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Latvijas Universitātes stUdentU biedrības: 
konkordijU ārējo nozīmjU izveides Un 
Lietošanas probLēmas, 1926.–1930. gads*

Raksta mērķis ir sniegt ieskatu, kā un kādos apstākļos veidojās Latvijas Universitātes studentu un 
studenšu konkordiju ārējās nozīmes laika posmā no 1926. līdz 1930. gadam. Konkordijas Latvijā 
izveidojās 20. gs. 20. gados kā pretstats Latvijas Universitātes studentu korporācijām, jo konkordijas 
uzskatīja, ka korporācijas nevis izglīto un audzina sabiedrībai atbilstošu jaunatni, bet liek tai aizrauties 
ar dažādām pārmērībām un godā turēt svešu tautu paražas. Tomēr izvēloties savu simboliku, 
konkordijas sekoja korporāciju principam, lietojot līdzīgus reprezentācijas simbolus – galvenokārt 
krāsu nozīmes. Tas radīja iebildumus Latvijas Universitātes latviešu studentu un vēlāk arī studenšu 
korporācijās, izraisot saspīlējumu starp abiem konkurējošiem studentu organizāciju veidiem. Norādot 
uz konkordijas izvēlētās simbolikas neatbilstību, korporācijas centās pamatot konkordiju nelietderību 
un panākt to slēgšanu. 
Atslēgvārdi: studentu korporācijas, Prezidiju konvents, konkordijas, simbolika, Latvijas Universitāte.

studentu organizāciju simbolikas atšķirības un to leģitimitāte

Jaunās biedrības. Latvijas Republikā 20. gs. 20. gados studentu biedrības 
piedzīvoja sprādziena veida attīstību,1 proti, tika izveidotas daudzas jaunas 
studentu biedrības. Savu darbību, uzbūvi un vizuālo tēlu jaunveidotās biedrības 
nereti centās veidot līdzīgu latviešu studentu korporācijām, kuru izveides 
tradīcijas aizsākās jau 19. gs. pēdējā ceturksnī. Studentu korporācijas 20. gs. 
20. gadu vidū bija kļuvušas par aktīvākajām, redzamākajām un prestižākajām 
studentu biedrībām, kurās jaunie studenti vēlējās iestāties un tādējādi kļūt par 
* Raksta pamatā ir autora izstrādātais maģistra darbs, kurā aplūkota latviešu studentu un studenšu 
mūža akadēmisko organizāciju simbolika starpkaru periodā Latvijā (Vāveris, M. Latviešu studentu 
un studenšu mūža akadēmisko organizāciju simbolika 1919.–1940. g.: Maģistra darbs. Rīga: LU VFF 
Vēstures nodaļa, 2014. Darba vadītājs asoc. prof. Armands Vijups).



138 mārtiņš vāveris

daļu no sabiedrības, kuras viens no darbības mērķiem un uzdevumiem bija 
veidot nākamo Latvijas intelektuālo un sabiedrisko eliti. Tomēr ne visiem izdevās 
iestāties un noturēties studentu korporācijās, bet viņu vēlme būt sabiedrības elitē 
lika veidot dažāda tipa jaunas studentu biedrības, cerot, ka tās viņiem dotu šādu 
iespēju – būt elitē. 

Jaunas studentu biedrības radās ne tikai Latvijas Universitātē (turpmāk 
LU), bet arī Latvijas Mākslas akadēmijā, Latvijas Konservatorijā un privātajos 
komercinstitūtos. Arī tās centās sekot LU studentu korporāciju principam – būt 
par mūža organizācijām ar studentu organizācijām raksturīgu vizuālo tēlu jeb 
ārējām nozīmēm.

Konkordijas. Viens no būtiskākajiem jauno studentu biedrību veidiem bija 
studentu un studenšu konkordijas, kas izveidojās Latvijas Universitātē. Tās 
radās 20. gadu otrajā pusē kā pretstats studentu korporācijām, uzsverot savu 
latviskumu, un simboliski pauda četru krāsu ārējās nozīmēs (korporācijām 
bija trīs krāsas). Konkordijas uzskatīja, ka latviešu studentu korporācijas nevis 
izkopj, viņuprāt, latviskās tradīcijas un atbalsta akadēmisko izglītību, bet, 
tieši pretēji, degradē jaunos studentus, liekot viņiem piekopt vācu studentu 
paražas, aizrauties ar alkoholiskajiem dzērieniem un mācot kļūt bravūrīgiem. 
Savukārt korporācijas uzskatīja, ka konkordijas it visās darbībās un arī izvēlētajā 
simbolikā imitē korporācijas, un uzsvēra, ka uz korporāciju rēķina tās sev 
vēlas iegūt studentu atbalstu. Šādu asu uzskatu paušana radīja savstarpējo 
attiecību saspīlējumu un rīvēšanos. Tomēr visspilgtāk savstarpējais konflikts 
tika risināts, korporācijām vēršoties pret konkordiju izmantoto simboliku, kas 
bija ļoti būtisks studentu un studenšu identitātes ārējs paušanas veids.

Prezidiju konventā (turpmāk PK) ietilpstošās korporācijas izmantoja vienotu 
simbolikas veidu, kas dalījās divās daļās, proti, ārējās nozīmēs un heraldiskajā 
simbolikā. Ārējās nozīmēs ietilpa trīskrāsu lentes, krāsu cepures jeb deķeļi un 
karogs. Katrai korporācijai bija savas krāsas, kas ar citām korporācijām, to skaitā 
ārpus PK esošajām, nedrīkstēja līdzināties un atkārtoties. Pēc tāda paša principa 
arī Studenšu Prezidiju konventā (turpmāk SPK) ietilpstošās korporācijas veidoja 
savu simboliku.

Tiesiskais regulējums. Biedrību izveidi, to simbolikas lietošanu un atklātu 
nēsāšanu sabiedrībā regulēja valdības iestādes. 1923. gadā bija izdots “Likums 
par biedrībām”, un tā vairākkārtējie papildinājumi un grozījumi2 noteica ne 
tikai biedrību izveides tehniskos un juridiskos nosacījumus (biedrību statūti 
bija jāapstiprina konkrētās darbības vietas apgabaltiesā), bet arī to, kur bija 
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jāapstiprina biedrību izvēlētās simbolikas un ārējo nozīmju lietošanas tiesības. 
1925. gada likuma papildinājumā karogu, formas tērpu un nozīmju (krūšu 
nozīmes, piespraudes, žetoni u. c.) reģistrācija bija jāpiesaka Iekšlietu ministrijas 
(turpmāk IeM) Preses un biedrību nodaļā, iesūtot simbolikas grafiskus paraugus 
trīs eksemplāros ar paskaidrojumiem. Lai izvēlētā simbolika kļūtu legāla, Preses 
un biedrību nodaļai bija jāizdod īpaša apliecība.3 

Izveidojoties situācijai, kad Preses un biedrību nodaļa tikai ar grūtībām 
spēja izsekot dažādu biedrību iesūtītajiem ārējo nozīmju apstiprinājumu 
lūgumiem, 1929. gadā likumā tika veikti grozījumi, kas noteica, ka visām ar 
mācību iestādēm saistītām biedrībām savas ārējās nozīmes vajadzēja apstiprināt 
Izglītības ministrijā (turpmāk IzM).4 Šī rīkojuma pamatā bija apstāklis, ka 
attiecīgajām valdības iestādēm nebija izveidota efektīva uzskaites un kontroles 
sistēma pār dažādu biedrību, arī studentu biedrību ārējām nozīmēm.

konkordiju simbolikas apstiprināšanas problēmas

Konkordijas kā jauns latviešu studentu biedrību tips izveidojās  
1926. gada nogalē un 1927. gada februārī, kad attiecīgi tika dibināta Concordia 
Latviensis un Concordia Valdemaria. Izstrādātie konkordiju statūti bija 
apstiprināti Rīgas Apgabaltiesā – Concordia Latviensis 1926. gada 1. decembrī,5 
Concordia Valdemaria 1927. gada 16. februārī,6 un tikai pēc tam tos iesniedza 
apstiprināšanai LU Padomei,7 tādējādi nostādot to notikuša fakta priekšā, proti, 
abas konkordijas Rīgas Apgabaltiesā apstiprinātājos statūtos bija iekļāvušās savu 
ārējo nozīmju raksturojumu, kas līdz ar statūtu apstiprināšanu it kā ieguva de 
facto stāvokli. Lai gan LU apstiprināja konkordiju statūtus un to ārējās nozīmes, 
konkordijas nebija izpildījušas Biedrību likuma 1925. gada papildinājumu par 
ārējo nozīmju apstiprināšanas procesu, līdz ar to viņu ārējās nozīmes nebija de 
iure apstiprinātas un LU Padomei nevajadzēja atļaut konkordijām viņu izvēlētās 
ārējās nozīmes, pirms tās nebija apstiprinātas IeM.

Citādi rīkojās abu konkordiju izveidotais Konkordiju seniorāts (turpmāk 
KS),8 kas IeM Preses un biedrību nodaļai iesūtīja vēstuli ar izvilkumiem no 
saviem Rīgas Apgabaltiesā apstiprinātajiem statūtiem9 par savienībā ietilpstošo 
konkordiju ārējo nozīmju raksturu. Vēstulē tika izcelti trīs statūtu paragrāfi: 

1) 6. paragrāfs noteica, ka “savienībai pieder tikai tiesības četru krāsu 
atļaušanā lietot ārējās nozīmes visām biedrībām, kas izved dzīvē savienības 
spraustos mērķus. Ārpus savienības stāvošo biedrību biedriem aizliegts lietot 
ārējās nozīmes, resp[ektīvi], formas tērpos, četras krāsas jebkādā kombinācijā”;
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2) 17. paragrāfs noteica, ka “visu savienībā ietilpstošo biedrību junioriem 
[..] ir obligatoriski jānes tumši zila galvas sega ar attiecīgas biedrības junioru 
nozīmi – zeltītā krāsā – cepures labos sānos”;

3) 18. paragrāfs noteica, ka “ārpus savienības stāvošo biedrību biedriem ir 
aizliegts lietot tumši zilo galvas segu ar zeltītu nozīmi [..] burtu savijumu veidā, 
kā tas ir parasti Universitātes studentu biedrībām [ar to domāts korporācijām 
raksturīgais cirķelis. – M. V.].”10

Vēstules beigās KS lūdza, lai IeM turpmāk, ņemot vērā citētos paragrāfus, 
nevienai studentu un jebkurai citai biedrībai neapstiprinātu “galvas segas, 
krūšu lente[s], krūšu nozīme[s] četrās krāsās jebkādā kombinācijā, ja [cita] 
organizācija nevar uzrādīt speciālu – rakstisku dokumentu par sastāvēšanu 
mūsu savienībā [..], lai turpmāk neizceltos pārpratumi” ar Latvijas Universitāti 
un citām studentu biedrībām.11 Interesanti, ka šādi KS centās kopēt PK rīcību, 
proti, tas jau 1925. gada rudenī Iekšlietu ministrijā un Rīgas Apgabaltiesā 
meklēja iespējas par “monopoltiesībām uz trīskrāsainām galvas segām un 
lentēm”12. Tādējādi KS centās iegūt monopoltiesības uz četru krāsu ārējām 
nozīmēm.

IeM Preses un biedrību nodaļa pēc iepazīšanās ar KS vēstuli nosūtīja lūgumu 
LU rektoram Augustam Tentelim sniegt atsauksmi par konkordiju ārējām 
nozīmēm, norādot, ka pretenzijas pret tām jau bija izteicis PK.13 1927. gada 
21. martā IeM no PK saņēma vēstuli, kurā bija pausta neapmierinātība un pat 
zināms sašutums par konkordiju lūgumu apstiprināt savas ārējās nozīmes un KS 
statūtus. PK norādīja, ka konkordiju izvēlētie galvas segas veidi, neraugoties uz 
to, ka tajos bija iekļautas četras krāsas, gandrīz ne ar ko neatšķiras no korporāciju 
deķeļiem (trīs krāsās). Aizrādījums bija pamatots ar to, ka, “ja atļautu šīm 
organizācijām nēsāt kaut arī četrkrāsainas nozīmes, tad ar to būtu lauzts tas 
vienojošais noteikums, ka līdzīgas nozīmes var nest studentu organizācijas tikai 
ar Prezidiju konventa piekrišanu, ko paredz korporāciju apstiprināšanas akts”14. 
Domātais “vienojošais noteikums” ir 1920. gada 13. oktobrī Latvijas Augstskolas 
Organizācijas padomē apstiprinātā Latvijas Augstskolas korporāciju kopējā 
komanga (turpmāk LAKK) 8. paragrāfs, kas noteica, ka “ārpus PK atrodošās 
korporācijas un citas sabiedrības [t. i., biedrības. – M. V.] nevar nēsāt krāsas”15. 
Ar krāsām korporācijas, kā vēlāk tika norādīts, saprata tikai un vienīgi trīs krāsu 
galvas segas jeb deķeļus un trīskrāsainas krūšu lentes. Līdz ar to viņu sašutums 
šķiet pretrunīgs un pat nedaudz absurds. Vēstules beigās PK lūdza neapstiprināt 
konkordiju ārējās nozīmes.
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Pretstatā Prezidiju konventam LU rektoram nebija iebildumu pret konkordiju 
ārējām nozīmēm un to apstiprināšanu LU,16 savukārt jautājumā par KS prasību 
nepastiprināt četru krāsu ārējās nozīmes jebkādā kombinācijā citām biedrībām 
LU rektors nepiekrita, jo uzskatīja, ka “tas tikai ienestu studentu organizācijās 
nevēlamu skaldīšanos”17. Tomēr “skaldīšanās” bija neizbēgama, jo vienlaikus ar 
konkordijām LU studentu biedrību lokā izveidojās gan tā sauktās novadniecības 
un vienotnes, gan arī cita rakstura studentu biedrības, kuras izmantoja dažāda 
rakstura un krāsu ārējās nozīmes. 

Jāatzīmē, ka rektora lēmumā bija pretruna, proti, KS statūtos bija aprakstītas 
tādas ārējās nozīmes, kādas izmantoja gan Valdemaria, gan Latviensis, tādējādi 
šķiet neparasti, ka konkordiju ārējās nozīmes tika atļautas, bet KS statūtos 
aprakstītās analogās nozīmes – ne. Neraugoties uz to, 1927. gada aprīļa sākumā 
izveidojās un savu apstiprināšanu centās iegūt trešā konkordija Imantija.18

1927. gada maija sākumā LU rektoram Prezidiju konvents iesūtīja līdzīgu 
vēstuli par konkordiju ārējām nozīmēm, kāda tika adresēta IeM. Galvenā 
būtiskā atšķirība vēstulēs bija korporāciju attieksme pret konkordijām kopu- 
mā – tika uzsvērta to šķietamā antikorporāciju nostāja, norādot, ka tās nevar 
vai negrib saprast korporāciju centienus un uzbūvi.19 Līdz ar to PK konkordiju 
ārējo nozīmju jautājumu padarīja par būtisku aspektu cīņai pret konkordiju 
pastāvēšanu.

Sākoties jaunajam 1927.–1928. akadēmiskā gada semestrim, konkordija 
Valdemaria veica grozījumus statūtu ārējo nozīmju paragrāfos. Tie skāra 
konkordijas krūšu lentes krāsu attiecības, kas tika noteiktas kā 1:1:1:1, 
un konkordijas junioru tumši zilās galvas segas, uz kurām labajā pusē bija 
novietota zeltīta nozīme ar vārdu “Vivat, Crescat, Floreat Concordia Valdemaria” 
pirmajiem burtiem. Statūtu grozījumiem piekrita LU Padome.20 Nav zināms, 
kādēļ tika veikti statūtu grozījumi, bet, iespējams, tas bija darīts pēc LU Statūtu 
komisijas un LU Padomes ierosinājuma, lai konkordiju lentes uzskatāmāk 
atšķirtos no PK korporāciju lentēm.

Salīdzinājumā ar konkordiju Valdemaria un Latviensis šķietamo atbalstu 
gada pirmajā pusē KS tik labi neveicās, proti, KS statūti LU nebija apstiprināti. 
Kārtējais lūgums tos apstiprināt LU Padomei tika iesniegts 1927. gada  
10. oktobrī, bet gala rezultāts bija nemainīgs – statūti netika apstiprināti trīs 
iemeslu dēļ: 

1) Konkordiju seniorāta nosaukums ilgu laiku līdzinājās Prezidiju konventa 
nosaukumam – “Konkordiju Prezidiju seniorāts”;
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2) LU profesora Jura Plāķa aizrādījumi. Diemžēl plašāki komentāri, kādi tie 
ir bijuši, nav zināmi, bet ir nojaušami;21

3) KS izveide tika saistīta ar separātisma tieksmi studentu organizāciju lokā. 
Jāuzsver, ka separātisms LU Padomes atbildē bija izcelts ar izsaukuma zīmi. 
Ironiski izsakoties, KS bija “patiess bieds” citām studentu organizācijām, to 
skaitā Prezidiju konventam,22 lai gan par citām studentu biedrībām nekas tāds 
netika pausts. Šis bija kārtējais piemērs LU Padomes nekonsekventai rīcībai un 
attieksmei pret konkordijām.

1. att. Konkordiju seniorāta studentu konkordijas Imantija 
ārējās nozīmes. LVVA, 1632. f., 2. apr., 1977. l., 65. lp.
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1927. gada 3. novembrī konkordija Imantija LU Padomei atkārtoti lūdza 
izskatīt un apstiprināt biedrības statūtus un ārējās nozīmes, jo 1927. gada 
pavasara semestrī Statūtu komisija to bija atteikusies darīt, norādot, ka Imantijas 
galvas segas krāsu sadalījumā bija iekļauts studentu korporācijas Talavija 
trikolors. Krāsu sadalījums, skatot no augšas, bija zils, balts, zaļš, zelts, kur 
pēdējās trīs krāsas bija iekļautas galvas segas aplokā (to sakārtojums pilnībā 
saskanēja ar Talavijas trikoloru balts, zaļš, zelts), bet pirmā – galvas segas 
augšdaļā. Veicot nepieciešamos labojumus, Imantija mainīja krāsu sadalījumu, 
skatot no galvas segas augšas, uz zaļš, oranžs, violets, zelts23 (1. att.). Nav gan 
zināms, vai Imantijas labotās ārējās nozīmes apstiprināja, jo trūkst ziņu par 
attiecīgo LU Padomes un rektora rīkojumu.24 

Interesanti, ka Imantija no sākuma centās iegūt ārējo nozīmju apstiprināšanu 
LU un tikai pēc tam tās reģistrēt IeM, jo par to liecina attiecīgā lūguma un 
apliecības neesamība IeM arhīva dokumentos. Novembrī ceturtā konkordija 
Zelmenis lūdza apstiprināt savus statūtus un ārējās nozīmes, bet šoreiz ne 
tikai LU Padomē, bet arī IeM Preses un biedrību nodaļā. Gan vienā, gan otrā 
gadījumā statūti un ārējās nozīmes netika apstiprinātas.25 

Šis bija pēdējais konkordiju lūgums statūtu un ārējo nozīmju jautājumā  
1927. gadā, un kopumā gada griezums konkordijām bija vairāk negatīvs nekā 
pozitīvs – no četrām konkordijām bija apstiprinātas tikai divas, bet Konkordiju 
seniorāta pastāvēšanu Latvijas Universitātes uztvēra kā nevēlamu, jo valdīja 
uzskats, ka tas vairāk sašķeltu studentus.

konkordiju un prezidiju konventa viedokļu apmaiņa

1928. gada pavasara semestrī konkordiju centieni pēc atzinības un ārējo 
nozīmju atzīšanas ieguva citādu un daudz plašāku raksturu – konkordijas biežāk 
vērsās pie LU Padomes, Statūtu komisijas, IeM, kā arī pie IzM. Pēc nosacīti 
klusas semestra pirmās puses konkordiju un Prezidiju konventa konfrontācija 
ārējo nozīmju lietā kļuva asāka. Galvenais iemesls PK negatīvajai nostājai 
pret konkordijām bija uzskats, ka tās it visā darbībā un arī ārējās nozīmēs 
imitē korporācijas, tādējādi radot risku, ja gadījumā konkordijas publiskajā 
telpā izdarītu kādu pārkāpumu, tad par to atbildību būtu jāuzņemas tieši 
korporācijām, jo sabiedrība nespētu atšķirt konkordijas un korporācijas pēc 
to ārējām nozīmēm.

LU rektors Mārtiņš Zīle 1. martā konkordijām pēc tam, kad no IeM bija 
saņemta ziņa, lai LU pēc iespējas ātrāk atrisinātu konkordiju jautājumu, lika 
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iesniegt “paskaidrojumu par konkordiju būtību, mērķiem un atšķirību no 
korporācijām”. Šāds paskaidrojums no konkordijām Latviensis, Valdemaria un 
jaunās konkordijas Veronia (dibināta 1928. g. februārī) bija saņemts 6. martā, 
un tajā līdz ar skaidrojumiem par mērķiem un atšķirībām no korporācijām tika 
sniegtas ziņas arī par konkordiju ārējām nozīmēm.26

Konkordijas uzsvēra, ka tās ir “jauna veida, nacionālas, disciplinētas latvju 
studentu organizācijas, kas audzina latvju studentu latvju garā un latviskās 
ierašās, veicina latvju studentu draudzību un idejisku sadarbību latvju 
tautas un Latvijas valsts labā, [tajās] audzina cieņu pret līdzcilvēkiem, izkopj 
personības, skandina latvju tautas dziesmas, strādā vērtīgu akadēmisku un 
sabiedrisku darbu, neatrauj – bet sekmē biedru studiju gaitu, tuvina studentus 
lauku dzīvei, nenogremdējot tos lielpilsētu izpriecas dzīvē,27 neuzliek biedriem 
lielas maksas, lai katram latvju studentam būtu iespēja izaugt par disciplinētas 
organizācijas locekli. Konkordijas apkaro alkohola postu tautas un studentu 
dzīvē. Konkordijas pilnīgi atmet: 1) svešu tautu – buršu un dzērāju dziesmu 
cildināšanu un dziedāšanu; 2) brutālus audzināšanas paņēmienus (āzēšanu), 
kā arī garīgas un fiziskas pretestības nodarīšanu;28 3) divkaujas – menzūras.”29

Kā redzams, konkordijas sevi pilnībā pretnostatīja korporācijām, netieši 
izsakot attieksmi par korporāciju būtību un darbības principiem. Jāatzīmē, 
ka 1928. gada rudens semestrī, gatavojoties Studentu padomes vēlēšanām, 
Konkordiju seniorāts izdeva brošūru, kurā vēl asāk vērsās pret korporāciju 
darbību un pastāvēšanu kopumā. Tika izceltas, viņuprāt, korporāciju negatīvās 
īpašības, tādas kā uzkundzēšanās LU studentiem, studentu virtuves neprasmīgā 
vadība un naudas līdzekļu izsaimniekošana, pompozā, bravūrīgā un uzpūtīgā 
izturēšanās sabiedrībā, kā arī savu biedrību locekļu “ielobēšana” atbildīgos 
valsts amatos.30

Sniegtajā paskaidrojumā konkordijas norādīja, ka pieņemtās četras krāsas 
simbolizē Latvijas novadus un galva sega izstrādāta pēc LU oficiālās galvas 
segas parauga.31 Tomēr, neraugoties uz to, Prezidiju konvents cēla iebildumus, 
ka konkordiju galvas segas principā neatšķiras no korporāciju galvas segām. 
Lai atrisinātu radušās domstarpības, LU rektors konkordiju un korporāciju 
pārstāvjus uzaicināja uz sarunām, cerot rast abām pusēm pieņemamu 
kompromisu. Konkordijas bija gatavas tādam solim un piedāvāja galvas 
segas virsējo daļu paplatināt par 3 cm, respektīvi, augšdaļu padarot platāku 
par korporāciju deķeļu augšējo daļu. Tomēr piedāvātais kompromisa solis 
PK nešķita pietiekams, jo konkordiju galvas segās turpināja pastāvēt krāsu 
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horizontāls novietojums aplokā. Turklāt konkordiju galvas segu pastāvēšana 
bija minētā komanga 8. paragrāfa pārkāpums. Savukārt konkordijas norādīja, ka  
8. paragrāfs ir zaudējis savu nozīmi un vispār nav ņemams vērā, jo tas vairākkārt 
ir pārkāpts, LU Padomei apstiprinot studentu biedrības, piemēram, Dziesmu 
vara vai Fraternitas Rusticana, kurām ir krāsas un ārējās nozīmes.32

Līdzīgs paskaidrojums bija jāsniedz arī Prezidiju konventam, kurā būtu 
norādīti galvenie iebildumi pret konkordijām un to ārējām nozīmēm. Jau 
paskaidrojuma sākumā PK uzsvēra komanga 8. paragrāfa būtību un tā piešķirtās 
korporāciju tiesības ārējo nozīmju jautājumā. Sniedzot īsu ieskatu latviešu 
studentu korporāciju attīstībā līdz konkordiju nodibināšanai, bija uzsvērts, ka 
korporācijas ir izveidojušās un nostiprinājušās par spēcīgām un ietekmīgām 
studentu biedrībām, kuru popularitāte un nozīme ir vērojama ne tikai studentu, 
bet arī visas Latvijas sabiedrības dzīvē. Cita rakstura studentu biedrības, to 
skaitā konkordijas, tika apzīmētas kā nīkuļojošas, kas ar savu eksistenci cenšas 
radīt plaisu starp studentiem, priekšgalā novietojot konkordijas, kas ir “burtiski 
pārņēmušas korporāciju iekšējo organizāciju un piesavinājušās viņu locekļu 
vēsturiski tradicionālo ārējo ietērpu un nozīmes,” tādējādi cenšoties “gūt uz 
korporāciju rēķina sev piekritējus”33.

Nevar noliegt, ka konkordiju un korporāciju iekšējā uzbūve statūtu līmenī 
bija līdzīga. Konkordijās, tāpat kā korporācijās, bija identiski amatu nosaukumi, 
piemēram, konkordiju sapulces tika dēvētas par konventiem, valde – par 
prezidiju, valdes priekšsēdētājs – par senioru. Tādējādi PK izvirzītie iebildumi 
pret konkordiju uzbūvi bija pamatoti, lai gan konkordiju darbības mērķis un 
būtība bija cita. 

Konkordijas savās galvas segās un krāsu lentēs izmantoja četras krāsas, kuru 
salikums jau vizuāli būtiski atšķīra tās no korporācijām, lai gan zināma līdzība 
pastāvēja. PK norādīja, ka Konkordijas ir piesavinājušās korporāciju “vēsturiski 
tradicionālos simbolus,” jo tie ir “korporāciju svētums un neaizskarams 
īpašums”. Līdz ar to PK lūdza (drīzāk pieprasīja) LU rektoru neapstiprināt 
jauno konkordiju statūtus un ārējās nozīmes, kā arī aizliegt apstiprinātajām 
konkordijām – Latvienesis un Valdemaria – viņu ārējās “korporāciju nozīmes”34. 
Tikai PK ietiepība un uzstājība liedza korporācijām un konkordijām atrisināt 
domstarpības jau 1928. gada pavasara semestrī.35
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konkordiju tiesiskā uzvara un prezidiju konventa pretrunas

Konfliktam samilstot, LU Padome un rektors vērsās pie LU jurista docenta 
Augusta Lēbera, lai viņš izvērtētu un sniegtu savu vērtējumu par konkordiju 
pastāvēšanu un PK aizrādījumu leģitimitāti. 1928. gada 26. martā LU Padome 
saņēma izvērstu docenta vērtējumu, kurā bija norādīti divi būtiski aspekti: 

1) LAKK 8. paragrāfu nevar attiecināt uz konkordijām, jo tās nav korporācijas, 
respektīvi, to nosaukums ir cits, un PK tās neuzskata par korporācijām. Ja 8. 
paragrāfu attiecinātu uz cita rakstura studentu biedrībām, tad tas pārkāptu 
“Likumu par biedrībām”, kurā bija noteikts, ka jebkura persona vai personu 
grupa, to skaitā studenti, drīkst apvienoties biedrībās un izmantot ārējās 
nozīmes kā atpazīšanās zīmes. Līdz ar to LAKK ir uzskatāms tikai un vienīgi 
kā korporāciju iekšējās dzīves regulējošais dokuments. Tādējādi PK nav tiesību 
celt iebildumus un pieprasīt LU Padomi neapstiprināt konkordiju statūtus un 
ārējās nozīmes;

2) PK iebildumi pret konkordiju ārējām nozīmēm nav uzskatāmi par 
pamatotiem, jo konkordijas ir izvēlējušās četras krāsas, kas reprezentē biedrību 
veidu, savukārt korporācijām tās ir trīs krāsas. PK aizrādījums, ka konkordiju 
līdzīgo ārējo nozīmju veids rada situāciju, kad tās akadēmiskajā un Latvijas 
sabiedrībā kopumā var uzskatīt par korporācijām, respektīvi, ja kāds konkordiju 
pārstāvis, tērpies ārējās nozīmēs, sabiedrībā būtu uzvedies neadekvāti, galvenos 
pārmetumus saņemtu korporācijas, nevis konkordijas, nav uzskatāms par 
pamatotu. A. Lēbers uzskatīja, ka “neakadēmiskās aprindas vispār skaidri 
mēdz ne izšķirt un vispār nav spējīgas izšķirt studentu pēc ārējām ietērpām 
un nozīmēm”36.

Docenta sniegtā vērtējuma noslēgumā bija norādīts un uzsvērts, ka LU 
Padomei nav vajadzīga PK piekrišana vai atsauksme konkordiju apstiprināšanas 
un ārējo nozīmju jautājumā. Tādējādi A. Lēbers, precīzi argumentējot, leģitimēja 
konkordiju tiesības pastāvēt Latvijas Universitātē un nest savas izvēlētās ārējās 
nozīmes.

Pēc docenta atzinuma LU sekretariāts visām iesaistītajām pusēm izsūtīja 
ziņojumu, kurā bija pausta LU vēlme atrisināt konkordiju jautājumu 1928. gada 
pavasara semestrī.37 Konkordijām saņemot ziņojumu, radās neizpratne, jo 
konkordijas pārprata tajā rakstīto un domāja, ka LU vēlējās pilnībā aizliegt tām 
darboties un uzsākt biedrību likvidāciju. Konkordijas Valdemaria un Latviensis 
nekavējoties nosūtīja atbildi, kurā atkāroti paskaidroja konkordiju būtību un 
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atšķirību no korporācijām. Pretstatā iepriekšējai tāda tipa ziņai, šajā konkordijas 
norādīja: 

1) ka viņu ārējās nozīmes no korporāciju ārējām nozīmēm viennozīmīgi 
atšķiras un Prezidiju konventa paustais viedoklis, ka tās ne ar ko neatšķiras no 
korporācijām, ir aplams;

2) PK izteiktās pretenzijas ārējo nozīmju jautājumā nav konsekventas un 
objektīvas, jo no PK puses nav nekādu aizrādījumu vai neapmierinātības 
izrādīšanas pret studentu biedrībām, kam ārējās nozīmēs ir divas krāsas. Līdz 
ar to konkordijas netieši norādīja, ka PK ārējo nozīmju jautājumu izmanto kā 
ieganstu, lai nepieļautu konkordiju nodibināšanos un darbību LU;

3) konkordijas nepiekrita LU Padomes 1928. gada 19. aprīļa priekšlikumam 
paplatināt galvas segu virspusi, jo tādējādi tās “atgādinātu vācu “Heidelbergas” 
vai krievu “furažkas” formas,” kā arī tās būtu IeM 1920. gada 3. decembra 
rīkojuma pārkāpums, kas noteica, ka arī Latvijas Augstskolas studentiem bija 
“noliegts nēsāt krievu un vācu paraugu skolu cepuru un uniformas apģērbus”38. 

Zīmīgi, ka LU rektors vairākas atbildes sadaļas bija pasvītrojis ar sarkanu 
zīmuli un klāt licis gan izsaukuma, gan jautājuma zīmi, tādā veidā norādot 
savu neizprati par konkordiju uzskatu, ka tās ir jālikvidē, kā arī izceļot būtiskus 
argumentus par labu konkordijām ārējo nozīmju lietošanai. 

Līdzīgu atbildi sniedza arī PK, kurā uzsvars bija likts uz līdzīgiem aspektiem 
kā konkordiju atbildē.39 Tomēr, salīdzinot šo atbildi ar iepriekšējo PK 
paskaidrojumu par korporācijām, bija vērojama būtiska atšķirība, proti, šajā 
atbildē PK norādīja, ka tam nav iebildumu pret konkordiju vēlmi izmantot ārējās 
nozīmes, bet gan pret to nēsāšanas veidu, kas, kā uzskatīja PK, bija darīts ar 
“speciālu” nodomu, lai konkordijas pēc iespējas vairāk līdzinātos korporācijām. 
Jādomā, ka PK nojauta, ka nespēs pietiekami ietekmēt rektora un LU Padomes 
domas, lai aizliegtu konkordijām nēsāt ārējās nozīmes, līdz ar to PK iebildumu 
uzsvaru pārnesa uz ārējo nozīmju nēsāšanas veidu.

Vienā aspektā PK un konkordijas bija vienisprātis – galvas segu virspuses 
paplatināšanā par 3 centimetriem. PK galvenais arguments bija tāds, ka pašas 
korporācijas savas galvas segas pasūtīja ar tieši 3 cm platāku galvas segas 
virspuses rezervi, jo, “cepuri nēsājot, šī diference izzūd”. Daļēji šim argumentam 
var piekrist, jo, regulāri nēsājot deķeli, tas tiek nolietots un nedaudz maina 
proporcijas. No otras puses, arguments šķiet nepārliecinošs, jo PK vienmēr 
bija atradis un piemeklējis attiecīgajā brīdī tieši tādus argumentus, kas liktu 
konkordijām mainīt ārējo nozīmju veidu.



148 mārtiņš vāveris

Interesanti, ka šajā atbildē PK skaidri norādīja, ka viņi ar krāsām saprata 
tikai un vienīgi trīskrāsainas krūšu lentes un galvas segas. Tādējādi viņu paustie 
iebildumi un aizrādījumi bija pretrunā ar saviem uzskatiem. To apstiprināja arī 
PK izteikums, ka “pirms šī gadījuma [domāts konkordiju jautājums. – M. V.] 
apstiprināto studentu organizāciju galvas segas un pārējās nozīmes [..] vienmēr 
krasi atšķīrušās no korporācijās pieņemtām ārējām nozīmēm”40. Ja reiz tika 
pausts šāds apgalvojums, tad nav saprotams PK uzskats, ka konkordiju ārējās 
nozīmes ne ar ko neatšķiras no korporāciju ārējām nozīmēm. Citām studentu 
biedrībām, piemēram, vienotnēm, ārējās nozīmēs bija iekļautas divas krāsas, kas, 
raugoties no PK skatupunkta, bija LAKK 8. paragrāfa pārkāpums, gluži tāds pats 
kā konkordiju pārkāpums, bet nekādi iebildumi netika izteikti. Visticamāk, PK 
konfrontācijai ar konkordijām bija kāds dziļāks, iekšēja rakstura skandāls, kas 
liedza objektīvi izvērtēt konkordiju ārējo nozīmju jautājumus.

Attiecībā par A. Lēbera sniegto atzinumu PK drosmīgi norādīja, ka 
docenta vairākkārt minētais likums par biedrībām neattiecas uz LU studentu 
organizācijām, jo tās “darbojas uz sevišķu Universitātes apstiprinātu noteikumu 
pamata, par kādiem līdz šim tiek uzskatīti Universitātes Padomes apstiprinātie 
atsevišķo studentu organizāciju statūti un to starpā arī Latvijas Augstskolas 
korporāciju kopējais komangs”41. Tomēr pret šo argumentu iebildes rada fakts, 
ka LU darbojās saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, to skaitā arī saskaņā 
ar Likumu par biedrībām.

PK lūdza rektoru un LU Padomi likt konkordijām izstrādāt tādas ārējās 
nozīmes un to nēsāšanas viedu, kas viennozīmīgi atšķirtos no korporāciju 
ārējām nozīmēm. PK lūgums tika izpildīts, jo LU Padome 1928. gada 2. maija 
sēdē, kurā tika izskatīts konkordiju jautājums un nolasīts rektora ziņojums, 
pieņēma lēmumu, ka konkordijām bija nepieciešams izveidot tādu ārējo nozīmju 
nēsāšanas veidu, kas būtu ievērojami atšķirīgāks nekā korporācijām.42 Līdz ar to 
konkordijas “pēc rektora kunga mutiskiem aizrādījumiem” piekāpās un piekrita 
paplatināt savu galvas segu virsdaļu par 1,5 cm uz katru pusi, neraugoties uz 
to, ka tas atbilstu korporāciju deķeļu tehniskajam risinājumam un “neatbilst[u] 
konkordiešu estētiskai gaumei”43. Līdz ar šādu kompromisu 1928. gada pavasara 
semestris tika noslēgts.

Par 2. maija LU Padomes lēmumu tika ziņots arī IeM Preses un biedrību 
nodaļai, jo ministrija bija atkārtoti iesūtījusi lūgumu LU atrisināt ar konkordiju 
ārējām nozīmēm saistītos jautājumus.44 Vasarā konkordijas Zelmenis un Imantija 
mēģināja savu ārējo nozīmju apstiprināšanu iegūt IeM Preses un biedrību 
nodaļā, bet saņemtās atbildes katru reizi bija negatīvas, jo IeM balstījās uz LU 
rektora Mārtiņa Zīles atsauksmi, kas bija nelabvēlīga konkordijām.45
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Sākoties jaunajam akadēmiskajam gadam, 1928. gada septembrī Latvijas 
Universitāte atkārtoti pievērsās konkordiju ārējo nozīmju jautājumam. LU 
Padomes 27. septembra sēdē tika izskatīts konkordiju 25. jūlijā iesūtītais galvas 
segu jaunais projekts, kurā no jauna galvas segas virsdaļa bija paplatināta par 
3 cm uz katru pusi. Tas bija pretēji iepriekšējā semestra noslēgumā rastajam 
kompromisam – 1,5 cm uz katru pusi. LU Padome nolēma, ka jaunās galvas 
segas projekts neatbilst 2. maija LU Padomes lēmumam,46 pat neraugoties uz 
to, ka ierosinājums bija nācis no kāda Statūtu komisijas locekļa, kurā, starp citu, 
bija arī studentu korporāciju pārstāvji.47

Saņemot LU Padomes atbildi, konkordijas pauda neizpratni atbildes 
vēstulē, kurā lūdza, lai LU Padome precizētu, kas tieši būtu jāmaina – ārējo 
nozīmju nēsāšanas veids vai to tehniskais risinājums.48 Konkordiju lūgums pēc 
tuvākiem paskaidrojumiem bija saprotams, jo tās bija pilnībā izpildījušas (pat 
pārpildījušas) LU Padomes un rektora norādījumus, paplatinot galvas segas 
virsdaļu, un uzskatīja, ka LU Padomes 2. maija sēdes lēmums ir nekonsekvents.

1928. gada 28. novembra LU Padomes sēdē tika apspriests, kas tieši būtu 
jāmaina konkordiju ārējās nozīmēs – to nēsāšanas vieds vai tehniskais risinājums. 
Gala lēmumu pieņēma balsojot, un tas noteica, ka ikvienai konkordijai ir 
jāizstrādā konkrēts projekts, respektīvi, būtiski atšķirīgs no PK ārējām nozīmēm, 
ko varētu apstiprināt LU Padomē un Statūtu komisijā.49

Decembrī konkordijas Imantija, Zelmenis un Veronia LU Padomei 
iesniedza apstiprināšanai savus statūtus līdzīgā veidā, kā to savulaik bija 
darījušas Valdemaria un Latviensis, proti, no sākuma tos apstiprinot Rīgas 
Apgabaltiesā, tādējādi nostādot LU notikuša fakta priekšā. Tomēr, pretstatā 
iepriekšējai situācijai, šīs konkordijas netika apstiprinātas.50 Līdz ar statūtiem 
konkordijas iesūtīja ziņojumu, kurā bija uzsvērts, ka 1928. gada 2. maijā 
LU Padome atkārtoti apstiprināja konkordijas Valdemaria un Latviensis, tā 
oficiāli legalizējot konkordiju darbību Latvijas Universitātē. Tādējādi pārējo 
konkordiju neapstiprināšana būtu LU Padomes pieņemtā lēmuma pārkāpums, 
ignorējot arī docenta A. Lēbera sniegtās atsauksmes. Pašas konkordijas radušos 
situāciju komentēja savā ziņojumā, uzsverot, ka “var rasties iespaids, ka [..] LU 
Padomes vairākumam priekš katra organizāciju tipa ir sava taisnību un tiesību 
mēraukla”51. Šādu apgalvojumu apstiprina LU Padomes un Statūtu komisijas 
darbība, jo tām nav bijusi viena konkrēta nostāja konkordiju jautājumā. Tas 
rada iespaidu, ka LU Padome un Statūtu komisija īsti nebija zinājusi, kā šo 
jautājumu atrisināt. 
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domstarpību atrisināšana un kompromiss

1929. gadā konkordiju jautājums iegāja noslēdzošajā fāzē, un to uzsāka 
konkordijas Veronia vēstule LU Padomei 5. februārī. Tajā bija norādīts un 
vairākkārt uzsvērts, ka konkordiju neapstiprināšana ir pretrunā ar A. Lēbera 
atzinumu, bet lai beidzot konkordiju jautājums būtu atrisināts, Veronia un 
parējās konkordijas piekrīt galvas segu virspusi paplatināt par 6 cm diametrā, 
tādējādi pilnībā izpildot LU Padomes 1928. gada 2. maija rīkojumu.52 Līdz 
ar to konkordijas izstrādāja pilnīgi atšķirīgu galvas segas tipu no korporāciju 
deķeļiem.

1929. gada 15. maijā Prezidiju konvents LU rektoram adresēja vēstuli, 
kurā kārtējo reizi norādīja uz argumentiem, kas lika PK vēlreiz vērsties pret 
konkordiju ārējām nozīmēm. PK paustie argumenti liekas gan šķietami 
pamatoti, gan nepamatoti. Piemēram, par šķietami pamatotu argumentu var 
uzskatīt PK norādi, kāpēc nav tikuši izteikti iebildumi pret studentu biedrībām, 
kas savās ārējās nozīmēs izmanto divas krāsas. To galvas segās ir izmantotas 
tikai divas krāsas – viena aplokā un otra galvas segas virspusē, tādējādi tās esot 
bijušas vairāk līdzīgas Skandināvijas vai Somijas studentu cepurēm. 

Savukārt par nepamatotiem argumentiem var uzskatīt:
1) PK nostāju, ka konkordiju galvas segas, pat neraugoties uz to, ka tās 

piekrita palielināt galvas segas virspusi par 6 cm, nav iespējams atšķirt no 
korporāciju deķeļiem, kā arī galvas segas aplokā liktās trīs krāsas un ceturtā 
galvas segas virspusē principā ne ar ko neatšķiras no korporāciju deķeļiem. 
Jāatzīst, ka zināma līdzība pastāvēja, tomēr jāuzsver, ka korporācijas deķeļu 
aplokā bija iekļāvušas divas krāsas, bet trešā likta galvas segas virspusē. Tādējādi 
konkordiju galvas segas būtiski atšķīrās no korporāciju deķeļiem (2. att.).

2) PK uzskatu un praktisko pieredzi, ka konkordiju galvas segas (neatlaidīgi 
norādot, ka tie ir deķeļi) laika gaitā, intensīvi nēsājot, zaudē ceturtās krāsas 
rakstura elementu un kļūst par “šauru līniju ceturtās krāsas vietā”. Šim 

2. att. Prezidiju konventa latviešu studentu 
korporācijas Lettonia galvas sega – deķelis. 

Grām: Latvijas Universitātes Prezīdiju 
Konvents. Rīga: Ernst Plates, 1929. 36. lpp.
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argumentam nevar piekrist, jo konkordiju galvas segās krāsu attiecību salikums, 
skatot no apakšas, bija 9:7:7:2:30:2.53 Nevar noliegt, ka laika gaitā galvas segas 
mainīja izskatu, bet ir maz ticams, ka ceturtā krāsa būtu kļuvusi par šauru 
līniju.54

Tuvojoties Latvijas Universitātes 10 gadu jubilejas svinībām, konkordijas 
kļuva neatlaidīgākas sava statusa un ārējo nozīmju apstiprināšanas jautājumā. 
Tika uzsvērts, ka LU svinībās konkordijas vēlas uzstāties kā pilntiesīgas studentu 

3. att. Konkordiju seniorāta 1929. gada 25. septembra konkordiju galvas segas projekts. 
LVVA, 7427. f., 6. apr., 106. l., 148. lp.
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organizācijas ar oficiāli atļautām ārējām nozīmēm.55 Tādēļ 1929. gada septembrī 
konkordijas vairākkārt atkārtoti lūdza LU Padomi izskatīt un dot pozitīvu atbildi 
konkordiju jautājumā. 

Septembra pirmajā pusē konkordijas mēģināja panākt kārtējā ārējo nozīmju 
projekta apstiprināšanu, bet LU Padome to noraidīja. Līdz ar to konkordiju 
pacietības mērs bija pilns un tās adresēja kolektīvu lūgumu LU Statūtu komisijai, 
lai tā skaidri un precīzi definē, kas bija jāmaina konkordiju ārējās nozīmēs un to 
nēsāšanas veidā, jo citādi tās nevarēja piedalīties svinīgajā LU 10 gadu jubilejas 
gājienā.56 

Spriežot pēc tā, ka četras dienas pēc minētā konkordiju lūguma LU Padomē 
bija iesniegts jauns un ievērojami citādāks konkordiju galvas segas projekts, LU 
Statūtu komisija savā atbildē ātri un operatīvi bija norādījusi, kas tieši jālabo. 
Jaunajā projektā galvas segu virsdaļa tika paplatināta par 5 cm uz katru pusi 
(kopumā diametrā par 10 cm) un aplokā likto krāsu attiecības pieauga no 9:7:7 
uz 9:9:9, proti, visas krāsu līnijas bija pielīdzinātas cita citai 9 mm izmērā57 
(3. att.). Salīdzinot veco un jauno galvas segas projektu, jānorāda, ka jaunais 
neizskatījās īpaši estētisks un neatgādināja studenta tradicionālā tipa galvas 
segu58 (4. att.).

Līdz ar jaunā galvas segas projekta apstiprināšanu (IeM tās oficiāli reģistrēja 
26. novembrī)59 LU 1929. gada 25. septembrī beidzot oficiāli bija legalizējusi 
konkordiju Veronia, Zelmenis un Imantija darbību Universitātē.60 Lai gan galvas 
segas bija apstiprinātas, to izskats nedaudz atšķīrās no konkordiju Latviensis un 
Valdmemaria galvas segām. Jāatzīmē, ka 1929. gada rudens semestris iezīmēja 
būtisku pagrieziena punktu konkordiju ārējās nozīmēs – to tehniskais risinājums 

4. att. Konkordiju vecās un 
jaunās galvas segas 

projekta salīdzinājums. 
LVVA, 7427. f., 6. apr.,

 106. l., 149. lp.
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mainījās visai minimāli, bet citāds kļuva to nēsāšanas veids, konkrēti – krāsu 
lentes nēsāšanas veids. 

Risinoties Latvijas Universitātes 10 gadu jubilejas svinībām, 1929. gada 29. sep-
tembrī studentu organizācijas rīkoja svinīgu gājienu no Doma baznīcas cauri 
Vecrīgai uz Alma mater. Īsi pirms jubilejas LU Padome legalizēja konkordiju 
darbību, bet bija spiesta aizliegt tām piedalīties studentu organizāciju gājienā 
PK izteiktā ultimāta dēļ. PK norādīja, ka, ja studentu gājienā piedalīsies 
konkordijas, tad visas PK un SPK ietilpstošās korporācijas gājienā nepiedalīsies. 
Tas notika, neraugoties uz to, konkordijas Rīgas Apgabaltiesā iesniedza sava 
gājiena pieteikumu pa līdzīgu maršrutu, ko arī apstiprināja.61 Tādējādi izveidojās 
situācija, ka risinājās divi svinīgi LU studentu organizācijas gājieni. 

Konkordiju gājienam tuvojoties noslēgumam, starp konkordijām un 
korporācijām izcēlās ievērojams skandāls, kas vēlāk ironiski tika nodēvēts 
par “olu karu”. Korporācijām, ielencot un bloķējot konkordiju ceļu uz LU, uz 
tām tika raidītas lamas, dažādi apvainojumi un pat olas un sapuvuši āboli.62 
Šāda rīcība galvenokārt tika skaidrota ar korporāciju noliedzošo attieksmi 
pret konkordijām. Tomēr LU Padomē, izskatot skandāla galvenos cēloņus un 
nozīmējot galvenos vaininiekus, bija izlemts, ka līdz 1930. gada 1. janvārim 
konkordijām ir jāpārveido galvas segas, krūšu lentes un to nēsāšanas veids.63

Galvenais un būtībā vienīgais iemesls, kādēļ tika pieprasītas kārtējās 
pārmaiņas ārējās nozīmēs, bija PK adresētās vēstules rektoram un LU Padomei, 
paskaidrojot “olu kara” iemeslus. Interesanti, ka PK turpināja uzskatīt, ka 
konkordiju ārējās nozīmes principā ne ar ko neatšķiras no korporāciju ārējām 
nozīmēm. Līdz ar to rodas jautājums – ja reiz konkordiju ārējās nozīmes tik ļoti 
līdzinājās korporāciju ārējām nozīmēm, tad kā konkordijas svinīgajā gājienā 
tika atpazītas?64

Pēc LU Padomes rīkojuma izziņošanas 1929. gada 22. novembrī konkordijas 
Latviensis un Valdemaria LU Padomei adresēja vēstuli, kurā norādīja gatavību 
paplatināt savu galvas segu virspusi par 6 cm diametrā (pārējām trīs konkordijām 
tie bija 10 cm) un krūšu lentes nēsāt nevis no labā pleca uz kreiso sānu, bet no 
kreisā pleca uz labo sānu. Tomēr, piekrītot mainīt ārējās nozīmes, Latviensis un 
Valdemaria uzsvēra, ka galvas segu paplatināšana vairāk par 6 cm nav iespējama, 
jo tādējādi tā zaudētu estētisko izskatu, pārāk daudz atšķirtos no oficiālās LU 
studentu galvas segas, kā arī “stipri paplašināta galvas segas virspuse atgādinātu 
krievu vai vācu parauga galvas segas formu,”65 kas arī būtu pārkāpums.
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Gandrīz identisks lūgums LU Padomei tika iesūtīs 1929. gada 12. decembrī, 
kurā pretstatā iepriekšējam lūgumam bija norādīts, ka Latviensis un Valdemaria 
ir konsultējušās ar “māksliniekiem speciālistiem”, kuri ir apstiprinājuši, ka 
noteiktais galvas segas virspuses palielinājums ir pietiekams atšķirības 
noteikšanai no korporācijām. Galvas segas aplokā likto krāsu attiecības bija 
noteiktas identiski kā konkordijām Veronia, Zelmenis un Imantija jeb 9:9:9, 
savukārt krāsu lentes platums tika noteikts uz 2 centimetriem.66

1929. gada 18. decembrī LU Padome izskatīja un pieņēma Latviensis un 
Valdemaria norādītos ārējo nozīmju labojumus, bet ar vienu izņēmumu, proti, 
galvas segu virspuses paplatinājums tika grozīts uz 8 centimetriem.67 Valdemaria 
grozījumiem piekrita vien nākamā gada 6. maijā pēc tam, kad LU prorektors 
studentu lietās profesors Ludvigs Adamovičs norādīja, ka vienīgos šķēršļus 
KS apstiprināšanā bija radījusi Valdemaria nevēlēšanas pieņemt LU Padomes 
veiktos grozījumus.68

1929. gada novembrī LU Padome no SPK saņēma lūgumu, lai tā neapstiprina, 
bet liek pārstrādāt studenšu konkordijas Zinteniece statūtus un ārējās nozīmes. 
SPK rīkojās līdzīgi, kā to bija darījis PK, proti, SPK atsaucās uz savas savienības 
statūtu sesto paragrāfu, kurā bija noteikts savienībā ietilpstošo studenšu 
korporāciju ārējo nozīmju raksturs. SPK uzskatīja, ka Zinteniece, līdzīgi kā 
studentu konkordijas, imitē korporācijas un nelegāli piesavinās studenšu 
korporācijām raksturīgās ārējās nozīmes.69 Nevar noliegt, ka Zintenieces galvas 
segā bija vērojamas vairākas līdzības ar SPK apstiprināto galvas segu, tomēr 
konkordijas krāsu lenti bija izmantojušas gandrīz visā galvas segas vidusdaļā 
(pretstatā studentu konkordiju aplokam), nevis kā SPK – nelielu krāsu lentes 
daļiņu iekļaujot pieres daļā70 (5. att.). Konkordijas statūtus apstiprināja, bet tika 
norādīts, ka ir nepieciešams veikt grozījumus statūtu punktos, kas noteica ārējo 
nozīmju raksturu.71

Jautājuma risināšana notika daudz ātrāk nekā studentu konkordiju galvas 
segas gadījumā. Jau 1930. gada 27. martā Zinteniece LU Padomei iesūtīja statūtu 
grozījumus, kas skāra ārējās nozīmes. Izstrādātā jaunā galvas sega visai būtiski 
atšķīrās ne tikai no pirmā Zintenieces galvas segas projekta, bet arī no SPK 
galvas segām jeb segnēm. Konkordija bija mainījusi arī krāsas no zils, balts, 
melns, dzeltens uz zelts, melns, sudrabs, sarkans, un krāsu reprezentācijai galvas 
segās tika izmantoti dekoratīvi pušķīši72 (6. att.). No LU Padomes puses nebija 
izteikti nekādi iebildumi, un galvas sega tika apstiprināta. 1930. gada 12. jūnijā 
to apstiprinājums bija saņemts arī no Izglītības ministrijas.73
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Konkordiju ārējo nozīmju jautājums beidzot atrisinājās tikai 1930. gada  
maijā, kad pēc trīsarpus gadus ilgas konfrontācijas un savstarpējiem 
pārmetumiem ar PK par biedrību uzbūvi un simboliku tika panākts abām 
pusēm pieņemams kompromiss. Protams, tas uzreiz pilnībā nenogludināja un 
neatrisināja konkordiju un korporāciju ideoloģiskās domstarpības, bet ļāva tām 
brīvāk darboties, neraizējoties par ārējo nozīmju līdzību.

Turpmākajos gados – līdz pat 20. gs. 30. gadu vidum – konkordijas piedzīvoja 
niecīgas pārmaiņas ārējās nozīmēs. Piemēram, Valdemaria grozīja galvas segas 
virspuses greznojošā ornamenta tehnisko risinājumu.74 Tomēr būtiskākās 
pārmaiņas notika konkordiju skaitliskajā ziņā, proti, Veronia pārtapa par 
parastu studentu biedrību, mainot arī ārējās nozīmes,75 bet Latviensis izslēdza 
no Konkordiju seniorāta dažādu pārkāpumu dēļ, līdz beidzot biedrība kā 
konkordija tika slēgta.76 

1933. gadā konkordijām un citām studentu biedrībām bija jāpārreģistrē savas 
ārējās nozīmes, jo biedrību likumā veiktie grozījumi noteica, ka visu studentu 
un studenšu organizācijām obligātā kārtā ir jāpārreģistrē savas ārējās nozīmes.77 
Konkordiju ārējo nozīmju jautājumam atrisinoties, samilza jauns jautājums – 
šoreiz par komercinstitūtu korporatīvo biedrību darbību un to ārējām nozīmēm. 

5. att. Konkordiju seniorāta studenšu 
konkordijas Zinteniece galvas segas pir-

mais projekts. LVVA, 7424. f., 6. apr., 
106. l., 279. lp.

6. att. Konkordiju seniorāta studenšu 
konkordijas Zinteniece 1930. gada 12. jū-
nijā apstiprinātais galvas segas projekts. 

LVVA, 1632. f., 2. apr., 1978. l., 18. lp.



156 mārtiņš vāveris

Tās, pilnībā imitējot LU studentu un studenšu korporācijas, centās panākt savu 
biedrību legalizēšanu un ārējo nozīmju apstiprināšanu. Līdz ar to LU Padome, 
Prezidiju konvents, Studenšu Prezidiju konvents, kā arī Konkordiju seniorāts, 
tikko atrisinājuši savstarpējās domstarpības, sāka aktīvu kopēju sadarbību 
komercinstitūtu korporatīvo biedrību darbības un to ārējo nozīmju aizliegšanā.

secinājumi

Latvijas Universitāte un Prezidiju konvents bija nepiekāpīgi un pat visai 
uzstājīgi savos uzskatos par konkordiju ārējām nozīmēm. Tika sasauktas 
daudzas LU Padomes sēdes, lai atrisinātu domstarpības, bet rezultāti vienmēr 
bija negatīvi. Prezidiju konvents nekad neatkāpās no uzskata, ka konkordiju 
galvas segas bija deķeļi, kas, protams, bija aplami.

Konkordiju ilgstošā ārējo nozīmju neapstiprināšana bija saistīta ar Prezidiju 
konventa šķietamo ietekmi LU Padomē, jo PK vienmēr panāca, ka Padome 
izdeva dažādus rīkojumus, kas paildzināja konkordiju ārējo nozīmju jautājuma 
atrisināšanu. Konkordijām redzot, ka ilgstošā viedokļu dažādība un iesaistīto 
pušu nepiekāpība varēja novest pie galīgas un neatgriezeniskas konkordiju 
ārējo nozīmju nepastiprināšanas, izvēlējās piekāpties un pieņemt piedāvāto 
kompromisu.

ATSAUCES UN PIEZĪMES
1 Šāda veida attīstības pamatā bija studentu korporāciju faktors, proti, pēc Latvijas Universitātes 

dibināšanas jaunieši, kuri iestājās Universitātē, bieži centās sevi saistīt ar studentu korporācijām. Tās 
nevarēja uzņemt arvien pieaugošo gribētāju skaitu, tāpēc radās pieprasījums pēc jaunām studentu 
korporācijām, kā arī cita rakstura studentu biedrībām. Līdzīgi bija ar studentēm, proti, tās veidoja 
savas studenšu korporācijas, jo studentu korporācijas tās netika uzņemtas. Savu devumu sniedza arī 
1923. gadā izdotais “Likums par biedrībām”, kas ļāva viegli un ātri izveidot jaunas studentu biedrības.

2 Likumam 1933. gadā tika veikts kārtējais papildinājums, kas anulēja līdz tam apstiprinātās ārējās 
nozīmes un noteica, ka biedrībām, to skaitā ar mācību iestādēm saistītajām, no jauna bija jāapstiprina 
ārējās nozīmes. Papildinājums tika izsludināts, lai sakārtotu un efektīvāk organizētu biedrību 
ārējo nozīmju kontroli, kā arī lai novērstu situācijas, kad dažādas biedrības izmantoja savstarpēji 
līdzīgas ārējās nozīmes. 1938. gadā tika izveidots jauns likums par biedrībām, kas pilnībā aizstāja 
veco likumu un tā papildinājumus. Jaunajā likumā bija pat noteikts, ka nereģistrētu ārējo nozīmju 
lietošana ir kriminālsodāma. Sk.: Papildinājums instrukcijā pie likuma par biedrībām, savienībām 
un politiskām organizācijām. Valdības Vēstnesis. 1929. 18. marts. Nr. 63. 1. lpp.

3 Instrukcija pie likuma par biedrībām, savienībām un politiskām organizācijām. Valdības Vēstnesis. 
1925. 11. jūl. Nr. 150. 1. lpp. 

4 Papildinājums instrukcijā pie likuma par biedrībām, savienībām un politiskām organizācijām. 
Valdības Vēstnesis. 1929. 18. marts. Nr. 63. 1. lpp. 

5 Tiesu sludinājumi. Valdības Vēstnesis. 1926. 24. dec. Nr. 291. 6. lpp.
6 Tiesu sludinājumi. Valdības Vēstnesis. 1927. 1. apr. Nr. 73. 4. lpp.
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7 Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk LVVA), 7427. f. (Latvijas 
Universitāte), 6. apr., 106. l. (Ziņas par konkordiju biedru sastāvu, statūti, pārskats par studentu 
padomes darbību, 1927–1933), 1., 11. lp.; turpat, 83. l. (Studentu organizāciju reģistrācijas žurnāls, 
1922–1939), 36. lp.

8 Tā darbības princips bija tāds pats kā Prezidiju konventam un Studenšu Prezidiju konventam – būt 
par jumtorganizāciju, kurā apvienojas tikai konkordijas no Latvijas Universitātes, kontrolējot un 
pārraugot savienībā ietilpstošo konkordiju darbību.

9 Statūti ar sākotnējo nosaukumu “Konkordiju Prezidiju seniorāts” apstiprināti 1927. gada 2. martā 
(Tiesu sludinājumi. Valdības Vēstnesis. 1927. 28. marts. Nr. 69. 4. lpp.). Statūti pārreģistrēti ar jauno 
nosaukumu “Konkordiju seniorāts” 1929. gada 20. martā (Tiesu sludinājumi. Valdības Vēstnesis. 
1929. 2. okt. Nr. 233. 5. lpp.).

10 LVVA, 7427. f., 6. apr., 93. l. (Ziņas par studentu biedrību, savienību, pulciņu darbību, biedrību un 
savienību statūti, biedru saraksti, ārējo nozīmju un formas paraugi, 1927–1929), 29. lp.

11 Turpat.
12 Prezidiju konventa protokolos minēta iespēja monopoltiesības censties iegūt, tieši griežoties pat pie 

valdības (LVVA, 3739. f. (Latvijas Universitātes Prezidiju konvents), 1. apr., 5. l. (Protokoli. Kopijas. 
Formēts no atbirām, 1924–1931), 36.–40. lpp.).

13 LVVA, 7427. f., 6. apr., 106. l., 55. lp.
14 Turpat, 56., 57. lp.
15 Latvijas Universitātes Prezīdiju Konvents. Rīga: Ernst Plates, 1929. 17. lpp.
16 Konkordiju Valdemaria un Latviensis ārējās nozīmes tika apstiprinātas attiecīgi 1. un 2. aprīlī. Sk.: 

LVVA, 3724. f. (Sabiedrisko lietu ministrijas Preses un biedrību departaments), 1. apr., 10852. l. 
(Preses un biedrību nodaļas sarakste ar biedrībām un sabiedriskām organizācijām par karogu un 
krūšu nozīmju apstiprināšanu, 1927), 50., 69. lp.

17 LVVA, 7427. f., 6. apr., 106. l., 58. lp.
18 Turpat, 201. lp.
19 Turpat, 62.–64. lp.
20 Turpat, 67., 68. lp.
21 J. Plāķis uzskatīja, ka korporācijas ir bijušas vienīgās patiesi latviskas nacionālas organizācijas, 

kas ir pratušas augstvērtīgi godāt LU, akadēmisko personālu un tradīcijas. J. Plāķis bija studentu 
korporācijas Beveronija un studenšu korporācijas Gundega goda filistrs. Visticamāk, profesora 
aizrādījumi pret konkordijām tika balstīti uz savu ciešo saikni ar korporācijām un uzskatiem (sīkāk 
sk.: Liniņš, E. (red.). Bez pasūtinājuma un cenzūras: Jura Plāķa un Ernesta Plāķa atmiņu grāmata. 
Rīga, 2012. 113.–115. lpp.).

22 LVVA, 7427. f., 6. apr., 106. l, 18. lp.
23 Turpat, 204.–206., 208. lp.
24 Šajā sakarībā jāatzīmē, ka 1928. gada rudens semestrī konkordiju Imantija, Zelmenis un Vero-

nia lūgumā LU Padomei bija norādīts, ka Imantijas ārējās nozīmes ir apstiprinātas 1927. gada 
rudenī Statūtu komisijā, cik noprotams, pēc veiktajiem labojumiem (LVVA, 7427. f., 6. apr., 106. l.,  
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the University of Latvia stUdents’ associations: 
probLems of the creation and Usage of insignia 

and coLoUrs of concordiae, 1926–1930

After the establishment of the Republic of Latvia and several higher educational 
establishments (e.g. University of Latvia, Art Academy of Latvia, Conservatoire 
of Latvia) various student associations were established at the universities. The 
objective of their activities was the upbringing of their members in the spirit of 
never-ending love towards their homeland and  patriotism. The importance of 
Acquiring of the higher education was especially highlighted. Most of the new 
students’ associations were formed at the University of Latvia including the largest 
and most popular type of the students’ associations – corporations. The majority 
of them were the corporations of the Latvian male and female students, their 
organization and insignia equated the ones of the ancient student corporations of 
the Baltic Germans which had been active in Tartu (then Dorpat) and Riga.

The so called anti-German atmosphere prevailing in the country in 
the 1920ies triggered the emergence of a new type of Latvian students’ 
associations, namely – concordiae, which as opposed to the students’ 
corporations highlighted and strongly emphasized the Latvian rural style 
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of life, nationalism, the importance of Latvian spiritual and artistic culture 
for the Latvian students. Concordiae sharply opposed corporations and held 
them accountable for spoiling the young Latvian students by introduction and 
adoration of foreign customs, as well as excessive use of alcohol and arrogance. 

Concordiae used four colours (different combination for each concordia) to 
symbolically express their efforts and position. The colours symbolized the united 
Latvia, in other words unity of all four historical regions of Latvia-Kurzeme, 
Zemgale, Latgale and Vidzeme.. The colours were used in the characteristic 
insignia of students’ organizations of that time, namely banners, outfit, colour 
ribbons, and caps. Fashion trends of the outfit were determined by the students’ 
corporations, which were the first to use colours in their symbolic insignia, which 
as opposed to those of concordiae consisted of three colours characterizing the 
homeland. Corporations had used three coloured insignia for more than 100 
years and considered it to be their privilege. 

In 1926 when the Latvian concordiae tried to legally approve their insignia at 
the Ministry of Interior and the Ministry of Education, the students’ corporations 
strongly opposed to it as they considered that concordiae would get a wide range 
of supporters at the expense of the corporations only thanks to the approved 
usage of insignia. The corporations believed that concordiae intentionally chose 
four colours pointing out that it was nothing but pirating symbols of corporations. 
Concordiae and corporations up to mid 1930 regularly exchanged accusations 
as regards the usage of symbols, drawing into a mutual combat not only the 
responsible officials but also the Rector of the University of Latvia, Council and 
Students Council. Even the Professor of Law August Loeber had been involved, 
who after having assessed the corporations’ statements of protest and concordiae 
statements of defense came to the decision that concordiae have legal rights to use 
the four colored insignia and no permission from the students’corporations (on 
which they initially insisted) is needed to approve it. 

In mid 1930 after a tense confrontation the concordiae gave in to the pressure 
of the students’ corporations and designed the outfit technically and visually 
differing from that of the students’ corporations even though the ideological 
similarity manifested itself. Thus the disputes between corporations and 
concordiae were settled but only formally as concordiae kept on highlighting the 
existing ideological differences. 

Keywords: students’corporations, Presidium Konvent, insignia, University of 
Latvia.
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