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Datorzinātnes pamatlicējs Latvijā 

profesors Eižens Āriņš 

(1911–1987) 
 

 

Eižens Āriņš dzimis 1911. gada 16. maijā Krasnojarskā Indriķa un Emilijas Āriņu ģimenē. Pēc 

kara E. Āriņa vecāki atgriežas Latvijā un viņš turpina izglītību Ambeļmuižas pamatskolā pie 

Višķiem Daugavpils rajonā (to pabeidz 1925. gadā). No 1925. gada līdz 1929. gadam viņš 

apmeklēja un beidza Daugavpils vidusskolas reālģimnāzijas kursu. Reālģimnāzijas kursā 

ietilpa šādi matemātikas priekšmeti ar novērtējumu E. Āriņa gatavības apliecībā: 

Aritmētika  labi (4), 

Trigonometrija   apmierinoši (3), 

Algebra   apmierinoši (3), 

Analītiskā   ģeometrija teicami (5), 

Ģeometrija   apmierinoši (3). 

Atsevišķi gatavības apliecībā minēts priekšmets “Algebras analīze” (labi (4)), kura 

matemātiskais saturs nav noskaidrots. Latviešu un krievu valodu viņš pārvaldīja pilnīgi, bet 

vācu, franču un angļu valodu – kā viņš pats raksta dokumentā – “pietiekami”. 

 

E. Āriņš, tāpat kā J. Daube, vienu gadu gatavojas iestājpārbaudījumiem Universitātē. Visi trīs 

vēlākie kolēģi J. Daube, E. Āriņš un E. Grinbergs kā matemātiķi studijas uzsāka 1930. gadā. 

Līdztekus studijām E. Āriņš strādāja par revidentu Finanšu ministrijā un arī pasniedza 

privātstundas matemātikā.  

No 1940. gada pavasara līdz septembrim E. Āriņš dienēja Latvijas armijā.  

 

1940. gada novembrī E. Āriņš lūdza LVU rektoru uzņemt viņu par studentu mācību 

turpināšanai. 

 

Viņš turpināja arī strādāt Finanšu ministrijā par revidentu matemātiķi. 1942. gada septembrī 

viņš lūdza atļauju rektoram maģistra darba izstrādāšanai fakultātē, līdztekus strādājot Valsts 

apdrošināšanas pārvaldē par matemātiķi. 

 

E. Āriņa dokumentos saglabājusies viņa Latvijas Universitātes studenta grāmatiņa, kas 

parāda, ka E. Āriņš galvenos matemātikas lekciju kursus nokārtojis līdz 30. gadu vidum 

galvenokārt ar atzīmi “ļoti sekmīgi”. Analītiskās mehānikas eksāmenu nokārtojis pie prof. A. 

Lūša 1938. gadā. Kvantu teorijas eksāmenu – pie prof. F. Gulbja 1941. gadā. Matemātikas 

metodiku, pedagoģiju un pedagoģisko praksi fizikā – pie J. Ģirupnieka, bet matemātikā – pie 

J. Tomsona (arī 1941. gadā). Studiju laikā E. Āriņš sagatavoja lekciju par 19. gadsimta 

ģeometriju, šī lekcija bija viņa pirmā publikācija. 



 

1944. gada rudenī E. Āriņš sāka strādāt par lektoru LU Fizikas un matemātikas fakultātē. Viņš 

kārtoja vēlreiz gala pārbaudījumus un 1946. gadā ar izcilību otrreiz beidza Fizikas un 

matemātikas fakultāti. Līdztekus lektora darbam fakultātē viņš piedalījās ZA Fizikas institūta 

zinātnisko tēmu pētnieciskajā darbā (1941–1951). 1948. gadā E. Āriņu ievēlēja par vecāko 

lektoru. 40. gadu nogalē viņš latviešu valodā tulkoja darbus, kas bija ļoti nepieciešami 

matemātikas pamatkursu apguvei: V. Smirnovs “Augstākās matemātikas kurss” (divas pirmās 

grāmatas izdeva 1952. gadā) un V. Stepanova “Diferenciālvienādojumu kurss” (1953). Viņš ir 

tulkojis arī trīs populārzinātniskas grāmatas matemātikā. 

 

E. Āriņa matemātiskie pētījumi saistīti ar reālā mainīgā funkciju teoriju – deskriptīvo funkciju 

un kopu teoriju. 1952. un 1953. gadā viņu komandē uz Maskavu zinātnisko pētījumu 

turpināšanai ievērojamā matemātiķa N. Luzina grupā. Šajā laikā viņš apmeklē daudzu 

ievērojamu matemātiķu seminārus, iepazīstas ar skaitļošanas, matemātikas un tehnikas 

speciālistiem. E. Āriņš iestājas Maskavas Universitātes aspirantūrā, un par viņa zinātniski 

pētnieciskā darba vadītāju kļūst profesore matemātikas doktore L. Keldiša (PSRS ZA 

prezidenta māsa).  

 

1954. gada maijā E. Āriņš aizstāvēja fizikas un matemātikas zinātņu kandidāta disertāciju 

“Par daļēji nepārtrauktām funkcijām”. 1956. gadā viņu ievēlēja par docentu.  

 

Ikviens, kurš klausījies E. Āriņa lekcijas, pozitīvi novērtēs viņa lielo lektora talantu. Viņa 

matemātisko faktu izklāsts bija tik emocionāls, it kā tas būtu tikko viņa lekcijā atklāts 

zinātnisks rezultāts. Lasot lekcijas studentiem, viņš nekad nelietoja konspektus un bieži vien 

padarīja tās dzīvākas ar humoru. 

 

Līdztekus lektora darbam fakultātē E. Āriņš iesaistījās zinātniskās pētniecības darbā ZA 

Fizikas institūtā (1956–1960). Viņš darbojās jomā, kas Latvijā bija gluži jauna – datoru izveide 

un izmantošana. 1980. gadā sniegtā intervija liecina, ka jau 50. gadu vidū viņš no tālaika 

redzamiem PSRS matemātiķiem (B. Delonē, A. Ļapunova) guvis pietiekami plašu informāciju 

par šo (sākotnēji slepeno un tādēļ nepopularizēto) iekārtu darbības principiem un lietošanas 

iespējām. Par tām (droši vien ne bez viņa aktīvas līdzdalības) ļoti drīz sākuši interesēties LVU 

Teorētiskās fizikas katedras darbinieki, kas bija iesaistījušies visplašākajos aprēķinos. 1956. 

gada pavasarī E. Āriņš kopā ar J. Daubi dodas komandējumā uz Maskavu un atgriežas no tās 

ar atļauju un konkrētiem uzdevumiem datora M-3 modernizācijā. J. Daube un viņa 

laboratorijas inženieri – pirmie datortehnikas speciālisti Latvijā – projektēja un Rīgas rūpnīcās 

arī izgatavoja datoru LM-3. 

 

E. Āriņš aktīvi piedalījās programmētāju profesijas izveidošanā Latvijā. Ar viņa iniciatīvu un J. 

Daubes atbalstu 1957. gadā laboratorijā darbu sāka matemātiķi I. Ilziņa un J. Dambītis.  

 

Ar E. Āriņa palīdzību izdevās iekārtot jaunos laboratorijas matemātiķus Maskavas 

zinātniskajās iestādēs, lai apgūtu programmētāja profesiju. I. Ilziņa to apguva institūtā, kura 

speciālisti projektēja un arī izgatavoja datoru M-3. J. Dambītis programmēšanu ap guva ZA 

Skaitļošanas centrā, kurā darbojās dators “Strela”. 



 

Ātri aptvēris datoru izmantošanas milzīgās iespējas ne vien zinātniskos, bet arī ar 

konstruktordarbiem un valsts ekonomiku saistītos aprēķinos, E. Āriņš aizrāvās ar ieceri 

izveidot Latvijā koplietošanas skaitļošanas centru, kas būtu apgādāts ar datoriem, un, 

izmantojot savas teicamās un daudzpusīgās komunikācijas spējas, kā arī plašo informētību, 

ātri nodibināja šī pasākuma atbalstam nepieciešamos sakarus gan ar tolaik vadošajiem 

datorbūves un programmēšanas speciālistiem, gan arī ar atbildīgajiem galveno iestāžu 

darbiniekiem. Kaut arī sākotnējās ieceres saistījās ar diezgan pieticīgu (“Ural” tipa) datoru, 

Maskavas iestāžu lēmums piešķirt Latvijai tolaik jaudīgāko no atslepenotajiem un sērijveida 

ražošanai nodotajiem PSRS datoriem – BESM-2 (no kura atteicās ZA vadība) – ļāva 1959. 

gada novembrī nodibināt LVU Skaitļošanas centru (SC), par kura direktoru E. Āriņš strādāja 

līdz pat 1978. gada 15. jūnijam. Arī pēc viņa aiziešanas pensijā profesoru apciemoja SC 

līdzstrādnieki un informēja par savām darba problēmām un sasniegumiem. Viņam bija pilnīgs 

pār skats par SC zinātnisko pētījumu rezultātiem, saimniecisko darbību un tehnisko 

nodrošinājumu.  

 

E. Āriņa vadībā LVU SC strauji attīstījās un kļuva par matemātiķu un datorspeciālistu centru 

Latvijā. Šajā laikā SC matemātiķi risināja daudzas svarīgas zinātniskas un tehniskas 

problēmas. LVU SC datora BESM-2 kvalitatīvais darbs un programmētāju darba organizācija 

bija paraugs citiem skaitļošanas centriem. Tas piesaistīja citu pilsētu programmētājus skaitļot 

savus uzdevumus Rīgā, sekmēja E. Āriņa ievēlēšanu par BESM tipa Datoru asociācijas 

prezidentu. Kā PSRS delegāts E. Āriņš piedalījās IFIP starptautiskajos kongresos (1965, 1971). 

 

E. Āriņš arvien papildināja savas zināšanas matemātikā, tās lietojumos un datortehnikā. Lai 

padziļinātu savas zināšanas, viņš 1969. gadā devās uz Stenfordas Universitāti (ASV) un 

iepazinās ar minēto nozaru jaunākajiem sasniegumiem. 

 

Jau pirmie LVU Skaitļošanas centra darbības mēneši, kad E. Āriņš ne vien pats piedalījās 

daudzu uzdevumu formulēšanā, bet pat programmu veidošanā un to darbības pārraudzībā 

pie datora pults, pierādīja, ka tālaika PSRS zinātnē un pat “sociālistiskajā” tautsaimniecībā 

paveras ļoti plašas datoru izmantošanas iespējas. Tāpēc dabiska bija arī viņa vēlme 

nekavējoties panākt arvien jaunu datoru iegādi, kā arī pašreizējo datoru nemitīgu 

papildināšanu un modernizāciju kaut vai pašu spēkiem. Daudzi no centra tehniskā personāla 

veiktie pasākumi šajā jomā tika īstenoti pēc E. Āriņa personiskiem ierosinājumiem un viņa 

regulārā kontrolē.  

 

Visvērtīgākie ierosinājumi radās, E. Āriņam pastāvīgi sekojot datortehnikas un 

programmēšanas attīstībai ārzemēs. 1966. gadā viņš panāca, ka var iegādāties trīs (vienīgās 

PSRS) pasaulē mazpazīstamās karuseļtipa ārējās atmiņas ierīces, kuru apguvei pats kopā ar 

tehnikas speciālistiem devās relatīvi ilgā komandējumā uz Zviedriju. Pēc neilga laika SC 

inženieri noorganizēja minētās atmiņas kopdarbu ar datoru BESM, tā ievērojami paātrinot un 

paplašinot skaitļojamo uzdevumu loku.  

 

Līdzīgā kārtā laikus apgūtā informācija par tolaik vienīgi ārzemēs lietotajām programmēšanas 

valodām un datorfirmu piedāvāto tipveida programmnodrošinājumu ļāva E. Āriņam 1966. 



gadā Maskavas starptautiskajā izstādē “Interorgtehnika” nekļūdīgi atzīt, ka toreizējam PSRS 

datoru lietošanas līmenim perspektīvākā ārzemju produkcija ir firmas Bull General Electric 

datori ar to bagātīgo programmnodrošinājumu. Sīkāk iepazinis tos komandējumos Francijā, 

viņš prata pievērst sadarbībai ar šo firmu nozares likteņlēmējus Maskavā. Līdz ar to viens no 

iegādātajiem šī tipa datoriem 1969. gadā nonāca arī Rīgā un tika lietots LVU Skaitļošanas 

centrā turpmākos 14 gadus, ļaujot programmētājiem daudzkārt īsākā laikā izstrādāt 

ievērojami pilnīgāku un modernāku programmu kompleksu. 

 

1973. gadā E. Āriņam piešķīra profesora nosaukumu par zinātniski pētniecisko darbu un tā 

organizēšanu. To viņa vadībā izstrādāja un ieviesa SC līdzstrādnieki.  

 

E. Āriņa darbīgais mūžs pārtrūka1987. gada 13. februārī. Sākot ar 2000. gadu, ZA piešķir E. 

Āriņa balvu datorzinātnēs un to lietojumos 


