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Vēsture

Baiba Pazāne

RĒZEKNES LINU FABRIKA, 1950.–1990. GADS

Latviešu zemnieku sētās liniem kādreiz bija liela vērtība. Tie bija ne tikai viens no galvenajiem naudas 
ienākumu avotiem, bet arī sadzīvē ļoti nepieciešama izejviela. Linu šķiedru izmantoja gan ikdienas 
apģērbu, kas bija vienkāršāks un izturīgāks, gan krāšņo goda tērpu gatavošanā. Tā latviešu tautastērpa 
neatņemama sastāvdaļa visos laikos bija balināts linu krekls. No liniem tāpat darināja auklas, apavus, 
zvejas tīklus un citus sadzīves priekšmetus – dvieļus, palagus u.c.
Lai gan Latvijas PSR laikā linu nozare nebija prioritāra, tomēr darbs pie linu selekcionēšanas un 
audzēšanas netika pārtraukts. Tā kā Latgale jau vēsturiski bija linkopības audzēšanas apgabals, darbs 
pie šīs kultūras saglabāšanas daļēji tika turpināts tieši šeit. Rēzeknei, kas tajos laikos bija attīstījusies 
kā rūpniecības lielpilsēta, šajā procesā bija ļoti liela nozīme.
Atslēgvārdi: lini, linkopība, linu šķiedras, virves, Rēzekne, fabrika, uzņēmums, rūpnīca, trests, 
rūpniecība, tekstilrūpniecība, ražošana, PSRS, Latvijas PSR, strādnieki un strādniecība, arodbiedrība, 
Tautas kontrole, Biedru tiesa, ekonomika.

Fabrikas izveidošana un tās attīstība. 1950. gada 1. aprīlī Rēzeknē, Zilupes 
ielā 111, tika atklāta “Rēzeknes linu fabrika”. Uzsākot darbību, fabrikai bija trīs 
galvenās nodaļas – ražošanas nodaļa, plānošanas nodaļa un grāmatvedība. 
Apskatāmā laika perioda nobeigumā 1987. gadā fabrikā darbojās jau piecas 
nodaļas – administrācija, galvenā ekonomikas nodaļa, izstrādes un tehniskās 
kontroles nodaļa, apgādes un nodrošinājuma nodaļa, grāmatvedība un centrālā 
fabrikas laboratorija.1

Sākotnēji fabrika bija pakļauta Latvijas PSR Vieglās rūpniecības ministrijas 
Linu rūpniecības trestam. Kā tas bija raksturīgi padomju varas gadiem, 
darbojošos uzņēmumu pakļautība varēja mainīties ļoti bieži. Linu fabrika nebija 
izņēmums, jo pakļautība mainījās teju katru gadu: no Vieglās rūpniecības 
ministrijas līdz Plaša patēriņa preču ražošanas ministrijai, visbeidzot padomju 



103rēzeknes linu fabrika, 1950.–1990. gads

gadu pašā izskaņā 1986. gada 20. martā nonākot Vieglās agrorūpniecības 
ministrijas pakļautībā. Samērā biežo pakļautības maiņu, kā arī nosaukuma 
izmaiņas atspoguļo tabula.

Tabula 
Rēzeknes linu fabrikas nosaukuma un pakļautības maiņa, 

1950.–1990. gads

Augstākstāvoša instanceFabrikas nosaukumsLaiksNr.
p.k.

01.04.1950.–
13.02.1951.

13.02.1951.–
13.04.1953.

13.04.1953.–
14.09.1953.

14.09.1953.–
05.1954.

05.1954.–10.1955.

10.1955.–11.1956.

11.1956.–06.1958.

06.1958.–
31.01.1959.

1

2

3

4

5

6

7

8

Rēzeknes linu fabrika

Rēzeknes linu fabrika

Rēzeknes linu fabrika

Rēzeknes linu fabrika

Rēzeknes linu fabrika

Rēzeknes linu fabrika

Rēzeknes linu fabrika

Rēzeknes linu fabrika

Latvijas PSR Vieglās 
rūpniecības ministrijas 
Linu rūpniecības trests
Latvijas PSR Vieglās 
rūpniecības ministrijas 
Linu rūpniecības trests
Latvijas PSR Vieglās un 
pārtikas rūpniecības minis-
trijas Tekstilrūpniecības 
galvenā pārvalde
Latvijas PSR Plaša patēriņa 
preču ražošanas ministrijas 
Tekstilrūpniecības galvenā 
pārvalde
Latvijas PSR Plaša patēriņa 
preču ražošanas ministrijas 
republikāniskais linu trests 
“Glavzagotļnoprom”
Latvijas PSR 
Tekstilrūpniecības 
republikāniskais linu trests
Latvijas PSR Vieglās 
rūpniecības ministrijas 
Latvijas republikāniskais 
linu trests
Latvijas PSR Tautas 
saimniecības padomes 
Vieglās rūpniecības 
pārvaldes republikāniskais 
linu trests
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Nosaukuma maiņa parasti saistījās ar fabrikas statusa maiņu (sk. tabulu). 
1963. gada 1. oktobrī Rēzeknes linu fabrika tika apvienota ar Varakļānu linu 
fabriku. Apvienība tika nordēvēta par “Rēzeknes apvienoto linu fabriku”. Tā 
pastāvēja līdz 1967. gada 1. jūlijam, kad ar Vieglās rūpniecības ministrijas pavēli 
nr. 282 Varakļānu linu fabrika atkal kļuva par patstāvīgu uzņēmumu. Savukārt 
Rēzeknes linu fabrika atguva sākotnējo nosaukumu. Tās funkcijās ietilpa linu 
sagatavošana un to pirmatnējā apstrāde.2

Fabrika atkal tika pārdēvēta 1973. gada 31. augustā, kad ekspluatācijā tika 
nodots virvju vīšanas cehs. Tā kļuva par “Rēzeknes linu virvju ražošanas 
apvienību”. Kā juridiska persona jaunais uzņēmums nodarbojās ar linu šķiedru 
un virvju un auklu izstrādājumu ražošanu.3 

31.01.1959.–
30.09.1963.

30.09.1963.–
19.10.1965.

19.10.1965.–
30.06.1967.

30.06.1967.–
31.12.1973.

31.12.1973.–
01.07.1976.

01.07.1976.–
09.10.1984.

09.10.1984.–
20.03.1986.

20.03.1986.–
04.05.1990.

9

10

11

12

13

14

15

16

Rēzeknes linu fabrika

Rēzeknes apvienotā linu 
fabrika

Rēzeknes linu fabrika

Rēzeknes linu fabrika

Rēzeknes linu virvju 
ražošanas apvienība

“Latvijas lini” Rēzeknes 
filiāle nr. 3

“Latvijas lini” Rēzeknes linu 
fabrika

Rēzeknes linu fabrika

Latvijas PSR Tautas 
saimniecības padomes 
Vieglās rūpniecības 
pārvalde
Latvijas PSR Tautas 
saimniecības padomes 
Vieglās rūpniecības 
pārvalde
Latvijas PSR Vieglās 
rūpniecības ministri-
jas Vieglās rūpniecības 
pārvalde
Latvijas PSR Vieglās 
rūpniecības ministrija
Latvijas PSR Vieglās 
rūpniecības ministrija
Latvijas PSR Vieglās 
rūpniecības ministrijas 
Jelgavas linu izstrādājumu 
ražošanas apvienība
Latvijas PSR Vieglās 
rūpniecības ministrijas 
Jelgavas linu izstrādājumu 
ražošanas apvienība
Latvijas PSR Valsts 
agrorūpnieciskā komiteja
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1976. gada 1. jūlijā ar Vieglās ministrijas pavēli nr. 32 (24.01.1975.) “Rēzeknes 
linu virvju ražošanas apvienība” tika pievienota Jelgavas ražošanas apvienībai 
“Latvijas lini” un kļuva par apvienības filiāli nr. 3. Filiāles statuss fabrikai 
pastāvēja līdz 1984. gada 9. oktobrim, kad ar Vieglās rūpniecības ministrijas 
pavēli nr. 276 tā atguva patstāvīgo statusu un nosaukumu “Rēzeknes linu fabrika”.

Fabrikas teritorijas labiekārtošanas darbi. Līgums par fabrikas būvniecības 
darbiem tika parakstīts 1950. gada 5. jūnijā, un darbi tika uzsākti tā paša gada 
20. jūnijā. Pirmās pabeigtās fabrikas ēkas bija ražošanas korpuss, kurā atradās 

Latvijā lielākās Rēzeknes linu fabrikas kulšanas agregātu 
zāle. Rēzekne 1951. gada 28. jūlijs. S. Daņilova foto. 

LVKFFDA, 1. f., 186N. l.

Rēzeknes linu fabrikas šķirotāja Olga Mickeviča pie linu 
šķirošanas. Rēzekne 1955. gada 13. aprīlis. 

S. Daņilova foto. LVKFFDA, 1. f., 10352N. l.
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Rēzeknes linu fabrikas inženiere 
Anna Ivanova un kaltēšanas brigādes 

brigadiere Raisa Popova pārbauda linu 
dabisko kaltēšanu. Rēzekne 1956. gada 

2. jūnijs. S. Daņilova foto. 
LVKFFDA, 1. f., 6415N. l.

Rēzeknes linu fabrikas strādniece 
Pelageja Bibičeva darba procesā. Rēzekne 

1956. gada novembris. A. Iļjinas foto. 
LVKFFDA, 1. f., 4639N. l.

mašīnu nodaļa un mazgāšanas un kulšanas nodaļa, ūdenstornis, katlumāja, 
izejvielu noliktava, nepabeigta svēršanas ēka, ūdensvads ar sūkņu staciju, koka 
žogs apkārt fabrikai, kā arī trīs vienstāva divdzīvokļu dzīvojamās ēkas.

1951. gada 6. jūnijā pieņemšanas komisija nolēma atļaut nodot ekspluatācijā 
pirmās fabrikas ēkas 1951. gada 25. jūnijā. Tomēr pret šo lēmumu bija Rēzeknes 
rajona sanitārās inspekcijas galvenā ārste Ballajeva, kura bija konstatējusi 
būtiskus pārkāpumus veiktajos un it kā pabeigtajos fabrikas būvniecības 
darbos. Lielākie trūkumi saistījās ar ventilācijas sistēmām, ar kurām nebija 
aprīkota lielākā daļa darba telpu vai arī jau iemontētās ventilācijas sistēmas 
nebija pareizi noregulētas. Tāpat izveidoto kāpņu pakāpieni darba telpās bija 
pārāk šauri, kas varēja radīt bīstamas situācijas, ūdens analīzes nebija veiktas, 
nebija ierīkota kanalizācijas sistēma, sanitārie mezgli, dušu telpas un apkures 
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sistēma nedarbojās, strādniekiem pat nebija ierīkotas garderobes. Arī ieplānotie 
bērnudārza un dzīvojamo ēku būvniecības darbi nebija pabeigti līdz galam. 
Ārste uzskatīja, ka, ņemot vērā minētos apstākļus, fabrika nav gatava nodošanai 
ekspluatācijā.4 Pieņemšanas komisija atvairīja ārstes minētos iebildumus un 
nodēvēja tos par nepamatotiem. Pēc komisijas priekšsēdētāja J. Krugļikova 
domām, lielākā daļa darbu tomēr bija uzskatāmi par pabeigtiem, bet esošās 
nepilnības tikšot novērstas komisijas noteiktajā termiņā.5

Ar Latvijas PSR Ministru padomes 1951. gada 1. augusta rīkojumu nr. 
953 tika apstiprināts pieņemšanas komisijas 1951. gada 6. jūnija lēmums par 
“Rēzeknes linu fabrikas” nodošanu ekspluatācijā, iekļaujot to Vieglās rūpniecības 
ministrijas Tekstilrūpniecības galvenās pārvaldes darbojošos uzņēmumu 
sarakstā.6 Taču laiks un fabrikas darba slodze darīja savu. Jau 1955. gadā visā 
fabrikas teritorijā tika veikti pirmie kapitālie remontdarbi, kas skāra atsevišķas 
fabrikas mašīnas, telpas, ēku aprīkojumu (piemēram, ventilācijas sistēmu), 
automašīnas, dzīvojamās ēkas un pat bērnudārza telpas.7 1972. gada pirmajā 
pusē tika veikts kārtējais kapitālais remonts.8

Katru gadu fabrikas teritorija arvien paplašinājās. Jau nākamajos gados pēc 
fabrikas atklāšanas 1951. gadā tās teritorijā notika nepārtraukti būvniecības 
darbi. 1952. gada 4. janvārī tika uzsākta garāžas celtniecība.9 1953. gada  
28. janvārī bija pabeigta vēl vienas vienstāva dzīvojamās mājas būvniecība.10 
1953. gada 30. oktobrī ekspluatācijā tika nodota smēde,11 kuras būvniecības 
darbi bija uzsākti 1951. gadā, svēršanas ēka nr. 2, būvēta no 1952. gada,12  
1954. gada nogalē – ūdenstornis nr. 2 un nr. 3,13 divstāvu dzīvojamā ēka,14 eļļas 
un degvielas noliktavas ēkas,15 kā arī ugunsdzēsības šķūnis.16 1962. gadā bija 
paredzēts uzbūvēt linu sēklu noliktavu, ierīkot telpu žāvēšanas iekārtai17 utt.

Uzņēmuma ievērojami labiekārtošanas darbi tika veikti no 1970. gada 
sākuma līdz 1973. gada otrajai pusei, kad fabrikā notika virvju vīšanas ceha 
būvniecības un montāžas darbi.18 Darbus vadīja Rēzeknes būvniecības pārvalde, 
bet darbu izpildīšanā piedalījās Rēzeknes uzņēmums “Latvsantehmontaž”, 
nodrošinot sanitāri tehniskos darbus; “Promtehmontaž” veica ārējā ūdensvada, 
kanalizācijas un siltumtrases uzstādīšanu; “Latvelektrostroj” izpildīja 
elektrības ievilkšanas darbus. Darbos piedalījās arī Daugavpils uzņēmums 
“Sevzapmontažavtomatika”.19 Jaunā ceha ražošanas jauda bija 1840 tonnu 
linu šķiedru un virvju un auklu izstrādājumu diennaktī. Tas tika aprīkots ar 
tam laikam modernām iekārtām pret iespējamiem ugunsgrēkiem: ierīkotas 
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Dagdas rajona Čkalova vārdā nosauktā lauksaimniecības arteļa kolhoznieki 
nodod Rēzeknes linu fabrikai kārtējo linu kravu. Rēzekne 1956. gada 

3. decembris. S. Daņilova foto. LVKFFDA, 1. f., 8308N. l.

Rēzeknes linu fabrikas strādniece Z. Roziņš apkalpo linu kulšanas agregātu 
LT-40. Rēzekne 1957. gada 30. novembris. Nezināma autora foto. 

LVKFFDA, 1. f., 7401P. l.
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smidzināšanas ierīces, hidranti, jauns ugunsdrošs ūdensvads, kā arī ievēroti 
ugunsdroši attālumi starp ēkām. Tāpat tika veikti pasākumi, nodrošinot 
notekūdeņu attīrīšanu: ierīkota ārējā kanalizācija, samontētas iekšējās attīrīšanas 
iekārtas, ierīkots kanalizācijas kolektors, uzbūvēta sūknēšanas stacija un slūžas.20 
Darbi, kuru kopējā faktiskā vērtība bija 968,4 tūkstoši rubļu,21 tika novērtēti ar 
atzīmi “apmierinoši”, taču tas tolaik bija pietiekami, lai jaunais ražošanas cehs 
pilnā mērā uzsāktu darbību.

Sakarā ar jaunā ražošanas ceha atklāšanu 1974. gadā iezīmējās darbaspēka 
problēmas. Tika secināts, ka, lai nodrošinātu nepieciešamo darbinieku 
daudzumu, darbā ir pieņemti visi, kuri to vēlējās. Tas savukārt radīja jaunu 
problēmu – ievērojami samazinājās darba disciplīna fabrikā. Tā jau 1974. gada 
aprīlī atlaisti tika četri cilvēki. Iemesls tam bija neierašanās darbā un darba 
kavēšana. Lai sekmētu darba disciplīnu, tika organizētas atklātas partijas sēdes 
par tēmām “Par darbu ar kadriem”, “Inženiertehnisko darbinieku loma kolektīva 
audzināšanā” u.tml. Disciplīnas jautājumi bieži bija apspriesti plenēros, veikti 
reidi ar mērķi izzināt darbalaika lietderīgu izmantošanu. Daudz uzmanības 
tika pievērsta arī nelabvēlīgajām ģimenēm. 1975. gadā bija pat izveidota īpaša 
komisija septiņu cilvēku sastāvā, kuras galvenais uzdevums bija cīņa pret darba 
disciplīnas pārkāpējiem.22

Līdz ar jaunā virvju vīšanas ceha atklāšanu aktualizējās nepieciešamība pēc 
speciālistiem ar vidējo tehnisko un augstāko izglītību. Pašā fabrikā arī sagatavoja 
jaunos darbiniekus – virvju ražošanas meistarus, inženierus un laborantus. 
Tomēr tā nevarēja nodrošināt visus nepieciešamos speciālistus. Bija vajadzīgi 
cilvēki ar daudz plašākām zināšanām, kas bija beiguši arī citas augstākās mācību 
iestādes. Visvairāk bija nepieciešami linu pirmreizējās apstrādes inženieri 
mehāniķi, centrālās laboratorijas inženieri tehnoloģi, kā arī grāmatveži.23 Tā 
1970. gadā fabrikā 75% no visiem izglītību ieguvušajiem strādniekiem bija ar 
augstāko vai vidējo izglītību, pārējie 25% bija praktikanti. Pēc 1974. gada datiem 
fabrikā skaitījās pieci vadošie darbinieki ar vismaz kaut kādu izglītību. No tiem 
trīs bija ar augstāko izglītību, viens ar vidējo speciālo, bet viens bija praktikants. 
Šajā laikā 32 bija speciālisti ar izglītību. No tiem trīs bija ar augstāko izglītību, 
20 ar vidējo speciālo, bet deviņi bija praktikanti.24

Darbinieku apmācībai un izglītošanai administrācija nopietni pievērsa 
uzmanību, sākot ar 1978. gadu. Tad arī tika sastādīts plāns, pēc kura paredzēja 
konkrēta darbinieku skaita apmācību kādā no kvalifikācijām. Tā pamata profesijā 
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Rēzeknes linu fabrikas atslēdznieks–montētājs P. Gribusts veic jaunā kodaļu 
sagatavošanas agregāta KP-100 L montāžas darbus. Rēzekne 1969. gada 

28. augusts. A. Pleikšņa foto. LVKFFDA, 1. f., 30382N. l.

Rēzeknes linu fabrikas darbinieku grupa ekskursijas laikā Ļeņingradā (tagad 
Sanktpēterburga) pie bijušā Smoļnija institūta ēkas (pirmais sieviešu institūts 

Krievijā). 1967. gads. Ždanova foto. LVKFFDA, 1. f., 26077N. l.
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1978. gadā bija paredzēts apmācīt 40 cilvēku un paaugstināt kvalifikāciju 
255 cilvēkiem.25 1980. gadā pamata profesijā bija apmācāms 31 cilvēks un 
kvalifikācijas paaugstināšana bija nepieciešama kopumā 75 darbiniekiem.26

Uzņēmuma struktūra – fabrikas administrācija. Uzņēmumu vadīja 
direktors, ko iecēla tā brīža attiecīgās ministrijas ministrs. Direktors organizēja 
darbu fabrikā un nesa pilnu atbildību par tās finanšu stāvokli, uzņēmuma 
darbību, plāna izpildi, sekoja līdzi finanšu, līgumu un darba disciplīnai un 
saimnieciskajai darbībai, kā arī nodrošināja “sociālistiskās likumības ievērošanu 
visā fabrikas darbībā”27. Kā tas bija raksturīgi padomju periodam, direktors kopā 
ar arodbiedrību organizēja “sociālistiskās sacensības, aprēķināja to rezultātus un 
noteica šo sacensību uzvarētājus, lēma jautājumus, kas saistījās ar pirmrindnieku 
strādnieku un kolektīvu godalgošanu”28. Viņš bija tā persona fabrikā, kas bija 
pilntiesīga bez pilnvaras pārstāvēt fabriku tiesā vai iesniegt prasību valsts, 
tiesājošajās instancēs un sabiedriskajās organizācijās. Līdzās aktuālajiem 
pienākumiem direktoram katru gadu vajadzēja atskaitīties augstākstāvošajās 
institūcijās, tas ir, ministrijās, par fabrikas darbības rezultātiem, iesniegt 
atskaites, bilances, ienākumu un izdevumu pārskatus.29

Arī pēc Latvijas Republikas atjaunošanas, kad fabrika kļuva par valsts 
uzņēmumu, direktoru iecēla ministrija, kuras pakļautībā uzņēmums tobrīd 
atradās, vienlaikus iespējamo kandidātu saskaņojot ar Rēzeknes rajona 
Lauksaimniecības departamentu.30

Rēzeknes linu fabrikā direktori mainījās salīdzinoši reti. Pirmais Rēzeknes 
linu fabrikas direktors bija N. A. Firičenkovs. 1955. gadā viņu nomainīja  
M. S. Lobzovs, 1965. gadā – Cimaškevičs, 1973. gadā – J. Čurakovs, 1978. gadā – 
 V. T. Raševskis, 1980. gadā – N. T. Borovikovs.

Direktora prombūtnes laikā viņu aizvietoja vietnieks, kas linu fabrikā bija 
galvenais inženieris. Arī viņu, tāpat kā arī vecāko grāmatvedi, darbā iecēla un 
atbrīvoja ministrs. Taču viņu darba pienākumus noteica fabrikas direktors 
saskaņā ar tam laikam aktuālo likumdošanu. Direktora vietnieks savas 
kompetences robežās, tāpat kā direktors, varēja pārstāvēt uzņēmumu citās 
iestādēs un organizācijās, varēja veikt saimniecisko darbību un slēgt līgumus, 
kā arī izsniegt pilnvaras fabrikas strādniekiem, jo pēc tā laika likumdošanas 
paraksta tiesības bija ne tikai direktoram, bet arī viņa vietniekiem.31

Par direktora un visas fabrikas darbību pastāvēja stingra kontrole. Pārbaudes 
parasti veica vienu reizi gadā augstākstāvošās instances kopā ar tā sauktajiem 
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Tautas kontroles orgāniem, kuru galvenais uzdevums bija “cīņa par produkcijas 
kvalitāti, izejvielu un materiālu ekonomiju”32. Pārbaudīts tika gan pats ražošanas 
process, gan finanšu un saimnieciskā darbība. Tā 1973. gada 5. jūlijā pēc 
kārtējās pārbaudes bija secināts, ka kopā ar ražošanas atkritumiem no fabrikas 
teritorijas tiekot izvestas izejvielas, kas vēl bija derīgas tālākai pārstrādei. Tika 
izrēķināts, ka nodarītais zaudējums vienam atkritumu konteineram bija 7 rubļi 
un 39 kapeikas. Ņemot vērā to, ka fabrikas teritorijā kopā bija trīs atkritumu 
konteineri, kas viena mēneša laikā tika izvesti vairākas reizes, Tautas kontrole 
secināja, ka fabrikai tādā veidā ir nodarīti ievērojami zaudējumi.33 Tomēr, kā 
atzina paši Tautas kontroles biedri, administrācija ne vienmēr risina atklātās 
nepilnības fabrikas darbā vai arī tās tika risinātas ļoti lēni.34 Taču ne vienmēr tas 
bija cilvēciskais faktors. Tā minētajā gadījumā ar izejvielu izmešanu izrādījās, 
ka pie vainas bija linu žāvēšanas mašīna, kas žāvēja ļoti slikti un tāpēc mitro 
produkciju nevarēja izmantot tālākai pārstrādei. Mašīnai bija nepieciešams 
kapitālais remonts.35 1975. gada 22. janvārī Tautas kontroles uzmanības lokā 
nonāca fakts, ka nelietderīgi tiek patērēta arī elektroenerģija – lampas palika 
ieslēgtas visu nakti gan ražošanas telpās, gan noliktavās.36 Ieteikums bija cehu 
meistariem un vadītājiem kontrolēt, lai dežuranti naktī izslēgtu visus enerģijas 
avotus.37

Vadošie fabrikas darba amati bez direktora un viņa vietniekiem bija 
vairāki: vecākais šķirotājs – ceha vadītājs, jaunākais šķirotājs – ceha vadītāja 
vietnieks, mērcēšanas ceha vadītājs, galvenā mehāniķa vietnieks – tvaika 
spēka saimniecības vadītājs, divi maiņu meistari, tehniķis laborants, centrālās 
laboratorijas vadītājs, vecākais inženieris laborants, tehniķis laborants. Kopā tie 
bija 10 cilvēki, kam mēneša alga arī bija attiecīga – no 600 rubļiem vecākajam 
inženierim laborantam līdz 1659 rubļiem maiņu meistaram.38

Fabrikas strādnieki. 1955. gadā vienkāršie fabrikas strādnieki kopā bija  
127 cilvēki,39 1956. – 112,40 1974. gadā – 307,41 1983. gadā – 350, 1984. gadā –  
389,42 1987. gadā – 331 fabrikas darbinieks.43 Darbaspēks fabrikā mainījās 
diezgan strauji. Tā 1970. gadā tika pieņemti 92 jauni darbinieki un atbrīvoti – 
73.44 1971. gadā tika secināts, ka darbaspēka plūsma šajā gadā bijusi 52 procenti. 
Iemesli tam bija grūtais fiziskais darbs un darba apstākļi, kas bija saistīti ar 
paaugstinātu trokšņu līmeni, putekļiem un nelabvēlīgu temperatūras režīmu 
darba telpās.45 Kopā pēc savas vēlēšanās no darba fabrikā 1971. gadā bija 
aizgājuši 56 cilvēki, par darba noteikumu pārkāpšanu bija atlaists 21 cilvēks, 
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bet citu iemeslu dēļ darbu atstāja 11 cilvēki.46 Lai uzlabotu darba apstākļus, kas 
bija viens no galvenajiem straujās darbaspēka plūsmas iemesliem, nākamos 
gadus tika remontētas un noregulētas ventilācijas sistēmas, žāvēšanas cehā bija 
novērsta mitrā gaisa uzkrāšanās, fabrikā beidzot tika ierīkoti sanitārie mezgli.47 
Lai nāktu pretī ģimenēm ar bērniem, jau no fabrikas pirmsākumiem darbojās 
bērnudārzs fabrikas strādājošo bērniem. Bērnudārzā strādāja bērnudārza 
vadītāja. Tika algota audzinātāja, trīs auklītes, uz pusslodzi bija pieņemts darbā 
pat mūzikas skolotājs, kā arī pavārs.

Lai gan darbs un darba apstākļi fabrikā bija grūti, tomēr negadījumi fabrikā 
nenotika bieži. Tā 1971. gadā savā darbavietā traumas guva četri strādnieki, 
1972. gadā – seši strādnieki,48 1973. gadā – divi strādnieki,49 1987. gadā – 
13 strādnieki, no kuriem viena bija sieviete.50 Traumas pārsvarā notika pašu 
neuzmanības dēļ vai rupji pārkāpjot darba drošības instrukcijas. Tā 1982. gada 
14. oktobrī traumas guva kāds fabrikas traktorists V. K. P. Minētais darbinieks 
esot pamanījis, ka viņa vadītā traktora piekabē bija sākuši degt ražošanas 
atkritumi. Šis traktorists iekāpis piekabē un nodzēsis ugunsgrēku, taču, turoties 
aiz borta malas un lecot ārā no piekabes, ar laulības gredzenu esot aizķēries 
aiz piekabes borta stūra. Rezultātā ar šo gredzenu viņš nogrieza labās rokas 
pirkstu.51 Šis gadījums kalpoja par pamatu manīt darba drošības instrukciju, 
izdarot piezīmi, ka darba laikā nedrīkst lēkt pāri piekabes bortam.52

Biedru tiesas darbība. Padomju laiku neatņemama sastāvdaļa bija tā sauktās 
biedru tiesas. Tās bija sabiedriskas institūcijas, kas neatlaidīgi un ļoti vērīgi 
sekoja līdzi katram padomju cilvēkam 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, sabiedrisko 
kārtību un atturēt sabiedrības locekļus no administratīvajiem vai morāles 
pārkāpumiem, alkoholisma, apvainojumiem un tamlīdzīgi.53 Arī Rēzeknes 
linu fabrikā Biedru tiesa darbojās pilnā apjomā. Tās sēdes parasti tika novadītas 
fabrikas tā sauktajā Sarkanajā stūrī. Jautājumus, kas tika izskatīti tamlīdzīgās 
sēdēs, lielākajā daļā gadījumu varētu vērtēt kā nenozīmīgus pārkāpumus. Tā 
1966. gada 25. aprīlī tika izskatīta fabrikas dežurējošā elektriķa “bezpartejiskā” 
strādnieka I. I. K. lieta. Viņš tika apsūdzēts par to, ka 1966. gada 12. aprīlī, esot 
reibuma stāvoklī, uz ielas traucējis garāmgājējiem. Pēc paša liecībām, viņš todien 
esot gājis pa ielu un ieraudzījis, ka kārtībnieki (tā sauktie družiņņiki) ķēruši 
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dzērājus pa pilsētu. Strādnieks I. I. K. esot piegājis pie viņiem un pajautājis, vai 
viņiem neesot vajadzīgs akordeonists. Pēc tā kārtībnieki esot savākuši arī viņu. 
Ticis sastādīts protokols, taču, tā kā aizturēšanas iemesla neesot bijis, esot atlaists 
mājās.54 Biedru tiesas sēdē I. I. K. apsolījās tā vairs nedarīt.

Bija izskatīti arī nedaudz nopietnāki gadījumi. 1969. gada 7. maijā tika 
sasaukta viena no šādām tiesas sēdēm, kurā izskatāmais jautājums bija par 
vienas fabrikas strādnieces viltoto slimības lapu. Pārkāpums tika atklāts, un 
vainīgā atzinās savā “rupjajā nodarījumā”. Rezultātā soda mērs, ko sievietei 
uzlika Biedru tiesa, bija 5 rubļi.55

Biedru tiesas izskatīja arī darbinieku sīko zādzību gadījumus. 1966. gada 
25. aprīlī fabrikas strādnieks S. D. P. dzēruma stāvoklī nozaga Š. dzīvoklī 
atrasto vīriešu mēteli, ko tālāk pārdeva Bauskas pilsonim Z. par 6 rubļiem. 
Kriminālvajāšanai lieta netika nodota, taču to atdeva izskatīšanai fabrikas Biedru 
tiesā.56 Tā lēma uzlikt soda naudu 10 rubļu apmērā, kas bija iemaksājami Valsts 
bankā. Tomēr, kā liecina dokumenti, tas nebija vienīgais S. D. P. pārkāpums. 
Viņš apmēram tajā pašā laikā bija piesavinājies arī kādas fabrikas strādnieces 
pulksteni “Vesna” 22 rubļu vērtībā.57 

Visbiežāk Biedru tiesas izskatīšanā bija pārkāpumi, kas saistījās ar ierašanos 
vai atrašanos darbavietā alkohola reibumā vai paģiru stāvoklī. Tā 1968. gada 
11. janvārī Biedru tiesā tika izskatīta lieta par strādnieci L. B. I., kura darbā 
ieradusies dzēruma stāvoklī. Tā kā L. B. I. apsolījās tā vairs nedarīt, Biedru tiesa 
aprobežojās tikai ar sabiedriskā nosodījuma izteikšanu minētajai strādniecei.

Tomēr visvairāk ar “zaļo pūķi” draudzējās vīrieši. 1968. gada maijā Rēzeknes 
pilsētas izpildkomitejas priekšnieks saņēma no kādas Rēzeknes linu fabrikas 
strādnieces iesniegumu. Strādniece E. I. O. sūdzējās par savu vīru – fabrikas 
strādnieku elektriķi V. N. O., par viņa necienīgo uzvešanos un lūdza viņu 
piespiedu kārtā nosūtīt ārstēties no alkoholisma Olainē. Strādniece neatzina 
biedru tiesu “kaunināšanas” metodes, tāpēc taisnību mēģināja meklēt augstākās 
instancēs. Tomēr šis mēģinājums cieta neveiksmi un tika atstāts bez ievērības.58

Nelāgi iznāca fabrikas dežurējošam atslēdzniekam K. G., kurš 1969. gada 
25. septembrī darbā ieradās, neizgulējis dzērumu. Pēc strādnieka liecības, viņu 
pieķērusi meistare T. A. S., kura viņu esot sākusi bārt, grūstīt, izrāvusi krekla 
pogas un visbeidzot “iekrāvusi pa aci”. To apstiprināja arī tiesu medicīnas 
slēdziens. Savā pēdējā vārdā K. G. apsolīja darbā reibuma stāvoklī neatrasties, 
bet T. A. S., kurai šāds gadījums neesot bijis vienīgais, solījās līdzīgā situācijā 



115rēzeknes linu fabrika, 1950.–1990. gads

Ar linu piekrauta automašīna Rēzeknes 
linu fabrikas pieņemšanas punktā. 
Rēzekne 1959. gada 25. novembris. 

S. Daņilova foto. LVKFFDA, 1. f., 9252P. l.

Ar linu piekrautas automašīnas iebrauc 
Rēzeknes linu fabrikas teritorijā. Rēzekne 
1971. gada 17. decembris. A. Pleikšņa foto. 

LVKFFDA, 1. f., 52824N. l.

rīkoties atbilstoši amata pienākumiem, vienkārši nomainot strādniekus. Biedru 
tiesa K. G. novirzīja uz diviem mēnešiem veikt zemu atalgotus gadījuma darbus 
fabrikā, bet T. A. S. – biedru izteiktu brīdinājumu.59

Biedru tiesas izskatīja pat laulāto strīdu lietas. 1968. gada 12. novembrī 
viens fabrikas strādnieks “savās mājās uzrīkojis grādīgo dzērienu dzeršanu, 
kā rezultātā sakāvies ar sievu”. No liecinieces, kura arī piedalījusies minētajā 
pasākumā, izrietēja, ka strīds sācies ar to, ka “vīrs esot sācis pārmest sievai, ka 
viņa it kā esot paņēmusi viņa naudu, [..] strīda karstumā vīrs saķēra sievu aiz 
matiem, sieva sāka kliegt, [..] paķēra koka pagali un iesitusi vīram pa galvu līdz 
asinīm”60. Lieta bija nonākusi Rēzeknes pilsētas Milicijas daļā, kas to neatzina 
par ļoti nopietnu gadījumu, tāpēc tālāk novirzīja Rēzeknes linu fabrikas Biedru 
tiesai izskatīšanai.



116 BAIBA PAZĀNE

Kautiņi, kas izraisījās alkohola iespaidā, pa retam norisinājās arī fabrikas 
teritorijā. Tā 1972. gadā kautiņš notika starp diviem fabrikas strādniekiem. 
Iemesls tam bija baumu izplatīšana par viena no viņiem sievu. Tika plēsti 
krekli un izkliegti necenzēti vārdi un apvainojumi. Biedru tiesa lēma par 
soda uzlikšanu kautiņa izraisītājam 10 rubļu apmērā un jauna krekla iegādi 
cietušajam.61

Noslēgumā. Pēc Latvijas Republikas atjaunošanas 1991. gada 26. jūlijā ar 
Latvijas Republikas Lauksaimniecības ministrijas pavēli nr. 138 “Par valsts 
uzņēmumu pārdēvēšanu un statūtu apstiprināšanu” tika reģistrēts jauns 
Latvijas Republikas valsts uzņēmums “Valsts Rēzeknes linu fabrika”. Līdz pat 
pastāvēšanas beigām Rēzeknes linu fabrika mainīja pakļautību tikpat strauji kā 
iepriekšējā periodā. Sākotnēji līdz 1991. gada 26. jūlijam tā turpināja atrasties 
Valsts agrorūpnieciskās komitejas pakļautībā, tad tā nonāca Lauksaimniecības 
ministrijas pakļautībā. No 1993. gada 1. augusta tas bija Zemkopības ministrijai 
pakļauts uzņēmums.62

Minētajā laika posmā fabrika turpināja linu sagādi un pārstādi, ražoja 
garās un īsās linu šķiedras, virvju un iesaiņojuma auklas, kodeļu, linu vatelīnu, 
realizēja linu pārstrādes blakus produktus, iedzīvotājiem pakulas un spaļus, 
kā arī akmeņogļu izdedžus un piedāvāja transporta pakalpojumus.63 Pēc  
1991. gada 1. jūlijā izdotajiem rūpnīcas statūtiem uzņēmuma fonds bija 1975 
tūkstoši rubļu.64

Taču šajā laika posmā iezīmējās jaunas problēmas. Tā 1995. gadā uzņēmums 
strādāja tikai vienā maiņā, jo uzņēmuma pilnīgai noslogošanai trūka izejvielu. 
Vienīgi aukliņu cehs strādāja trīs, bet vatelīna cehs – divās maiņās, jo pēc šo 
divu cehu saražotās produkcijas bija pieprasījums.65 Analizējot tā brīža situāciju 
linu audzēšanas un pārstrādes nozarē, tika secināts, ka attīstības līmenis ir ļoti 
zems, bet sējumu platības – niecīgas.66 Rēzeknes linu fabrika tika likvidēta  
2001. gada 17. oktobrī.

Steidzami bija nepieciešams Latvijā attīstīt linu nozari. Lai to varētu izdarīt, 
Rēzeknes (tolaik SIA “Baltiks East”), Krāslavas un Preiļu linu fabrika, kā arī 
Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs 2009. gada 19. februārī nodibināja 
biedrību “Linu un kaņepju pārstrādes klasteris”.67 Biedrība aktīvi darbojas vēl 
tagad, un tās galvenie uzdevumi ir:

1) esošās situācijas uzlabošana tehnisko šķiedras kultūru audzēšanā un 
pārstrādē uz zinātniski izstrādātu tehnoloģiju pamata;
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2) zinātniski pētnieciskās darbības programmas attīstība šķiedras un eļļas 
augu audzēšanas tehnoloģijas nodrošināšanai;

3) informācijas un pieredzes apmaiņa ar nozares pārstāvjiem pasaulē;
4) semināru rīkošana un pieredzes apmaiņa ar tehnisko šķiedras kultūru 

audzētājiem, pārstrādātājiem un zinātni, tai skaitā arī citās valstīs par kopīgas 
stratēģijas izstrādi sadarbībā ar pircējiem un piegādātājiem;

5) kopīga tirgus izpēte, esošo pētījumu un analītisko materiālu iegāde, iekšējā 
un ārējā mārketinga aktivitātes;

6) konsultāciju, pakalpojumu sniegšana atbilstoši dalībnieku kopējām 
prioritātēm un sadarbības jomām (kopīgi nozares standarti, nozares loģistika, 
tehnoloģijas, u.c.);

7) koordinācijas un informācijas apmaiņas sistēmas izveide;
8) vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešana;
9) Eiropas struktūrfonda līdzekļu un budžeta līdzekļu piesaiste;
10) projektu sagatavošana un administrēšana.68

ATSAUCES UN PIEZīMES

1 Latvijas Nacionālā arhīva Rēzeknes zonālais valsts arhīvs (turpmāk RZVA), 114. f., 4. apr., 237. l., 
1., 2., 4. lp.

2 Turpat, 114. f., fondu lieta, 2. lp.
3 Turpat, 5. lp.
4 Turpat, 114. f., 1. apr., 3.l., 23.-24. lp.
5 Turpat, 26. lp.
6 Turpat, 27. lp.
7 Turpat, 62.–105. lp.
8 Turpat, 103. l., 16. lp.
9 Turpat, 3. l., 33. lp.

10 Turpat, 36.lp.
11 Turpat, 37. lp.
12 Turpat, 38. lp.
13 Turpat, 39., 40. lp.
14 Turpat, 41. lp.
15 Turpat, 43. lp.
16 Turpat, 44. lp.
17 Turpat, 37. l., 1. lp.
18 Turpat, 122. l., 3. lp.
19 Turpat.
20 Turpat.
21 Turpat, 11.lp.
22 Turpat, 4. apr., 27. l., 1. lp.
23 Turpat, 1. apr., 103. l., 12. lp.
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28 Turpat
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47 Turpat.
48 Turpat, 95. l., 1. lp. o. p.
49 Turpat, l., 1. lp. o. p.
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52 Turpat.
53 Biedru tiesa (krievu valodā товарищеский суд) bija 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 2 gadiem vismaz 5 
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 neiestājās 
kriminālatbildība. Biedru tiesas spriedumi bija galīgi, nepārsūdzami un nekavējoties izpildāmi. 
Pieejams: http://vesture.eu/index.php/Biedru_tiesa [skatīts 13.01.2017.].
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62 Turpat, 1. apr., 1., 3. lp.
63 Turpat, 4. apr., 277. l, 4. lp.
64 Turpat, 5. lp.
65 Eiduks, A. Rēzeknes linu fabrikai trūkst izejvielu piegādātāju. 21.04.1995. Pieejams: www.

db.lv/laikraksta-arhivs/citas/rezeknes-linu-fabrikai-trukst-izejvielu-piegadataju-323247 [skatīts  
18. 01.2017.].
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Baiba Pazāne

FLAchSFABRIK IN RĒZEKNE, 1950–1990
Am 1. April 1950 wurde in der Stadt Rēzekne die “Flachsfabrik Rēzekne” 

gegründet, die am 1. Oktober 1963 mit der Flachsfabrik in Varakļāni vereinigt 
wurde. Dieser Verein bestand bis zum 1. Juli 1967, als die Flachsfabrik Varakļāni 
wiederum ein selbständiges Unternehmen wurde und die Flachsfabrik in Rēzekne 
ihren ursprünglichen Namen zurück gewann. Ihre Funktionen bestanden in der 
Vorbereitung und Erstverarbeitung des Flachses.

Am 31. August 1973 nahm die neue Seilerei-Werkabteilung ihre Arbeit auf, und 
die Fabrik wurde in “Produktionsvereinigung für Herstellung von Flachsseilen 
Rēzekne” umbenannt. Am 1. Juli 1976 wurde die Produktionsvereinigung 
Rēzekne der Produktionsvereinigung in Jelgava “Lettisches Flachs” eingegliedert 
und wurde Filiale Nr. 3 dieser Vereinigung. Den Status einer Filiale bewahrte 
die Fabrik bis zum 9. Oktober 1984; dann wurde sie wiederum selbständig und 
gewann ihren ursprünglichen Namen “Flachsfabrik Rēzekne” zurück.

 Ähnlich wie in anderen Unternehmen dieser Zeit gab es in der Flachsfabrik 
in Rēzekne ihr inneres soziales Leben, voll verschiedener größerer oder 
kleinerer Ereignisse. Aktiv tätig waren dort Volks- und Kameradschaftsgerichte, 
verschiedene Interessengemeinschaften. Regelmäßig wurden Seminare zu 
verschiedenen aktuellen Themen veranstaltet etc. Die Fabrik verfügte sogar über 
ein eigenes Kindergarten.

Nach der Wiederherstellung der Unabhängigkeit der Republik Lettland wurde 
am 26. Juli 1991 ein neues Unternehmen der Republik Lettland registriert – 
 “Staatliche Flachsfabrik Rēzekne”. Die Fabrik setzte ihre frühere Arbeit mit 
der Beschaffung und Bearbeitung von Flachs fort. Es wurden lange und kurze 
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Flachsfasern, Seile, Verpackungsschnüre und Flachswatteline produziert, 
Nebenprodukte der Flachsverarbeitung verkauft und Transportdienstleistungen 
den örtlichen Einwohnern angeboten.

Rēzekne, die sich in der sowjetischen Zeit zu einer industriellen Großstadt 
entwickelt hatte, hat mit seiner Flachsfabrik große Verdienste um die Erhaltung 
der Traditionen der Flachsverarbeitung bis heutzutage.
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