpat, 15. lp.
26 Turpat.
27 Turpat, 52. l., 14. lp.
28 Turpat, 71. l., 2. lp.
29 Upmalis, I. PSRS Militāri rūpnieciskā kompleksa ietekme.. 71. lpp.
30 RZVA, 14. f., 1. apr., 71. l., 16. lp.
31 Turpat, 15. lp.
32 Turpat, 16. lp.



148 BAIBA PAZĀNE

33  Turpat.
34 Latvijas tautsaimniecības vēsture. 288. lpp.
35 RZVA, 14. f., 1. apr, 381. l., 8. lp.
36 Turpat, 179. l., 1. lp.
37 Turpat.
38 Turpat, 169. l., 2. lp.
39 Latvijas tautsaimniecības vēsture. 288. lpp.
40 RZVA, 14. f., 1. apr, 179. l., 1. lp.
41 Turpat, 278. l., 4. lp.
42 Turpat.
43 Turpat, 313. l., 4. lp.
44 Turpat, 17. l., 15. lp.
45 Turpat, 71. l., 16. lp.
46 Upmalis, I. PSRS Militāri rūpnieciskā kompleksa ietekme.. 71. lpp.
47 RZVA, 14. f., 1. apr., 23. l., 20. lp.
48 Turpat, 30. l., 1., 2. lp.
49 Turpat, 44. l., 8. lp.
50 Latvijas tautsaimniecības vēsture. 272. lpp.
51 Turpat, 268. lpp.
52 RZVA, 14. f., 1. apr., 119. l., 5.–8. lp.
53 Turpat, 355.l ., 4. lp.
54 Turpat, 179. l., 1. lp.
55 Turpat, 278. l., 7. lp.
56 Latvijas tautsaimniecības vēsture. 294. lpp.
57 Osis, U. Pārejas process Latvijas ekonomikā no militarizētā sociālisma uz kapitālismu. Grām.: 

Latvijas rūpniecība pirms un pēc neatkarības atgūšanas: 2013.  gada 13. decembra konferences 
referātu apkopojums. Rīga: Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, 2015. 127. lpp.

58 RZVA, 14. f., 1. apr., 67. l., 1. lp.
59 Guļāns, P. Rūpniecība – PSRS un Latvijas interešu samezglojumi. 35. lpp.
60 Krūmiņš, G. XC Tautsaimniecības un naudas politika Latvijā (1945–1991). Pieejams: https://

www.bank.lv/images/stories/pielikumi/publikacijas/citaspublikacijas/Krumins-45-91.pdf [skatīts 
04.04.2018.].

61 Upmalis, I. PSRS Militāri rūpnieciskā kompleksa ietekme.. 70. lpp.
62 Latvijas tautsaimniecības vēsture. 260. lpp.
63 Riekstiņš, J. Padomju impērijas koloniālā politika un Latvijas kolonizācija: 1940–1990. Rīga: 

Tieslietu ministrija, 2015. Pieejams: http://www.barikadopedija.lv/images/e/e1/Kolonizacija.pdf 
[skatīts 04.04.2018.].

64 RZVA, 14. f., 1. apr., 52. l., 1. lp.
65 Turpat, 71. l., 8. lp.
66 Turpat, 129. l., 1. lp.
67 Turpat, 171. l., 1. lp.
68 Turpat, 129. l., 1. lp.
69 Turpat, 2. lp.
70 Turpat, 171. l., 2. lp.
71 Turpat, 129. l., 2. lp.
72 Turpat, 171. l., 2. lp.
73 Turpat, 129. l., 2. lp.
74 Turpat., 179. l., 2. lp.
75 Turpat.
76 Turpat, 129. l., 19. lp.



149RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS, 1944.–1990. GADS

77 Okupācijas varu politika Latvijā, 1939–1991. Rīga: Latvijas Valsts arhīvs, 1999. 355. lpp.
78 RZVA, 14. f., 1. apr., 303. l., 1. lp.
79 Turpat, 335. l., 3. lp.
80 Turpat, 129. l., 2. lp.
81 Turpat.
82 Turpat, 171. l., 1., 2. lp.
83 Latvijas tautsaimniecības vēsture. 273. lpp.
84 RZVA, 14. f., 1. apr, 181. l., 3. lp.
85 Turpat, 278. l., 3 .lp.
86 Turpat, 313. l., 4. lp.
87 Turpat, 6. lp.
88 Turpat, 8. lp.
89 Tautas kontrole. Pieejams: http://vesture.eu/index.php/Tautas_kontrole [skatīts 27.01.2017.].
90 Biedru tiesa (krievu val. товарищеский суд) – vēlēta sabiedriska institūcija KSFPR un PSRS. 

To ievēlēja, atklāti balsojot, uzņēmumu darbinieku kopsapulcēs (uzņēmumos ar ne mazāk kā 
100 darbinieku) vai administratīvi teritoriālās vienības iedzīvotāju kopsapulcēs uz diviem gadiem 
vismaz piecu locekļu sastāvā. Biedru tiesai piešķīra tiesības izskatīt arī sīkās zādzības uzņēmumā 
līdz 50 rubļu vērtībā, mantiskos strīdus līdz 50 rubļu apjomam un lietas par huligānismu 
gadījumos, kad neiestājas kriminālatbildība. Biedru tiesas spriedumi bija galīgi, nepārsūdzami un 
nekavējoties izpildāmi. Pieejams: http://vesture.eu/index.php/Biedru_tiesa [skatīts 13.01.2017.].

91 Upmalis, I. PSRS Militāri rūpnieciskā kompleksa ietekme.. 69. lpp.
92 RZVA, 14. f., 1. apr., 305. l., 1. lp.
93 Turpat, 114a. l., 1–3. lp.
94 Turpat, 119. l., 3. lp.
95 Turpat, 217. l., 48. lp.
96 Turpat, 278. l., 11. lp.
97 Turpat, 114a. l.
98 Turpat, 119. l., 3. lp.
99 Turpat, 4. lp.

100 Turpat, 171. l., 3. lp.
101 Turpat, 119. l., 2. lp.
102 Turpat, 171. l., 3. lp.
103 Turpat, 313. l., 6. lp.
104 Turpat, 181. l., 6. lp.
105 Turpat, 278. l., 5. lp.
106 Turpat, 313. l., 6. lp.
107 Turpat, 181. l., 7. lp.
108 Turpat, 313. l., 5. lp.
109 Turpat, 270. l., 11. lp.
110 Turpat, 14.-15. lp.
111 Turpat, 305. l., 39. lp.
112 Turpat, 250. l., 70. lp.
113 Turpat, 72. lp.
114 Turpat, 278. l., 5. lp.
115 Turpat, 305. l., 14. lp.



150 BAIBA PAZĀNE

Baiba Pazāne

RĒZEKNE MEAT PROCESSING PLANT, 1944 – 1990 

Rēzeknes gaļas kombināts (The Meat Factory of Rēzekne) was founded 
on 15 August 1944. Its main lines of business included preparation and 
processing of meat, and production of sausages and cooking ingredients. The 
Public Limited Company “Rēzeknes gaļa” (“Meat of Rēzekne”) was founded 
on 30 May 1991, and its line of business was expanded greatly and included 
production of meat products and canned goods; processing and preserving 
fish products, fruits and vegetables; production of vegetable and animal oils 
and fats; some dairy production; production of grain mill products, starches 
and starch products; production of finished animal feed; production of other 
food products; production of some beverages and tobacco. The company was 
liquidated on 19 March 2003.

During the period of operations, the Meat Factory of Rēzekne developed 
quickly uniting small local meat processing companies, and expanded and 
improved its territory. In 1956, there were four large production facilities 
in the factory: slaughterhouse, sausage shop, freezer and a wholesale outlet. 
In 1963, the Meat Factory of Rēzekne consisted of production corporation 
located at 22 Riga Street, Rēzekne, two large reception points in Viļāni and 
Malta, livestock reception centre “Drejerovka’ and farm “Noviki”. In 1984, the 
total area of the company reached almost 11,178 square meters.

From the very beginning the company’s range of products was rather 
extensive. It was greatly expanded and diversified gradually. There were three 
basic types of products produced by the factory: meat, sausages, and semi-
finished products. At the end of the period (till to 1990) of operation, attention 
was mainly paid to the quantity of production, ignoring or underestimating 
the importance of quality of production. The quality became the key at the 
very end of the period only.

The work in the factory was hard for the ordinary workers. Moreover, 
the  safety at work in the factory was not very important. Many workers 
decided to leave the work due to the dissatisfaction with the salary, absence 
and changes of residence and the specifics of the work. Besides the living 
conditions of workers were critical. Only since 1990 the administration of the 
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factory started to improve the working conditions of the workers: for example, 
women’s dressing rooms were expanded, it was possible to dry clothes and 
footwear with an appropriate equipment, cafe was restored, as well as rooms 
for employees. There was also a small kiosk where employees could buy 
imported or local goods, such as butter, bed linen, etc. The gradual transition 
to mechanical work also reduced the workforce movement.

Considering the specifics of the work in factory, the qualified employees 
who worked at the factory were loaders, freezer staff, cleaners of intestine, 
workers with offal, staff for salting the skin, butchers, laboratory assistants, etc. 
Most of these workers did not have secondary school education. Therefore, 
they required upgrading of their professional qualifiaction. As a result, since 
1990 the number of educated employees had increased significantly. At the 
same time, the workers became more self-confident and started to assess 
their future prospects more than before. Therefore, the administration had to 
reconsider how to motivate the employees providing material assistance and 
taking care of their mental well-being (for example, celebrations of birthdays 
and greeting young parents, organising cleaning events, excursions, and 
experience exchange trips, concerts and trips to resorts, and sanatoriums, etc.)

Everything related to the workers of the Meat Factory of Rēzekne, for 
example, their work, everyday life, even private life was controlled by 
three instances: the trade union, “Tautas kontroles komisija” (“the Control 
Commission of People”), and “Biedru tiesa” (“the Court of Members”). The 
Court of Members was the most active establishment. It revised a wide range of 
domestic situations encountered by employees in their working environment 
and private life. These situations included attempts to steal the products from 
the working area, violations of labour discipline, absence, disputes between 
workers, as well as use of alcohol at work or outside. To fight these issues, various 
lectures and discussion evenings were organised, for example, “Professional 
orientation”, “How to preserve socialist property”, “Fighting hooliganism and 
alcoholism”, “Fighting against parasitism”, “Labour discipline”, “Soviet laws in 
marriage and family”, etc.

The Meat Factory of Rēzekne was not different from other production 
companies of the time. Everyday arrangements, work and reports were 
organised based on the same principles as elsewhere. There were similar 
problems with working equipment inherited from earlier times or imported 
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from other Soviet Republics and usually it broke down quickly. Besides, there 
were several issues with buildings which were of poor quality, therefore more 
and more restoration works were conducted in the working premises of the 
factory. However, the organisation of the work in the factory  was controlled 
and based on certain laws and regulations. It was, to a certain extent, a separate 
republic in the republic where everyday life was organised accurately and 
regulated with the help of different authorities.

Iesniegts 2018. gada 19. jūlijā

 


